
12 - 13 Δεκεμβρίου 2014
DIVANI ACROPOLIS HOTEL - ΑΘΗΝΑ

χορηγουνται 8 μορια ΣυνεχιζομενηΣ ιατρικηΣ εκπαιδευΣηΣ CME-CPD CrEDits

Yπο την αιγιδα του ιατρικου ΣυΛΛογου αΘηνΩν

Συνάντηση ειδικών σε θέματα 
καρδιομεταβολικού κινδύνου: 
αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΧΑίρεΤίΣμοΣ

αγαπητοί Συνάδελφοι,

το δ.Σ. της εταιρείας μελέτης παραγόντων κινδύνου για αγγειακά νοσήματα 
[ε.μ.πα.κ.α.ν] και η οργανωτική επιτροπή, με ιδιαίτερη χαρά, ευθύνη και τιμή σας προ-
σκαλούν στην 3η Συνάντηση ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού κινδύνου: αμφιλεγό-
μενα Θέματα αιχμής - ακροποΛιΣ 2014.

η έμφαση, όπως και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις, δίνεται στις κατευθυντήριες 
οδηγίες, σε ενδιαφέροντα θέματα αιχμής και σε θέματα με αμφισβητούμενες απόψεις που 
προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα, πάνω σε όλες τις πτυχές των μεταβολικών 
διαταραχών και νοσημάτων (παχυσαρκία, διαβήτης, δυσλιπιδαιμίες, υπέρταση, διαταρα-
χές πηκτικότητας κ.ά.).

Στηρίζοντας τη Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, στόχος μας όπως πάντα είναι, να μοιρα-
στούμε γνώσεις και εμπειρίες με εκλεκτούς προσκεκλημένους επιστήμονες [προέδρους 
και ομιλητές], έτσι ώστε όλοι μας και κυρίως οι νεότεροι Συνάδελφοι, να αναβαθμίσουμε 
τις γνώσεις μας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις της επι-
στήμης μας με επιτυχία.

με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζουμε στο ακροποΛιΣ 2014 και σας ευχαριστούμε 
που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

 ο πρόεδρος δ.Σ. ε.μ.πα.κ.α.ν. οι πρόεδροι της Oργανωτικής επιτροπής

 

 ιωάννης κυριαζής ιωάννης ιωαννίδης κωνσταντίνος Θωμόπουλος



εΠίΣΤΗμοΝίκο ΠροΓρΑμμΑ
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 

17.00 - 17.15 εγγραφές 

17.15 - 19.15 Guidelines
 προεδρείο: i. Κυριαζής, Β. Πυργάκης 
 υπέρταση - Χ. Γράσσος 
 Λιπίδια - Ε. Λυμπερόπουλος 
 Σακχαρώδης διαβήτης - Ι. Ιωαννίδης 
 αντιπηκτικά (κολπική μαρμαρυγή) - Ι. Σκιαδάς  

19.15 - 19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

19.30 - 20.00 ΔΟΡυΦΟΡΙΚή ΔΙΑΛΕξή (ABBOTT)
 προεδρείο: Ε. Λυμπερόπουλος
  Σε ασθενή με Σδτ2 και μικτή δυσλιπιδαιμία μόνο η ρύθμιση της LDL-C με στατίνη      

είναι αρκετή; οφέλη από τη συνδυασμένη θεραπεία - Ι. Ιωαννίδης

20.00 - 20.30 ΔΟΡυΦΟΡΙΚή ΔΙΑΛΕξή (nOvO nOrdisk)
 προεδρείο: Ι. Κυριαζής           
 Aποτελεσματική ινσουλινοθεραπεία στην καθ’ ημέρα πράξη με γνώμονα 
 τον ασθενή - Μ. Νούτσου

20.30 - 21.00 ΔΟΡυΦΟΡΙΚή ΔΙΑΛΕξή (BAYer HellAs)
 προεδρείο: i. Κυριαζής
 κλινικές μελέτες και πρακτική διαχείριση του rivaroxaban: 
 τι πρέπει να γνωρίζουμε - Ι. Ιωαννίδης
 

