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ΣύνεχιζομενηΣ ιατρικηΣ εκπαιδεύΣηΣ CME-CPD

Συνάντηση ειδικών σε θέματα 
καρδιομεταβολικού κινδύνου: 
αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής
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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



εΠίΣτΗμοΝίκο ΠροΓράμμά

10.00 - 11.30 Ενότητα ΣακχαρώδηΣ διαβητηΣ 

 πρόεδροι: ι. κυριαζής, Ε. χατζηαγγελάκη
 ομιλητές: β. Λαμπαδιάρη, ι. ιωαννίδης, Σ. Λιάτης 

 εξατομίκευση στόχων και θεραπειών. πόσο εύκολο είναι; - β. Λαμπαδιάρη

  ύπάρχουν στοιχεία για την επιθετική έναρξη θεραπείας με περισσότερα 
του ενός φάρμακα στον Σδ; είναι επαρκή για την αλλαγή της συνήθους 
πρακτικής; - ι. ιωαννίδης

  είναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου;
 η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον Σδ τύπου 2 - 
 Σ. Λιάτης

11.30 - 12.00 διαΛΕιΜΜα καφΕ με την ευγενική χορηγία της SANOFI

12.00 - 13.30 Ενότητα ΥπΕρταΣη 

 πρόεδροι: α. πιτταράς, Θ. Μακρής
 ομιλητές: κ. δημητριάδης, χ. Γράσσος, Μ. παπαβασιλείου  

 «τι αλλάζει με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες»

 Στη διαγνωστική προσέγγιση - κ. δημητριάδης 

 Στους στόχους της αρτηριακής υπέρτασης - χ. Γράσσος 

 Στη φαρμακευτική επιλογή - Μ. παπαβασιλείου

13.30 - 14.30 διαΛΕιΜΜα - ΕΛαφρΥ ΓΕΥΜα 

14.30 - 16.30 Ενότητα: Λιπιδια - αΘηρόΣκΛηρώΣη

 πρόεδροι: κ. κυφνίδης, ι. Λεκάκης  
 ομιλητές: Γ. κολοβού, K. Kιόρτσης, δ. ρίχτερ, E. αδαμοπούλου

 μεταγευματική ύπερτριγλυκεριδαιμία - Γ. κολοβού  

 HDL: εξακολουθεί να παραμένει θεραπευτικός στόχος; - K. Kιόρτσης 

  πόσο χρήσιμη και εφικτή είναι η ανίχνευση υποκλινικών μορφών 
αθηροσκλήρυνσης στην κλινική πράξη - δ. ρίχτερ  

 καφές, αλκοόλ και αθηροσκλήρωση στην κλινική πράξη - E. αδαμοπούλου 

16.30 - 17.00 δόρΥφόρικη διαΛΕξη ALLIANCE  BRISTOL-MYERS SQUIBB  ASTRAZENECA

 προεδρείο: Γ. δημητριάδης  
 νεότερα δεδομένα καρδιαγγειακής ασφάλειας των DPP4 - Ε. χατζηαγγελάκη

ΓραΜΜατΕια
 τηΕΜα team - Aγ. κωνσταντίνου 40, μαρούσι 151 24
 t. 210 6107213, f. 210 6107864 
 e. info@themateam.gr, w. www.themateam.gr

ΧορΗΓοί -  υΠοΣτΗρίκτεΣ

ALLIANCE   BRISTOL-MYERS SQUIBB   ASTRAZENECA

 

SANOFI

MSD

 NOVARTIS

 

NOVO NORDISK

ΦαρμαΣερΒ-ΛιΛΛύ A.E.B.E.

 

ABBOTT LABORATORIES HELLAS

WINMEDICA

  

MENARINI DIAGNOSTICS

 

πετΣιαΒαΣ

μινερΒα Φαρμακεύτικη A.E.

