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ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΤ ΤΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ (TTE) Ε ΚΤΗΗ 

 

1. ε όλεσ τισ γυναίκεσ με ςυγγενή καρδιοπάθεια πριν τη ςφλληψη 

2. ε κάθε ζγκυο με ανεξήγητα ή νζα καρδιαγγειακά ςημεία ή ςυμπτϊματα 

3. ε ζγκυο με μεςοκολπική επικοινωνία (ASD)ή μεςοκοιλιακή επικοινωνία 

(VSD):  

     - 2 φορζσ ςτη διάρκεια τησ κφηςησ 

4. ε ζγκυο με ζλλειμμα κολποκοιλιακοφ διαφράγματοσ: 

     - Ανά 3μηνο ςτη διάρκεια τησ κφηςησ 

     - Ανά 1-2 μήνεσ ςε μζτρια ή ςοβαρή βαλβιδική ανεπάρκεια ή ςε επηρεαςμζνη 

λειτουργία κοιλιών 

5. ε ζγκυο με ςτζνωςη ιςθμοφ αορτήσ:  

     - Ανά 3μηνο ςτη διάρκεια τησ κφηςησ 

6. ε ζγκυο με ςοβαρή ςτζνωςη πνευμονικήσ βαλβίδασ: 

     - Ανά 1- 2 μήνεσ ςτη διάρκεια τησ κφηςησ  

7. ε ζγκυο με τετραλογία Fallot:  

     - Ανά 3μηνο ςτη διάρκεια τησ κφηςησ 

     - Σοβαρή ανεπάρκεια αορτήσ ανά 1-2 μήνεσ 

8. ε ζγκυο με μετάθεςη μεγάλων αρτηριϊν: 

     - Ανά 1-2 μήνεσ 

9. ε ζγκυο με ςυγγενϊσ διορθωμζνη μετάθεςη των μεγάλων αρτηριϊν: 

     - Ανά 1-2 μήνεσ 

10. ε ζγκυο με κυκλοφορία Fontan: 

     - Συχνή παρακολοφθηςη ςτη διάρκεια τησ κφηςησ και κάθε 4 εβδομάδεσ μετά 

τον τοκετό  
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11. ε ζγκυο με παθολογία τησ αορτήσ: 

    - Ανά 4- 12 εβδομάδεσ ςτη διάρκεια τησ κφηςησ και 6 μήνεσ μετά τον τοκετό 

    - Σε διάταςη ανιοφςασ αορτήσ ανά 4-8 εβδομάδεσ ςτη διάρκεια τησ κφηςησ 

12. τενή παρακολοφθηςη ςτη διάρκεια τησ κφηςησ ςε περίπτωςη 

βαλβιδοπαθειϊν (ςτζνωςη μιτροειδοφσ, ςτζνωςη αορτήσ και βαλβιδικζσ 

ανεπάρκειεσ) και ςε προςθετικζσ βαλβίδεσ. 
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