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

10.00 - 11.45  υΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΠυΛή J ΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣήΜΑΤΑ; 
 προεδρείο: Σ. Παππάς, Π. Τούτουζας
 υπέρταση - Ε. Μιχαλοπούλου
 διαβήτης - Ν. Τεντολούρης
 υπερλιπιδαιμία - Γ. Γκουμάς  

11.45 - 12.00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

12.00 - 13.45   ΚΡΙΤΙΚή θΕώΡήΣή ΤώΝ ΜΕΓΑΛώΝ ΜΕΛΕΤώΝ ΚΑΙ ΤώΝ “ΚΑΛώΝ”  
ΜΕΤΑΝΑΛυΣΕώΝ ώΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟυ ΕΝΔΕΙξΕώΝ ΓΙΑ ΤΕΚΜήΡΙώΣή ΣυΣΤΑΣΕώΝ 
ΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣήΜΑΤΑ 

 προεδρείο: Ν. Τεντολούρης, Κ. Τσιούφης
 υπέρταση - Ε. Τριανταφυλλίδη

ΔίοίκΗΤίκο ΣυμβουΛίο
προεδροΣ: Ι. Κυριαζής
ANtiπροεδροΣ: Ε. Χατζηαγγελάκη
γ. γραμματεαΣ: Ι. Ιωαννίδης
ταμιαΣ: Α. Λαλούσης
μεΛη: Χ. Δημοσθενόπουλος
 Ρ. Ευθυμιάδου 
 Κ. θωμόπουλος  

ορΓΑΝΩΤίκΗ εΠίΤροΠΗ
προεδροι: Ι. Ιωαννίδης, Κ. θωμόπουλος  
μεΛη: Χ. Δημοσθενόπουλος 
 Ρ. Ευθυμιάδου 
 Ι. Κυριαζής 
 Α. Λαλούσης 
 Ε. Χατζηαγγελάκη



 διαβήτης - Ι. Ιωαννίδης
 υπερλιπιδαιμία - Β. Λαμπαδιάρη

13.45 - 14.45 ΔΟΡυΦΟΡΙΚΟ ΣυΜΠΟΣΙΟ (AsTrA ZeneCA)
 προεδρείο: i. Ιωαννίδης 
 Νέες θεραπευτικές επιλογές για τη διαχείριση του ΔΤ2
 τρέχουσα κλινική εμπειρία με τους sGLt2 αναστολείς - Β. Ρίζος
 GLP1 αγωνιστές μακράς δράσης - Ι. Αβραμίδης

14.45 - 15.45 ΜΕΣήΜΕΡΙΑΝή ΔΙΑΚΟΠή

15.45 - 17.15  ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΕΙΣήΓήΣΕΙΣ - θΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΦΙΣΒήΤήΣήΣ
 προεδρείο:  θ. Μακρής, Ε. Χατζηαγγελάκη  
  υδατάνθρακες στη διατροφή του διαβήτη: είναι τελικά θέμα ποιότητας (χαμηλός 

γλυκαιμικός δείκτης) ή ποσότητας (χαμηλή σε υδατάνθρακες δίαιτα); 
Χ. Δημοσθενόπουλος 

 ουρικό οξύ: έχει κλινική αξία; - Κ. Δημητριάδης 
 πότε η 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης πρέπει να πραγματοποιείται; 
 Γ. Στεργίου 
 απονεύρωση νεφρικών αρτηριών: που βρισκόμαστε και που πάμε - Κ. Τσιούφης 
 υπάρχει διαφορετική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μεταξύ των στατινών; 
 Σ. Λιάτης

17.15 - 18.15 ΔΟΡυΦΟΡΙΚΟ ΣυΜΠΟΣΙΟ (Msd & ΒiAneξ) 
 πρoεδρείο: Λ. Λαναράς
  Σιταγλιπτίνη: ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ασθενών 

με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
 νεότερα Φάρμακα (αναστολείς DPP-4). καλύτερα Φάρμακα; - Ι. Κυριαζής
  ο ρόλος της Σιταγλιπτίνης στη διαχείριση των ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 2 μέσα από κλινικές αποδείξεις - Ε. Χατζηαγγελάκη

18.15 - 18.45   ΔΟΡυΦΟΡΙΚή ΔΙΑΛΕξή (AlliAnCe in diABeTes BOeHrinGer inGelHeiM 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛυ Α.Ε.Β.Ε.)

