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Balloon AngioplastyBalloon Angioplasty 1977

Bare metal stentsBare metal stents 1993

DrugDrug--Eluting stentsEluting stents 2002



‘The Fear factor’

The two words ‘LEFT MAIN’ are

enough to strike fear into the

hearts of most physicians



Why do we fear LM disease?

• High mortality with medical treatment

• High mortality after surgical treatment

• High mortality with acute MI and

cardiogenic shock associated with LMCAD

• High mortality with PCI



�Η πολυαγγειακή νόσος καθώς και η νόσος του στελέχους αποτελούν τα

τελευταία εναποµείναντα κάστρα της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης.



ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ.

Συχνότητα 4-6% (µεµονωµένο <1%) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε

στεφανιογραφία και περίπου 30% σε ασθενείς που υποβάλλονται σε

αορτοστεφανιαία παράκαµψη.

Συνδυάζεται µε εκτεταµένη νόσο (>80% των ασθενών έχει πολυαγγειακή νόσο) 

και µε παρουσία επασβέστωσης σε >50% των περιπτώσεων

�Νόσος ενός του αγγείου 20%

�Νόσος δύο αγγείων 50%

�Νόσος τριών αγγείων 30%

�∆εξιά στεφανιαία αρτηρία 50%

80%80%

Η παρουσία κριτικής στένωσης στο στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας

αρτηρίας (>50%) θεωρείται ως υψηλού κινδύνου βλάβη λόγω της

εκτεταµένης ισχαιµίας και της αυξηµένης θνητότητας.



ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: Εντόπιση της βλάβης.

Στόµιο 26%  Σώµα 8%  

∆ιχασµός 66%  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣΑΓΩΓΗΣ

Προηγούµενες µελέτες στη δεκαετία του 1970 και 1980 έχουν δείξει τη σαφή

υπεροχή της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης έναντι της φαρµακευτικής αγωγής

όσον αφορά τη µακροχρόνια επιβίωση των ασθενών



Transluminal Dilatation of Coronary Artery Stenosis Grüntzig A.Lancet1978 

Η πρώτη αγγειοπλαστική στελέχους έγινε στη

Φρανκφούρτη το Σεπτέµβριο του 1977 από τον

Andreas Gruentzig. Η πρώτη αυτή περίπτωση

πέθανε αιφνίδια 4 µήνες µετά την

αγγειοπλαστική



“We have not been too successful in 

dilating left main stems ……although 

the procedure is relatively simple, 

the potential complications are both 

serious and sudden “

A. Gruentzig NEJM1979



127 ασθενείς µε απλή αγγειοπλαστική σε απροστάτευτο

στέλεχος στο Mid America Heart Institute:

9% νοσοκοµειακή θνητότητα

20 µήνες παρακολούθησης

35% θνητότητα

42% νέα επαναγγείωση

O’Keefe, Hartzler et al. AJC 1989;64:144

Η απλή αγγειοπλαστική µε µπαλόνι χρησιµοποιούνταν σπάνια

τα τελευταία χρόνια κυρίως σε επείγουσες περιπτώσεις και

σύντοµα εγκαταλείφθηκε λόγω των κακών άµεσων

αποτελεσµάτων που οφείλονταν στο αυξηµένο ποσοστό

απόφραξης του αγγείου



Αυτό καθιέρωσε την αορτοστεφανιαία παράκαµψη ως τον «χρυσό κανόνα»

στην αντιµετώπιση της νόσου του στελέχους



Είναι ακριβώς έτσι τα πράγµατα ή θα µπορούσε

η αγγειοπλαστική θα µπορούσε να θεωρηθεί ως

εναλλακτική µέθοδος επαναγγείωσης, 

τουλάχιστον σε ορισµένες περιπτώσεις?



