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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης εξακολουθεί να αποτελεί τη μάστιγα της εποχής μας. Εκτιμάται 

ότι στα επόμενα 15 χρόνια ο αριθμός των ατόμων με Διαβήτη θα υπερβεί παγκοσμίως τα 
500 εκατομμύρια. Στην αύξηση αυτή έχει συμβάλει σημαντικά ο σύγχρονος τρόπος ζωής με 
την παχυσαρκία, την έλλειψη άσκησης και το stress.

Είναι πλέον σαφές ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι πολύπλοκο συστηματικό νόσημα και 
δεν αφορά μόνο τη διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, αλλά όλες ανεξαιρέτως τις πα-
ραμέτρους του κυτταρικού μεταβολισμού. Στην πορεία εξέλιξης της νόσου δημιουργούνται συν-
νοσηρότητες από όλα τα συστήματα (καρδιαγγειακό, νευρικό, πεπτικό, νεφρούς, δέρμα, ακόμα 
και από την ψυχική σφαίρα) ως αποτέλεσμα της χρόνιας υπεργλυκαιμίας - δυσλιπιδαιμίας και 
των χρόνιων επιπλοκών, γεγονός το οποίο καθιστά επιβεβλημένη την άριστη μεταβολική ρύθ-
μιση. Στην επίτευξη αυτού του στόχου έχει συμβάλει αποφασιστικά η κυκλοφορία πρωτοπόρων 
φαρμάκων (βασικές ινσουλίνες, αναστολείς DPP-4, αναστολείς SGLT2, ανάλογα GLP-1), οι συν-
δυασμοί των οποίων προσφέρουν ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις θεραπευτικές επιλογές.

Απ’ την άλλη μεριά, η έκρηξη στον τομέα της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η εφαρμο-
γή της στο πεδίο του Σακχαρώδους Διαβήτη (αντλίες ινσουλίνης νέας γενιάς, τεχνητό πάγκρεας, 
σύγχρονες συσκευές αυτομέτρησης της γλυκόζης στο αίμα, συσκευές συνεχούς καταγραφής) 
έχει αυξήσει τις δυνατότητες εντατικοποίησης της ρύθμισης.

Το φετινό μας Πανελλήνιο Συνέδριο συνδυάζει αρμονικά τα νεότερα επιστημονικά δεδομέ-
να με την κλινική πρακτική σε μια προσπάθεια να καλυφθεί όλο το φάσμα της παθοφυσιολογί-
ας, της πρόληψης, της θεραπείας και της παρακολούθησης του Σακχαρώδους Διαβήτη και των 
επιπλοκών του. Την υλοποίηση αυτού του στόχου θα αναλάβουν έγκριτοι Έλληνες και ξένοι 
ομιλητές, ενώ θα δοθεί, όπως πάντα, η ευκαιρία και η δυνατότητα σε συναδέλφους να παρου-
σιάσουν δείγματα της τρέχουσας ερευνητικής τους προσπάθειας.

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία επί 43 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια όλες τις διαχρονικές 
επιστημονικές αξίες, ήτοι γνώση, εμπειρία, έρευνα, εκπαίδευση, γεγονός το οποίο την κατατάσ-
σει (ιστορικά πλέον) σε σημαντικότατο θεσμικό παράγοντα της ιατρικής κοινότητας, και ειδικότε-
ρα της Διαβητολογίας στη χώρα μας.

Με αυτόν τον οραματισμό σάς προσκαλούμε στην Αθήνα 14-17 Μαρτίου 2018 στο 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται σε συνα-
δέλφους αλλά και φοιτητές από όλο το φάσμα των Επιστημών Υγείας. Θα αποτελέσει για εμάς 
ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας, ώστε να μοιραστούμε μαζί 
σας τη σύγχρονη διεθνή γνώση σε αυτό το ιδιαίτερα πολύπλοκο νόσημα.

 Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

 
 Καθηγητής Γεώργιος Δ. Δημητριάδης



4 16ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.00-13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αιχμές παθοφυσιολογίας
•	 Ετερογένεια του ΣΔ: ταξινόμηση 2018

•	 Εντερικό μικροβίωμα: ο ρόλος του στη φυσιολογία και στη νόσο

•	 Στοιχεία γενετικής του ΣΔ και η σημασία τους στους θεραπευτικούς χειρισμούς

•	Παθοφυσιολογία ΣΔ τύπου 1: η απενοχοποίηση του ανοσοποιητικού

•	 Κυτταρικοί μηχανισμοί αντίστασης στην ινσουλίνη στον ΣΔ τύπου 2

•	Ο ρόλος του χρόνιου stress (διαταραχές ύπνου, θόρυβος) στην πρόλη-
ψη, την εμφάνιση, την εξέλιξη και τις καρδιαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ

10.00-14.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Θέματα θεραπείας του ΣΔ
•	 Υπολογισμός ισοδυνάμων στα εντατικοποιημένα σχήματα θεραπείας με 

ινσουλίνη

•	Ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης στη θεραπεία του ΣΔ

•	Άγχος και κατάθλιψη στον ΣΔ: σημαντικά εμπόδια στην επιτυχία της 
γλυκαιμικής ρύθμισης

•	Θα καταλάβουμε ποτέ τη Μετφορμίνη;

•	Η υπερουριχαιμία στον ΣΔ: σχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη 
και τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο;

•	Θεραπευτική αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς ΣΔ

•	Άσκηση στον ΣΔ: πρακτικές οδηγίες

•	 Η διαχείριση του ΣΔ ως μοντέλου χρόνιας νόσου σε περίοδο οικονομικής κρίσης

13.00-13.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΔ και λειτουργία α-κυττάρων: τα νέα δεδομένα και οι νέες αμφισβητήσεις

13.30-14.00 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Ο σεβασμός του ήπατος στην πολυφαρμακία των ατόμων με ΣΔ

14.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

15.00-16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΔ
•	 Υπογλυκαιμία σε άτομα χωρίς διαβήτη: ορισμός, διαφορική διάγνωση 

και εργαστηριακή προσπέλαση

•	Διακυμάνσεις της γλυκόζης και καρδιαγγειακός κίνδυνος: είναι αιτιολογι-
κή η συσχέτιση;



14-17 Μαρτίου 2018, Hilton Athens 5

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.00-13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αιχμές παθοφυσιολογίας
•	 Ετερογένεια του ΣΔ: ταξινόμηση 2018

•	 Εντερικό μικροβίωμα: ο ρόλος του στη φυσιολογία και στη νόσο

•	 Στοιχεία γενετικής του ΣΔ και η σημασία τους στους θεραπευτικούς χειρισμούς

•	Παθοφυσιολογία ΣΔ τύπου 1: η απενοχοποίηση του ανοσοποιητικού

•	 Κυτταρικοί μηχανισμοί αντίστασης στην ινσουλίνη στον ΣΔ τύπου 2

•	Ο ρόλος του χρόνιου stress (διαταραχές ύπνου, θόρυβος) στην πρόλη-
ψη, την εμφάνιση, την εξέλιξη και τις καρδιαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ

10.00-14.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Θέματα θεραπείας του ΣΔ
•	 Υπολογισμός ισοδυνάμων στα εντατικοποιημένα σχήματα θεραπείας με 

ινσουλίνη

•	Ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης στη θεραπεία του ΣΔ

•	Άγχος και κατάθλιψη στον ΣΔ: σημαντικά εμπόδια στην επιτυχία της 
γλυκαιμικής ρύθμισης

•	Θα καταλάβουμε ποτέ τη Μετφορμίνη;

•	Η υπερουριχαιμία στον ΣΔ: σχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη 
και τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο;