 πρoεδρείο: Α. Αλαβέρας
  Θεραπευτικές προκλήσεις στο Σδτ2. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες        

της λιναγλιπτίνης και η σημασία τους στην καθημερινή κλινική πράξη 
Ε. Διακουμοπούλου 

ΔίκΑίΩμΑ ΣυμμεΤοΧΗΣ
Ειδικευμένοι ιατροί: 150,00 €
Ειδικευόμενοι ιατροί: 70,00 €

περιλαμβάνει: εγγραφή, παρακολούθηση του προγράμματος, έντυπα και υλικό της διημερίδας, 
πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση, ελαφρύ γεύμα και καφέ στο διάλειμμα. 
Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η εγγραφή επιβαρύνεται με Φπα 23%.

ΓεΝίκεΣ ΠΛΗροΦορίεΣ
DiVANi PALACE ACrOPOLis, παρθενώνος 19-25, αθήνα 11742 
τ. 210 9280100, www.divanis.com/acropolis

ΣήΜΑΝΤΙΚή ΣήΜΕΙώΣή: ΛΟΓώ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟυ ΑΡΙθΜΟυ θΕΣΕώΝ  
θΑ ΤήΡήθΕΙ ΑυΣΤήΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤήΤΑΣ



ΠροεΔροί -  OMIΛHTEΣ

Αβραμίδης Ιάκωβος 
διευθυντής εΣυ, α’ παθολογική κλινική,  
διαβητολογικό εξωτερικό ιατρείο νοσοκομείο 
παπανικολάου

Αλαβέρας Αντώνης 
παθολόγος - διαβητολόγος, Συντονιστής διευθυντής, 
γ’ παθολογική κλινική, κοργιαλένειο - μπενάκειο  
γ.ν.α. «ε.ε.Σ.»

Γκουμάς Γεώργιος 
καρδιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής 
B’ καρδιολογικής κλινικής ευρωκλινική αθηνών 

Γράσσος Χάρης 
M.D., FEsC, Ph.D, καρδιολόγος, διευθυντής 
καρδιολογικής κλινικής, γενικό νοσοκομείο κατ 

Δημητριάδης Κυριάκος 
καρδιολόγος, α’ πανεπιστημιακή καρδιολογική  
κλινική γ.ν.α. «ιπποκράτειο»

Δημοσθενόπουλος Χαρίλαος 
μμedsci.srD, κλινικός διαιτολόγος Βιολόγος, 
προϊστάμενος διαιτολογικού τμήματος, γ.ν.α. «Λαϊκό»

Διακουμοπούλου Ευανθία 
παθολόγος - διαβητολόγος, διευθύντρια εΣυ, 
α’ προπαιδευτική παθολογική κλινική  
& διαβητολογικό κέντρο, γ.ν.α. «Λαϊκό»

Ιωαννίδης Ιωάννης 
παθολόγος με εξειδίκευση στο διαβήτη, 
διευθυντής ε.Σ.υ. - Β’ παθολογική κλινική, 
υπεύθυνος ιατρείου διαβήτη - παχυσαρκίας, 
γενικό νοσοκομείο ν. ιωνίας κωνσταντοπούλειο 
- πατησίων

Κυριαζής Ιωάννης 
MD, PhD, FNsCOPE, παθολόγος με εξειδίκευση 
στο διαβήτη, διευθυντής ε.Σ.υ. - A’ παθολογική 
κλινική, γ.ν. «ασκληπιείο Βούλας»

Λαμπαδιάρη Βάια 
επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας - Σακχαρώδους 
διαβήτη, Β´ προπαιδευτική παθολογική κλινική και 
μονάδα Έρευνας πανεπιστημίου αθηνών, πανεπιστημι-
ακό γενικό νοσοκομείο «αττικόν»

Λαναράς Λεωνίδας 
παθολόγος - διαβητολόγος, Συντονιστής διευθυντής 
παθολογικού τμήματος, υπεύθυνος διαβητολογικού 
ιατρείου, γ.ν. Λαμίας

