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Πρόλογος

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα ιατρού, η Ελληνική 
Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) συνεχίζει κι εφέτος τη μακροχρόνια επιστημονική 
πορεία της με τη διοργάνωση του 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 
3-6 Νοεμβρίου 2021. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν θα γίνει με φυσική παρουσία στην 
Αθήνα. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και διαδικτυα-
κής μετάδοσης είτε μόνο διαδικτυακά.

Σήμερα ο κόσμος της ιατρικής αλλάζει με γρηγορότερο ρυθμό από ποτέ άλλοτε. Ο θερά-
πων ιατρός αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία 
και πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και η φετινή χρονιά έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της πανδημίας από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 που πλήττει όλον τον κόσμο και τη χώρα μας με 
τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία και στην κοινωνία.

Η Ε.Ε.Ε.Π. από τις πλέον ιστορικές και σημαντικές ιατρικές εταιρείες, καθώς από το 1987 
είναι η επιστημονική εταιρεία με σταθερή και συνεπή επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορ-
φωτική παρουσία, προς όφελος των συναδέλφων παθολόγων και της ιατρικής κοινότητας γε-
νικότερα. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία 23 Πανελλήνια Συνέδρια, 1 Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο και μεγάλο αριθμό διημερίδων σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου είναι σχεδιασμένο από κλινικούς γιατρούς και επικε-
ντρώνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Παθολόγος 
στην καθ’ ημέρα πράξη καθώς και στους καλύτερους τρόπους εφαρμογής αυτών των προσεγ-
γίσεων στην καθημερινή κλινική πρακτική. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εξειδικευμένοι στα 
θέματά τους διακεκριμένοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν με τον πλέον εμπεριστατωμένο τρό-
πο όλες τις νεότερες εξελίξεις στην Παθολογία και στις συναφείς ειδικότητες, μεταλαμπαδεύ-
οντας, έτσι τις πολύτιμες γνώσεις τους στους νεότερους συναδέλφους. Λόγω της πανδημίας 
που βιώνουμε, και στο φετινό συνέδριο περιλαμβάνονται διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια για 
την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων που βρίσκονται στη μάχη κατά του κορωνοϊού 
για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Θα παρουσιαστούν νεότερα δεδομένα για την κλινι-
κή εικόνα, τις επιπλοκές, τις μεταλλάξεις και τα αποτελέσματα που υπάρχουν από τις θεραπείες 
και τα εμβόλια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Π. και η Οργανωτική Επιτροπή σας καλωσορίζουν στο 
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο, πιστεύοντας ότι αυτό το Συνέδριο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις 
όλων μας και θα ανοίξει νέους δρόμους στην καθημερινή μας κλινική πρακτική.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

	 Νικόλαος	Τεντολούρης

 
 Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης
 Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας
 και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
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Γενικές Πληροφορίες

24ο Πανελλήνιο Συνεδριο εΣωτερικήΣ ΠαθολογιαΣ

Ημερομηνία:	3/11/2021	-	06/11/2021

Πανελλήνιο Συνέδριο «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία: Τι νεότερο στη διά-
γνωση και στη θεραπεία των νοσημάτων που αντιμετωπίζει ο Παθολόγος»

Αθήνα - Ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL»

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Ενημέρωση,	πρόοδοι	και	πρακτικές	για	τη	βελτιστοποίηση	της	φροντίδας	των	
ασθενών	με	Παθολογικά	προβλήματα

Γιατί	πρέπει	να	παρακολουθήσετε	το	συνέδριο	της	Ε.Ε.Ε.Π.;

Σήμερα ο κόσμος της ιατρικής και της Παθολογίας αλλάζει με γρηγορότερο ρυθμό από 
ποτέ άλλοτε. Ο θεράπων ιατρός αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις στη διά-
γνωση και τη θεραπεία και πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αυτό το συνέδριο προ-
σφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μείνουν ενήμεροι στις εξελίξεις σε κάθε σημα-
ντικό τομέα της Παθολογίας και στις συναφείς ειδικότητες. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο 
από κλινικούς γιατρούς και επικεντρώνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζετε και στους καλύτερους τρόπους εφαρμογής αυτών των προσεγ-
γίσεων στην καθημερινή κλινική πρακτική τόσο στο ιατρείο όσο και στο νοσοκομείο. Θα 
συζητηθεί ιδιαίτερα ό,τι νεότερο υπάρχει σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας της 
COVID-19.
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θεματολογία Συνεδρίου

• Επιδημία από τον COVID-19: Τι πρέπει να γνωρίζει ο παθολόγος

• Covid-19 και ψυχική υγεία

• Οι πανδημίες του αιώνα που διανύουμε

• Εμβόλια σε ενήλικες

• Αντιεμβολιαστικό κίνημα-τρόποι αντιμετώπισης

• Κίνδυνοι εργαζομένων και ασθενών από λοιμώξεις μεταδιδόμενες στο νοσοκο-
μείο

• Λοιμώξεις κοινότητας και νοσοκομειακές

• Νεότερα αντιμικροβιακά-συστάσεις για την ορθολογική τους χρήση

• Λοιμώδη νοσήματα σε ταξιδιώτες

• Αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων στο ΤΕΠ και αλγόριθμοι για την αντιμετώπισή 
τους

