Ο Δρ. Σπύρος Παπαγεωργίου τελείωσε την Ιατρική σχολή το 1996 και την ειδικότητα
της Μαιευτικής-Γυναικολογίας το 2008 και ολοκλήρωσε την μετεκπαιδεύση στο
προγεννητικό έλεγχο του εμβρύου (εμβρυητρική) στο LUBECK UKSH της
Γερμανίας και πιστοποίηση από το Fetal Medical Fundation UK FMF-ID 97513.
Ο Ιατρός Παπαγεωργίου Σπύρος ολοκλήρωσε στο τμήμα περιγεννητικής την
μετεκπαίδευση του στο προγεννητικό έλεγχο του εμβρύου (εμβρυομητρική) στο
LṺBECK UKSH της Γερμανίας, ως υπερηχογραφιστής ΙΙ επιπέδου. Με την ιδιότητα
αυτή μπορεί να εκτελέσει την αυχενική διαφάνεια,λήψη τροφοβλαστικού
ιστού(CVS),αμνιοπαρακέντηση,υπερηχογράφημα ΙΙ επιπέδου,λεπτομερής
ηχοκαρδιογραφία και Doppler ανάπτυξης στις 30η -32η εβδομάδα της
κύησης,βιοφυσικό profile στην 35η-36η εβδομάδα της κύησης, και με την εξεληγμένη
καρδιοτοκογραφία της Oxford Team Duo μπορεί να εγγυηθεί την υγεία του εμβρύου
από τους κινδύνους του τελευταίου μήνα ώστε να περαιωθεί με ασφάλεια η γέννηση
ενός υγιούς μωρού.
Κάτοχος των πιστοποιήσεων από το Fetal Medicine Foundation UK FMF-ID 97513
(δηλαδή η αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδό με την έγκυρη συμβουλευτική για
την σωστή αντιμετώπιση και θεραπεία στην πορεία της κύησης),ο οποίος
συμμετέχει με συνεχή ετήσιο έλεγχο των αποτελεσμάτων του για ανανέωση της
αδειοδότησής του και διατηρεί σταθερή την ποιότητα των υπηρεσιών του.
Σε αντίθεση με τον γιατρό Ι επιπέδου που μπορεί να κάνει κάθε μαιευτήρας χωρίς
κάποια εξειδίκευση και ανάλογη εμπειρία και παραπέμπουν σε ειδικούς για την
κύηση να εκτελέσουν τόσο την Αυχενική Διαφάνεια,τον υπέρηχο ΙΙ επιπέδου όσο και
το Doppler ανάπτυξης.
Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος (www.fetalmedicine.com)
με τη λίστα των ονομάτων των γιατρών που έχουν εκπαιδευτεί, έτσι ώστε όταν
κάποια γυναίκα ψάχνει για έναν καλά καταρτισμένο γιατρό να ξέρει που θα τον βρει.
Αυχενική διαφάνεια https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT
β επιπέδου https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/20-22-weeks-scan
Doppler https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/fetal-doppler-ultrasound
Μέτρηση μήκος τραχήλου: https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/cervicalassessment
Υπογονιμότητα
Εξειδικευμένος υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του καθηγητή Dr.
Roumen Roussev στην ανεξήγητη υπογονιμότητα, στις καθ΄έξιν αποβολές, και
στις αποτυχημένες εξωσωματικές προσπάθειες, και την συνεχόμενη κατάρτιση
στα νέα επιστημονικά δεδομένα της αναπαραγωγικής ιατρικής με σκοπό την
τεκνοποίηση των νέων ζευγαριών.
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