•	Θεραπευτική αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς ΣΔ

•	Άσκηση στον ΣΔ: πρακτικές οδηγίες

•	 Η διαχείριση του ΣΔ ως μοντέλου χρόνιας νόσου σε περίοδο οικονομικής κρίσης

13.00-13.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΔ και λειτουργία α-κυττάρων: τα νέα δεδομένα και οι νέες αμφισβητήσεις

13.30-14.00 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Ο σεβασμός του ήπατος στην πολυφαρμακία των ατόμων με ΣΔ

14.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

15.00-16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΔ
•	 Υπογλυκαιμία σε άτομα χωρίς διαβήτη: ορισμός, διαφορική διάγνωση 

και εργαστηριακή προσπέλαση

•	Διακυμάνσεις της γλυκόζης και καρδιαγγειακός κίνδυνος: είναι αιτιολογι-
κή η συσχέτιση;
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Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

16.00-17.30 ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
•	 ΣΔ τύπου 2 και οστεοπόρωση: οδηγός για βέλτιστη θεραπευτική διαχείριση

•	Λοιμώξεις και ΣΔ: ο ρόλος του φλεγμονοσώματος

•	Οι ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση του ΣΔ σε ηλικιωμένα άτομα

•	 Ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα και διαταραχές του μεταβολισμού της 
γλυκόζης

16.00-18.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Οξείες καταστάσεις στον ΣΔ: αντιμετώπιση και πρόληψη
•	Διαβητική κετοξέωση/γαλακτική οξέωση/υπερώσμωση

•	 Υπογλυκαιμία (σοβαρή και ανεπίγνωστη)

•	Νοσηλευόμενος ασθενής με ΣΔ

•	 Ασθενής με ΣΔ και οξεία νόσηση στο σπίτι - ΣΔ και χειρουργικές επεμβάσεις

17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Παράγοντες κινδύνου, παθογενετικοί μηχανισμοί και θεραπεία του διαβήτη 
κύησης

18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Η ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς με παχυσαρκία
•	Ο επιβαρυντικός ρόλος της παχυσαρκίας στην εμφάνιση του ΣΔ τύπου 2

•	 ΣΔ και λιποδυστροφίες: μια σημαντική συσχέτιση για τις επιλογές θερα-
πείας στον ΣΔ

•	Η ενδεδειγμένη αντιδιαβητική φαρμακευτική επιλογή για τον ασθενή με 
ΣΔ τύπου 2 και παχυσαρκία

19.30-20.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Επιπλοκές του ΣΔ: από τη γλυκοκεντρική θεώρηση στην πολυκεντρική ολι-
στική θεώρηση

20.00-20.30 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η σημασία του φαινομένου nocebo στην αξιολόγηση της δράσης και των 
παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής

20.30-21.30

20.30-21.00

21.00-21.30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ο σημαντικός ρόλος του κεντρικού νευρικού συστήματος στην παθοφυσιο-
λογία της διαταραχής έκκρισης και δράσης της ινσουλίνης στον ΣΔ τύπου 2
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Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

16.00-17.30 ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
•	 ΣΔ τύπου 2 και οστεοπόρωση: οδηγός για βέλτιστη θεραπευτική διαχείριση

•	Λοιμώξεις και ΣΔ: ο ρόλος του φλεγμονοσώματος

•	Οι ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση του ΣΔ σε ηλικιωμένα άτομα

•	 Ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα και διαταραχές του μεταβολισμού της 
γλυκόζης

16.00-18.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Οξείες καταστάσεις στον ΣΔ: αντιμετώπιση και πρόληψη
•	Διαβητική κετοξέωση/γαλακτική οξέωση/υπερώσμωση

•	 Υπογλυκαιμία (σοβαρή και ανεπίγνωστη)

•	Νοσηλευόμενος ασθενής με ΣΔ

•	 Ασθενής με ΣΔ και οξεία νόσηση στο σπίτι - ΣΔ και χειρουργικές επεμβάσεις

17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Παράγοντες κινδύνου, παθογενετικοί μηχανισμοί και θεραπεία του διαβήτη 
κύησης