 

  D. GENOMERES MEDICAL RESEARCH

ΧορΗΓοί εΠίκοίΝΩΝίάΣ

ΠροεΔροί -  ομίΛΗτεΣ

• αδαμοπούλου Ευδοκία:  καρδιολόγος, επιμελήτρια α’, ύπεύθυνη ιατρείου ύπέρτασης, 
τζάνειο νοσοκομείο

• Γράσσος χάρης:  καρδιολόγος MD, FESC, PHd, διευθυντής καρδιολογικής 
κλινικής, γενικό νοσοκομείο δυτικής αττικής

• δημητριάδης Γεώργιος:  καθηγητής παθολογίας, διευθυντής Β’ προπαιδευτικής 
παθολογικής κλινικής - μονάδα Έρευνας πανεπιστημίου αθηνών 
και διαβητολογικού κέντρου, π.γ.ν.α. «αττικόν»

• δημητριάδης κυριάκος:   καρδιολόγος, α’ πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική 
γ.ν.α. «ιπποκράτειο»

• ιωαννίδης ιωάννης:  παθολόγος - διαβητολόγος MD, PhD, FNSCOPE, 
διευθυντής εΣύ, Β’ παθολογική κλινική,  
ύπεύθυνος διαβητολογικού ιατρείου & Iατρείου 
παχυσαρκίας, κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο ν. ιωνίας, 
γενικός γραμματέας δ.Σ. ε.μ.πα.κ.α.ν.

• κιόρτσης δημήτριος:  ενδοκρινολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Φυσιολογίας, 
πανεπιστήμιο ιωαννίνων

• κολοβoύ Γενοβέφα:  καρδιολόγος MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH,  
ύπεύθυνη εξωτερικών ιατρείων και προληπτικής καρδιολογίας, 
ύπεύθυνη Λιπιδαιμικού ιατρείου και LDL αφαίρεσης, 
Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό κέντρο

• κυριαζής ιωάννης:  παθολόγος - διαβητολόγος MD, PhD, FNSCOPE, 
διευθυντής - α’ παθολογική κλινική & ιατρείο διαβήτη - 
παχυσαρκίας, γ.ν. «ασκληπιείο» Βούλας, 
πρόεδρος δ.Σ. ε.μ.πα.κ.α.ν. 

• κυφνίδης κωνσταντίνος:  καρδιολόγος, διευθυντής εΣύ, καρδιολογική κλινική, 
γ.ν. «ασκληπιείο» Βούλας

• Λαμπαδιάρη βάια:  επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας - μεταβολισμού - διαβήτη, 
πανεπιστημίου αθηνών, Β’ προπαιδευτική παθολογική κλινική 
και μονάδα Έρευνας πανεπιστημίου αθηνών π.γ.ν. «αττικόν»

• Λεκάκης ιωάννης:  καρδιολόγος, καθηγητής ιατρικής Σχολής,  
εθνικό καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθηνών, π.γ.ν. «αττικόν»

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

• Μακρής Θωμάς:  καρδιολόγος, διευθυντής καρδιολογικού τμήματος, 
γ.ν.μ.α. «Έλενα Βενιζέλου»

• παπαβασιλείου Μαρία:  καρδιολόγος, διευθύντρια καρδιολογικής κλινικής, 
ύπεύθυνη καρδιολογικού - αντιϋπερτασικού ιατρείου, 
νοσοκομείο «Σισμανόγλειο»

• πιτταράς ανδρέας:  καρδιολόγος, ειδικός ύπερτασιολόγος, Ass. Professor 
πανεπιστήμιο Georgetown Washington ηπα

• ρίχτερ δημήτριος:  καρδιολόγος, διευθυντής Β’ καρδιολογικής κλινικής 
ευρωκλινική αθηνών

• χατζηαγγελάκη Ερυφίλη:  αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας, Β’ προπαιδευτική 
παθολογική κλινική, μονάδα Έρευνας πανεπιστημίου αθηνών 
& διαβητολογικό κέντρο π.γ.ν.α. «αττικόν», 
αντιπρόεδρος δ.Σ. ε.μ.πα.κ.α.ν.