Λιάτης Σταύρος 
παθολόγος - διαβητολόγος, επιμελητής α’ εΣυ, 
α’ προπαιδευτική παθολογική κλινική πανεπιστημίου 
αθηνών & διαβητολογικό κέντρο γ.ν.α «Λαϊκό»

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος 
επίκουρος καθηγητής παθολογίας, 
ιατρική Σχολή πανεπιστημίου ιωαννίνων

Μακρής θωμάς 
Συντονιστής διευθυντής καρδιολογικού τμήματος, 
γενικό νοσοκομείο - μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

Μιχαλοπούλου Έλενα-Διοτίμα 
καρδιολόγος - εντατικολόγος, επιμελήτρια α’, 
καρδιολογικό τμήμα εανπ «μεταξά»

Νούτσου Μαρίνα 
διευθύντρια εΣυ, Β´ πανεπιστημιακή παθολογική κλινι-
κή, γ.ν.α. «ιπποκράτειο»

Παππάς Σταύρος 
παθολόγος - διαβητολόγος, πρόεδρος ινστιτούτου 
μελέτης Έρευνας για τον Σακχαρώδη διαβήτη & τα 
μεταβολικά νοσήματα

Πυργάκης n. Βλάσιος 
M.D., FEsC, FACC, Συντονιστής διευθυντής 
καρδιολογικής κλινικής, γενικό νοσοκομείο αθηνών  
«γ. γεννηματάς»

Ρίζος Ευάγγελος 
παθολόγος - διαβητολόγος, επιμελητής α’, 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο ιωαννίνων

Σκιαδάς Ιωάννης 
επιμελητής Β’ καρδιολογικού τμήματος 
γ.ν.α. «ιπποκράτειο»

Στεργίου Γεώργιος 
αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας & υπέρτασης, 
κέντρο υπέρτασης, γ’ πανεπιστημιακή παθολογική 
κλινική, νοσοκομείο «Σωτηρία»

Τεντολούρης Νικόλαος 
αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας 
πανεπιστημίου αθηνών - α’ προπαιδευτική παθολογική 
κλινική - διαβητολογικό κέντρο γ.ν. «Λαϊκό»

Τούτουζας Παύλος 
ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας πανεπιστημίου 
αθηνών

Τριανταφυλλίδη Ελένη 
επιμελήτρια α’, B’ πανεπιστημιακή καρδιολογική 
κλινική π.γ.ν. «αττικόν»

Τσιούφης Κωνσταντίνος 
επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας, α’ καρδιολογική 
κλινική ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου αθηνών, 
γ.ν.α. «ιπποκράτειο»

Χατζηαγγελλάκη Ερυφίλη 
αναπλ. καθηγήτρια παθολογίας - Σακχαρώδη διαβήτη  
Β’ προπ. παθολογική κλινική, μονάδα Έρευνας  
& διαβητολογικό κέντρο πανεπιστημίου αθηνών, 
πανεπιστημιακό γ.ν. «αττικόν»





ευΧΑρίΣΤίεΣ

ABBOTT lABOrATOries HellAs s.A.

AsTrAZeneCA

BAYer HellAs AG

Alliance in diabetes BOeHrinGer inGelHeiM ΕΛΛΑΣ Ae - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛυ ΑΕΒΕ

AnGelini PHArMA HellAs s.A.

elPen A.e.

eurOdieT

Msd & ΒΙΑΝΕξ Α.Ε.

nOvO nOrdisk HellAs ΕΠΕ

sAnOFi

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα
Ιακ. Δραγάτση 8, 185 35 Πειραιάς (Όροφος 4 - Γραφείο 9) 
t / f: 210 4953646 e: info@empakan.gr, w: www.empakan.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Θεσσαλονίκης 12, 153 44, Γέρακας, Αττική
t: 210 6048260, f: 210 6047457 
e: kskoulida@free-spirit.gr, w: www.free-spirit.gr





ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα, Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269 

O πρώτος από του στόματος άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa

Απλή προστασία για τους ασθενείς σας

Xarelto SPAF AD INSERT 14x21cm.indd   1 9/16/14   11:37 AM