18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Η ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς με παχυσαρκία
•	Ο επιβαρυντικός ρόλος της παχυσαρκίας στην εμφάνιση του ΣΔ τύπου 2

•	 ΣΔ και λιποδυστροφίες: μια σημαντική συσχέτιση για τις επιλογές θερα-
πείας στον ΣΔ

•	Η ενδεδειγμένη αντιδιαβητική φαρμακευτική επιλογή για τον ασθενή με 
ΣΔ τύπου 2 και παχυσαρκία

19.30-20.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Επιπλοκές του ΣΔ: από τη γλυκοκεντρική θεώρηση στην πολυκεντρική ολι-
στική θεώρηση

20.00-20.30 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η σημασία του φαινομένου nocebo στην αξιολόγηση της δράσης και των 
παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής

20.30-21.30

20.30-21.00

21.00-21.30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ο σημαντικός ρόλος του κεντρικού νευρικού συστήματος στην παθοφυσιο-
λογία της διαταραχής έκκρισης και δράσης της ινσουλίνης στον ΣΔ τύπου 2
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Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08.30-09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09.30-10.30 ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
•	Οίνος και ΣΔ: μύθοι και επιστημονικές πραγματικότητες

•	Προσέγγιση των χρόνιων επιπλοκών του ΣΔ στην καθ’ ημέρα πράξη

•	 Έγκαιρη έναρξη ινσουλινοθεραπείας στον ΣΔ τύπου 2

09.30-13.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Χρόνιες επιπλοκές του ΣΔ 2018
•	 Παχύσαρκος ασθενής με ΣΔ: ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση

•	Περιφερική αρτηριακή νόσος

•	Νευροπάθεια

•	Διαβητικό πόδι

•	Αμφιβληστροειδοπάθεια

•	Νεφροπάθεια

•	 Στεφανιαία νόσος

•	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

•	Δερματολογικές αλλοιώσεις

•	Μυοσκελετικές αλλοιώσεις

10.30-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΔ και δυσλιπιδαιμία
•	Μηχανισμοί δυσλιπιδαιμίας στον ΣΔ

•	Θεραπευτικοί στόχοι στις υπερλιπιδαιμίες: τι έχει αλλάξει;

•	 Εξελίξεις στη θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας στον ΣΔ: η θέση άλλων 
φαρμάκων εκτός των στατινών

12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Στατίνες και ΣΔ: υπάρχει σχέση; Σε ποιους πληθυσμούς, ποιες στατίνες, σε 
ποιες καταστάσεις;

12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΣΔ και θρομβωτικών μηχανισμών που προκαλούν 
καρδιαγγειακές επιπλοκές

13.00-13.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η αναγκαιότητα του προληπτικού εμβολιασμού στα άτομα με ΣΔ

13.00-14.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΔ και Διατροφή (1)
Η σημασία της συχνότητας των γευμάτων στη μεταβολική ρύθμιση στον 
ΣΔ (Debate)
•	 Τρία γεύματα

•	 Έξι γεύματα

13.30-14.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Μεταφορείς SGLT2 και SGLT1: η διπλή αναστολή, προβλήματα και διλήμματα

14.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή

14.00-15.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

15.00-15.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΔ και καρδιακή ανεπάρκεια: μια συχνή επιπλοκή με κακές εκβάσεις και κοι-
νωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Ανάγκη για νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
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Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

15.30-16.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Μηχανιστικοί σύνδεσμοι μεταξύ καρκίνου, παχυσαρκίας και ΣΔ

16.00-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΔ και αρτηριακή υπέρταση
•	Παθογενετικοί μηχανισμοί