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



ΈτοςΈτος MMελέτηελέτη ΝΝ CABGCABG ΘνητότηταΘνητότητα

20012001--20022002 French LMFrench LM 230230 40% AR40% AR 11,4%11,4%

20012001--20032003 BuzmanBuzman 6161 47% 47% 

LIMALIMA
4,9%4,9%

19971997--20032003 LuLu 11971197 On/OffOn/Off 5%5%

19991999--0202 BeaufordBeauford 234234 On pumpOn pump 14%14%

19991999--0202 BeaufordBeauford 420420 Off pumpOff pump 6%6%

ΑορτοστεφανιαίαΑορτοστεφανιαία παράκαµψηπαράκαµψη σεσε νόσονόσο τουτου στελέχουςστελέχους: : ΘνητότηταΘνητότητα 12 12 µηνώνµηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



Duke Database
CABG for Left Main Disease
Duke DatabaseDuke Database
CABG for Left Main DiseaseCABG for Left Main Disease

CP1131285-5CP1131285CP1131285--55
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N=1374N=1374N=1374

Mortality 
(%)

Mortality Mortality 
(%)(%)

N= 1374     1295        1169      1039        902         748   N= 1374     1295        1169      1039        902         748   618618



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ-ΒΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ





ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BAREBARE--

METAL STENTSMETAL STENTS

�� Θνητότητα 0- 13,7%

�Όψιµη θνητότητα 3,1-20,2%

� Επιτυχία αγγειογραφική 91-100%

ΝοσοκοµειακήΝοσοκοµειακή έκβασηέκβαση

ΜακροχρόνιαΜακροχρόνια παρακολούθησηπαρακολούθηση (1 (1 έτοςέτος))

�TLR  7,3-33,6%

Περισσότερες από 15 δηµοσιευµένες εργασίες, >1200 ασθενείς.



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DRUGDRUG--

ELUTING STENTSELUTING STENTS

Με την εισαγωγή των επικαλυµµένων προθέσεων και τη σηµαντική µείωση της

συχνότητας επαναστένωσης αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για την

αγγειοπλαστική σε απροστάτευτο στέλεχος µε σηµαντική βελτίωση των

αποτελεσµάτων



MAIN-COMPARE Studies

Η χρήση των επικαλυµµένων προθέσεων είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της

συχνότητας επαναστένωσης σε σχέση µε τα συµβατικά stent (από 9.4% στο 4.3% 

p=0.019) χωρίς διαφορές στη θνητότητα ή στη συχνότητα εµφράγµατος



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝΤΩΝ DES DES ΣΕΣΕ ΝΟΣΟΝΟΣΟ ΤΟΥΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



Θνητότητα

4.9%MACCE 

16.3%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝΤΩΝ DES DES ΣΕΣΕ ΝΟΣΟΝΟΣΟ ΤΟΥΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



Επαναγγείωση

6.6%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝΤΩΝ DES DES ΣΕΣΕ ΝΟΣΟΝΟΣΟ ΤΟΥΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η συχνότητα

επαναστένωσης ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε την

εντόπιση της βλάβης καθώς βλάβες που εντοπίζονται στο

στόµιο και το σώµα έχουν πολύ χαµηλό ποσοστό

επαναστένωσης (<5%) συγκρινόµενες µε τις βλάβες

διχασµού (ως 44%)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΧΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ-ΣΩΜΑ ΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Στατιστικά σηµαντική διαφορά στη συχνότητα µείζονων καρδιακών συµβαµάτων

ανάµεσα στις βλάβες που εντοπίζονται στο στόµιο και σώµα σε σχέση µε τις βλάβες

διχασµου (είτε αντιµετωπίζονται µε 1 είτε κυρίως µε 2 stent)



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΧΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ-ΣΩΜΑ ΤΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Συχνότητα επαναγγείωσης (TVR) στην τριετία



ISAR-LEFT MAIN

Πιθανές διαφορές στην ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα µεταξύ των

επικαλυµµένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων µπορεί να έχουν ιδιαίτερη

σηµασία για την αγγειοπλαστική σε απροστάτευτο στέλεχος.