• Νεότερα στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη

• 100 χρόνια από την ανακάλυψη της ινσουλίνης-που βρισκόμαστε σήμερα

• Επίδραση φαρμάκων στο θυρεοειδή

• Νεότερα για τη βιταμίνη D

• Τυχαιώματα

• Επινεφριδιακή ανεπάρκεια

• Δυσλιπιδαιμίας-θεραπευτικές εξελίξεις

• Παχυσαρκία-Διατροφή

• Διαταραχές πρόσληψης τροφής: Νευρογενής ανορεξία-βουλιμία

• Διαλείπουσα νηστεία και κετογόνες δίαιτες

• Μεταβολικές επεμβάσεις-φαρμακευτική θεραπεία

• Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων-αιμοποιητικού ιστού

• Εκδηλώσεις από το δέρμα και τους οφθαλμούς συστηματικών νοσημάτων

• Αξιολόγηση ακτινολογικού ελέγχου (ακτινογραφίες, υπολογιστική τομογραφία)

• Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

• Η τεχνητή νοημοσύνη (machine learnig) στην Ιατρική.

• Νανοτεχνολογία στην Ιατρική

• Οξειδωτικό stress και νοσήματα
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θεματολογία Συνεδρίου

• Εντερικό μικροβίωμα και η σχέση του με νοσήματα

• Ηπατίτιδες-Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση

• Γηριατρικά θέματα

• Χορήγηση φαρμάκων σε ηλικιωμένους.

• Μεταβολική στεάτωση του ήπατος

• Θρόμβωση σπληνοπυλαίου άξονα

• Χωροκατακτητικές εξεργασίες ήπατος

• Κίρρωση ήπατος

• Πολυκυστική νόσος

• Φλεγμονώδης μεσεντερίτιδα

• Συμφυτική περικαρδίτιδα

• Ανεπιθύμητες ενέργειες ανοσοθεραπείας νεοπλασιών. Τί πρέπει να ξέρει ο παθο-
λόγος;

• Η καταιγίδα των κυτταροκινών-Διάγνωση και θεραπεία

• Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο 
και μη το κλάσμα εξώθησης

• Οξεία ενδοαγγειακή αιμόλυση. Διάγνωση-αντιμετώπιση

• Ημικρανίες. Διάγνωση και αντιμετώπιση

• Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

• Αορτίτιδες

• Εξελίξεις στη θεραπεία της αναιμίας της ΧΝΝ.

• Κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα στην ενήλικο ζωή

• Ιατρογενής εξάρτησης από οπιούχα: Η Ελληνική και η διεθνής εμπειρία

• Αναιμία

• Λεμφαδενοπάθεια

• Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

• Θρομβοφιλία

• Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

• Συγκοπτικά επεισόδια

• Νεότερα αντιπηκτικά
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θεματολογία Συνεδρίου

• Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

• Αρτηριακή υπέρταση-τι νεότερο

• Συνεχής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης

• Εξελίξεις στην καρδιακή ανεπάρκεια

• Κολπική μαρμαρυγή

• Νεότεροι καρδιακοί βιοδείκτες

• Εξελίξεις στα αυτοάνοσα νοσήματα

• Αιμορραγία πεπτικού μη κιρσικής αιτιολογίας

• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

• Βρογχικό άσθμα

• Διάμεσες πνευμονοπάθειες

• Πνευμονική υπέρταση

• Διακοπή καπνίσματος

• Βλάβη πνευμόνων από το άτμισμα

• Σύνδρομο υπνικής άπνοιας

• Κατευθυντήριες οδηγίες σε συχνά νοσήματα

• Υπερουριχαιμία

• Οστεοπόρωση

• Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και μιμητικά των ΑΕΕ

• Θεραπευτική άσκηση

• Σήψη

• Οξύ κοιλιακό άλγος

• Συχνά ρευματολογικά νοσήματα-σπονδυλαρθοπάθειες

• Σύνδρομα IgG4

• Intermediate Life Support (ILS)

• How to treat: Διαβήτης, λιπίδια, υπέρταση, αντιπηκτική αγωγή

• Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

• Νεφροπάθειες που οφείλονται σε φάρμακα

• Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
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θεματολογία Συνεδρίου

• Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

• Αξιολόγηση εργαστηριακού ελέγχου

• Επείγουσες καταστάσεις στην Ογκολογία

• Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

• Η σχέση γιατρού-ασθενούς

• Η βέλτιστη αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς τελικού σταδίου

• Σύγχρονες κλινικές εφαρμογές της γονιδιακής θεραπείας

• Χρήση και κατάχρηση PPIs-Οδηγίες ορθής χρήσης τους

• Έλκη των κάτω άκρων. Διαβητικά και άλλα. Διαφορική διάγνωση-αντιμετώπιση

• Επίδειξη (hands-on) υπερηχογραφήματος για τον παθολόγο διάρκειας 8 ωρών

• Η θέση της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη

Για	περαιτέρω	ενημέρωση	σχετικά	με	το	Συνέδριο	μπορείτε	να	επισκεφτείτε	τα 
παρακάτω	websites:

https://www.hsintmed.gr  ή  www.hsim2021.gr

Θα	γίνουν	δεκτές	επιστημονικές	εργασίες

	 Το	ΔΣ	της	ΕΕΕΠ