•	Θεραπευτική αντιμετώπιση 2018

•	 Προσαρμογή δοσολογίας αντι-υπερτασικών φαρμάκων σε ασθενείς με ΧΝΝ

16.00-18.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  σελ. 20

17.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 20

18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Τεχνολογία αιχμής
•	Αυτό-έλεγχος της γλυκόζης: Μετρητές γλυκόζης και συστήματα συνεχούς 

καταγραφής (CGMS)

•	Νεότερα στις αντλίες ινσουλίνης χωρίς ή με συνδυασμό συστημάτων 
24ωρης καταγραφής της γλυκόζης

•	 Τεχνητό πάγκρεας 2018: θα δώσει η τεχνολογία τη λύση στη θεραπεία του ΣΔ;

18.30-20.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΔ και Διατροφή (2)
•	Διατροφική εκπαίδευση στον ΣΔ τύπου 1

•	Διαιτητικές ίνες και υγιεινοί υδατάνθρακες στη δίαιτα του ΣΔ

•	Πρέπει να διαφέρουν οι δίαιτες απώλειας βάρους στους παχύσαρκους 
ασθενείς με φυσιολογική γλυκόζη και στους ασθενείς με προ-διαβήτη;

•	Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - διατροφής στον ΣΔ19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 20

20.30-21.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
PPARs: their multifaceted role in the atherosclerosis of type 2 diabetes 
mellitus

21.00-22.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 20



14-17 Μαρτίου 2018, Hilton Athens 11

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

15.30-16.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Μηχανιστικοί σύνδεσμοι μεταξύ καρκίνου, παχυσαρκίας και ΣΔ

16.00-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΔ και αρτηριακή υπέρταση
•	Παθογενετικοί μηχανισμοί

•	Θεραπευτική αντιμετώπιση 2018

•	 Προσαρμογή δοσολογίας αντι-υπερτασικών φαρμάκων σε ασθενείς με ΧΝΝ

16.00-18.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  σελ. 20

17.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 20

18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Τεχνολογία αιχμής
•	Αυτό-έλεγχος της γλυκόζης: Μετρητές γλυκόζης και συστήματα συνεχούς 

καταγραφής (CGMS)

•	Νεότερα στις αντλίες ινσουλίνης χωρίς ή με συνδυασμό συστημάτων 
24ωρης καταγραφής της γλυκόζης

•	 Τεχνητό πάγκρεας 2018: θα δώσει η τεχνολογία τη λύση στη θεραπεία του ΣΔ;

18.30-20.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΔ και Διατροφή (2)
•	Διατροφική εκπαίδευση στον ΣΔ τύπου 1

•	Διαιτητικές ίνες και υγιεινοί υδατάνθρακες στη δίαιτα του ΣΔ

•	Πρέπει να διαφέρουν οι δίαιτες απώλειας βάρους στους παχύσαρκους 
ασθενείς με φυσιολογική γλυκόζη και στους ασθενείς με προ-διαβήτη;

•	Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - διατροφής στον ΣΔ19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 20

20.30-21.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
PPARs: their multifaceted role in the atherosclerosis of type 2 diabetes 
mellitus

21.00-22.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 20
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Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08.30-09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09.30-10.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Το 4ο βήμα στην εντατικοποίηση της ρύθμισης στον ΣΔ τύπου 2 μετά τη 
βασική ινσουλίνη
•	Ανάλογα ινσουλίνης ταχείας δράσης

•	Ανάλογα GLP-1

10.00-12.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΔ και Διατροφή (3)
•	Ο ρόλος της απώλειας βάρους στην πρόληψη του ΣΔ τύπου 2

•	Μεταγευματική κατάσταση και ενεργοποίηση αιμοπεταλίων στους ασθε-
νείς με ΣΔ: ο ρόλος της διατροφής

•	Αλκοόλ και ΣΔ

•	 Ενυδάτωση και γλυκαιμικός έλεγχος

10.30-11.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Νεφρο- και καρδιο-προστασία των αναστολέων SGLT2: υπεύθυνοι μηχανισμοί