Η µόνη µέχρι τώρα τυχαιοποιηµένη µελέτη που ασχολείται µε την επιλογή του

είδους του stent είναι η µελέτη



1-Year Clinical Outcome1-Year MACE

∆εν υπήρξε καµιά διαφορά στα µείζονα καρδιακά συµβάµατα του

1 έτους

ISAR-LEFT MAIN



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚH ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΣΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚH ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ <2%



ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IVUS ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε

�Για τον καθορισµό του µεγέθους του αγγείου

�Για τον καθορισµό της ανάγκης τροποποίησης της πλάκας (rotablator, 

cutting )

�Για τον σχεδιασµό της στρατηγικής-τεχνικής που θα χρησιµοποιηθεί

�Για την εκτίµηση της θέσης, εναπόθεσης και έκπτυξης του stent



ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠO

IVUS



Χρησιµοποίηση ενδοαορτικού ακού (ΙΑΒΡ):

�Απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας

�Ελαττωµένη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας

�Ανατοµικά δύσκολες βλάβες

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

CABGCABG PCIPCI

Ή



Ο ασθενής

-∆ε θέλει εγχείρηση
-∆ε θέλει πόνο

-∆ε θέλει αναισθησία

-Θέλει να αναρρώσει γρήγορα

ΓιαΓια αυτόαυτό τοτο λόγολόγο µπορείµπορεί νανα αποδεχθείαποδεχθεί θεραπείαθεραπεία ακόµαακόµα καικαι µεµε λίγολίγο

µεγαλύτεροµεγαλύτερο κίνδυνοκίνδυνο καικαι µεµε µεγαλύτερηµεγαλύτερη πιθανότηταπιθανότητα επανεπέµβασηςεπανεπέµβασης



Επεµβατικός

καρδιολόγος

Επεµβατικός

καρδιολόγος

Καρδιοχειρουργός

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ

?



What do Guidelines mean?

• Class I: “Should be performed”

• Class IIa: “reasonable to perform”

• Class IIb: “consider performing”

• Class III: “NOT to be performed, may be harmful”





In 2009, the ACC-AHA PCI Guidelines were updated and raised 

LM stenting from Class III to Class IIb (level B)



2010



In 2010, ESC-EACTS Guidelines revised and upgraded LM 

(isolated or in conjuction with 1 vessel disease) stenting from 

Class IIb （ level C) to IIa (level B)
PCICABG





A Meta-analysis Of 3773 

Patients Treated With Percutaneous 

Coronary Intervention Or Surgery For 

Unprotected Left Main Coronary Artery 

Disease



A Meta-analysis Of 3773 Patients Treated With Percutaneous Coronary Intervention Or 

Surgery For Unprotected Left Main Coronary Artery Disease

Naik  H et al.  J Am Coll Cardiol Intv 2009;2:739-47



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ

DRUG ELUTING STENTS



∆εν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στη θνητότητα, ΑΕΕ ή εµφράγµατος

MAIN-COMPARE Studies



Σηµαντική διαφορά στη συχνότητα νέας επαναγείωσης υπέρ της οµάδας της

αορτοστεφανιαίας παράκαµψης.

MAIN-COMPARE Studies



ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ

Στη οµάδα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ είχαµε παρόµοια συχνότητα µείζονων

καρδιαγγειακών συµβαµάτων (26.8% έναντι 22.3% Ρ=0.20)



Όσον αφορά την ασφάλεια δεν υπήρξε καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ



ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ



Results results varied by disease complexity 

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ



Πολύ καλά αποτελέσµατα µε το TAXUS όσον αφορά τα MACCE µεµονωµένο στέλεχος

και ΣΤΕΛΕΧΟΣ-1 ΑΓΓΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ



Low scores 0-22

Intermediate scores 23-32

SYNTAX  score  >33

∆εν υπήρχε σηµαντική διαφορά στη

συχνότητα µείζονων καρδιακών

συµβαµάτων σε ασθενείς µε χαµηλό και

ενδιάµεσο SYNTAX score, ενώ σε

ασθενείς µε υψηλό SYNTAX SCORE (>33) 

υπήρξε σηµαντική διαφορά υπέρ του

bypass (37.3% έναντι 21.2%)

ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: MACCE 3 ΕΤΩΝ



ΜΕΛΕΤΗ SYNTAX: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ΕΤΩΝ

Η αγγειοπλαστική µε DES είναι µια ασφαλής εναλλακτική µέθοδος σε σχέση µε την

αορτοστεφανιαία παράκαµψη τουλάχιστον σε ασθενείς µε SYNTAX score <33 (2/3 των

ασθενώνµε νόσο του στελέχους που τυχαιοποιήθηκαν)