11.00-11.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 21

11.30-12.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η συνεισφορά της υπεργλυκαιμίας νηστείας, της μεταγευματικής υπεργλυ-
καιμίας και των διακυμάνσεων της γλυκόζης στην απορρύθμιση του ΣΔ

12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Από την υπέρταση στην καρδιακή ανεπάρκεια: η συμβολή του ΣΔ

12.00-13.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο σημαντικός ρόλος των διακυμάνσεων της γλυκόζης στη θεραπεία του 
ΣΔ μέσα από παρουσίαση κλινικών περιστατικών: η συμβολή των συστη-
μάτων συνεχούς καταγραφής

12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η αξία της γλυκόζης νηστείας, της καμπύλης γλυκόζης και της γλυκοζυλιω-
μένης αιμοσφαιρίνης στη διάγνωση του ΣΔ

13.00-14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 21

14.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή
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Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

14.00-15.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

15.00-16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Θέματα θεραπείας ΣΔ τύπου 1
•	Μη ινσουλινικές αγωγές στα άτομα με ΣΔ τύπου 1: Έχουν θέση;

•	Αντικατάσταση β-κυττάρων: είναι εφικτή;

16.00-17.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 21 16.00-17.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΔ και Διατροφή (4)
Διαιτολογική υποστήριξη ασθενούς με ΣΔ στο νοσοκομείο
•	 ΣΔ και συννοσηρότητες: η τροποποίηση της διατροφικής αγωγής σε υπε-

ρουριχαιμία και νεφρική ανεπάρκεια

•	 ΣΔ και συννοσηρότητες: η τροποποίηση της διατροφικής αγωγής στην 
ηπατική ανεπάρκεια και την NAFLD

•	Διαχείριση ασθενούς με ΣΔ στη ΜΕΘ

17.00-18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 21

17.30-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (1)
•	Διαχείριση νοσηλευόμενου ασθενή με Διαβήτη τύπου 2

•	 Κατευθυντήριες οδηγίες αυτοελέγχου ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα

•	 Βασικές οδηγίες στη χορήγηση της ινσουλίνης και των ενέσιμων θεραπειών

•	Πρακτικές οδηγίες για τη διαχείριση του ΣΔ κατά τη διάρκεια ταξιδιών

18.30-20.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 22

20.00-21.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 22
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•	Μη ινσουλινικές αγωγές στα άτομα με ΣΔ τύπου 1: Έχουν θέση;

•	Αντικατάσταση β-κυττάρων: είναι εφικτή;

16.00-17.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 21 16.00-17.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΔ και Διατροφή (4)
Διαιτολογική υποστήριξη ασθενούς με ΣΔ στο νοσοκομείο
•	 ΣΔ και συννοσηρότητες: η τροποποίηση της διατροφικής αγωγής σε υπε-

ρουριχαιμία και νεφρική ανεπάρκεια

•	 ΣΔ και συννοσηρότητες: η τροποποίηση της διατροφικής αγωγής στην 
ηπατική ανεπάρκεια και την NAFLD

•	Διαχείριση ασθενούς με ΣΔ στη ΜΕΘ

17.00-18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 21

17.30-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (1)
•	Διαχείριση νοσηλευόμενου ασθενή με Διαβήτη τύπου 2

•	 Κατευθυντήριες οδηγίες αυτοελέγχου ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα

•	 Βασικές οδηγίες στη χορήγηση της ινσουλίνης και των ενέσιμων θεραπειών

•	Πρακτικές οδηγίες για τη διαχείριση του ΣΔ κατά τη διάρκεια ταξιδιών

18.30-20.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 22

20.00-21.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 22
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Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08.30-09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09.30-10.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 23

10.00-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Adipose tissue: friend or foe?
•	Adipose tissue and metabolic syndrome: too much, too little or neither