�Το αντίτιµο για αυτό είναι µια αυξηµένη συχνότητα επαναγγείωσης (+8.3% στην

3ετία)

�Αυτό αντισταθµίζεται από την τετραπλάσια συχνότητα ΑΕΕ στην οµάδα

αορτοστεφανιαίας παράκαµψης



Η απόλυτη απόδειξη για την επιλογή της µεθόδου

επαναιµάτωσης (PCI vs CABG) σε ασθενείς µε νόσο του

στελέχους εξαρτάται από τα αποτελέσµατα

τυχαιοποιηµένων µελετών που συγκρίνουν τις δύο

στρατηγικές

ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ?



ΝΑΙ, γιατί η µελέτη SYNTAX έχει αφήσει αρκετά ερωτηµατικά

αναπάντητα.

�Η υποµάδα των ασθενών µε νόσο του στελέχους δεν είχε επαρκή

στατιστική δύναµη για να αποδείξει ότι οι δύο στρατηγικές είναι ισάξιες , 

τουλάχιστον σε συγκεκριµένες υποοµάδες

�Μπορούν τα αποτελέσµατα να βελτιωθούν µε τη χρησιµοποίηση

καλύτερου DES?

�Τι αποτέλεσµα θα είχε η συστηµατική χρησιµοποίηση IVUS/FFR?

�Ποια είναι η ιδανική στρατηγική αντιµετώπισης για τις βλάβες

διχασµού?

�Μπορούν να βελτιωθούν τα αποτελέσµατα στην οµάδα της

αορτοστεφανιαίας παράκαµψης ? (bilateral IMA,no touch aortic surgery, 

συχνότητα πλήρους επαναιµάτωσης, περίοδος αναµονής , 

φαρµακευτική αγωγή κ.α )









Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα µας καθοδηγούσαν

στην επιλογή της θεραπευτικής µεθόδου (PCI vs CABG)

�H έκταση της νόσου (µεµονωµένο στέλεχος ή µε συνύπαρξη

πολυαγγειακής νόσου)

�Τυχόν αντένδειξη για µακροχρόνια διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή

�Χαρακτηριστικά της βλάβης του στελέχους (σοβαρή επασβέστωση, 

βλάβη διχασµού ή τριχασµού)

�Κλινικά χαρακτηριστικά(ηλικία, κλάσµα εξώθησης, συνυπάρχουσες

παθήσεις)

�Επιθυµία / προτίµηση ασθενούς (µετά από σωστη ενηµέρωση)



“In your case, Dave, there’s a choice:

1)elective surgery,

2) outpatient medical therapy, or 

3) whatever’s in the box that our lovely Carol is holding.”



Η αγγειοπλαστική σε νόσο του στελέχους πρέπει να

διενεργείται µετά από προσεκτική εκτίµηση και αξιολόγηση

των ασθενών από έµπειρη και ικανή ιατρική οµάδα

επεµβατικών καρδιολόγων, µε σειρά ανάλογων

περιστατικών, συνεπικουρούµενη από οµάδα συναφών

ειδικοτήτων και υποστηριζόµενη εντός του ίδιου κέντρου

από καρδιοχειρουργούς, για την επίτευξη των βέλτιστων

αποτελεσµάτων

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΤΟ 2010



�Ασθενείς µε ελαττωµένο προσδόκιµο επιβίωσης

�Ασθενείς σε οξύ έµφραγµα και καρδιογενή καταπληξία.

�Ασθενείς που αρνούνται την εγχείρηση

�Εντόπιση στο στόµιο ή στο σώµα του στελέχους

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΤΟ 2010

�Σε καταστάσεις Bail-out (πχ διαχωρισµός στο στέλεχος κατά τη
διάρκεια στεφανιογραφίας ή αγγειοπλαστικής)

�Σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις (χρόνια αποφρακτική
πνευµονοπάθεια,ΧΝΑ, Παλαιό ΑΕΕ κ.α)

�Μεµονωµένη βλάβη του στελέχους



Clinical Decision Making
Medicine is the ART of “Balance”



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