•	 Insulin resistance in fatty-liver disease

•	 The effect of different diet patterns on hepatic lipid metabolism 11.00-13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (2)
•	 Η επίδραση της εκπαίδευσης στην εκτίμηση της γλυκαιμικής ρύθμισης και 

του λιπιδαιμικού προφίλ μεταξύ Ελλήνων, Αλβανών μεταναστών και  
Πόντιων παλιννοστούντων με ΣΔ τύπου 2

•	Διαβήτης και Διαδίκτυο: Πανάκια ή Μάστιγα;

•	Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας για την πρόληψη του 
ΣΔ στην Κοινότητα

•	 Κοινωνικές προκαταλήψεις και ΣΔ

11.30-12.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 23

12.00-13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 23

13.30-14.00 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ
Energy metabolism and insulin sensitivity in type 2 diabetes

14.00-14.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 23

14.30-17.00 Μεσημβρινή Διακοπή - Γενική Συνέλευση

17.00-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 23
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Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08.30-09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09.30-10.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 23

10.00-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Adipose tissue: friend or foe?
•	Adipose tissue and metabolic syndrome: too much, too little or neither

•	 Insulin resistance in fatty-liver disease

•	 The effect of different diet patterns on hepatic lipid metabolism 11.00-13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (2)
•	 Η επίδραση της εκπαίδευσης στην εκτίμηση της γλυκαιμικής ρύθμισης και 

του λιπιδαιμικού προφίλ μεταξύ Ελλήνων, Αλβανών μεταναστών και  
Πόντιων παλιννοστούντων με ΣΔ τύπου 2

•	Διαβήτης και Διαδίκτυο: Πανάκια ή Μάστιγα;

•	Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας για την πρόληψη του 
ΣΔ στην Κοινότητα

•	 Κοινωνικές προκαταλήψεις και ΣΔ

11.30-12.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 23

12.00-13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 23

13.30-14.00 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ
Energy metabolism and insulin sensitivity in type 2 diabetes

14.00-14.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 23

14.30-17.00 Μεσημβρινή Διακοπή - Γενική Συνέλευση

17.00-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 23
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Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

18.00-18.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Μελλοντικές προοπτικές στη θεραπεία του ΣΔ: ρεαλισμός ή ουτοπία; 

18.00-19.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  σελ. 23

18.30-19.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Στον νεφρό δεν αρέσει η έκτοπη εναπόθεση λίπους: μηχανισμοί δημιουρ-
γίας του «λιπώδους νεφρού» και ρόλος στην εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής 
νόσου στον ΣΔ

19.00-21.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η θεραπεία του ΣΔ σήμερα
•	 Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΔΕ 2018

•	Νεότερες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον ΣΔ τύπου 2: τι αλλάζει;

•	 Σακχαρώδης διαβήτης και συννοσηρότητες: η τροποποίηση της θερα-
πευτικής αγωγής

•	Θεραπευτικές επιλογές στον ΣΔ τύπου 2 με βάση τους παθοφυσιολογι-
κούς μηχανισμούς

21.00-22.00

21.00-21.20

21.20-22.00

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Σωτήριος Α. Ράπτης: Εις Μνήμην

ΔΙΑΛΕΞΗ ΛΗΞΗΣ
Κιρκάδιοι ρυθμοί και μεταβολισμός
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Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

18.00-18.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Μελλοντικές προοπτικές στη θεραπεία του ΣΔ: ρεαλισμός ή ουτοπία; 

18.00-19.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  σελ. 23

18.30-19.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Στον νεφρό δεν αρέσει η έκτοπη εναπόθεση λίπους: μηχανισμοί δημιουρ-
γίας του «λιπώδους νεφρού» και ρόλος στην εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής 
νόσου στον ΣΔ

19.00-21.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η θεραπεία του ΣΔ σήμερα
•	 Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΔΕ 2018

•	Νεότερες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον ΣΔ τύπου 2: τι αλλάζει;

•	 Σακχαρώδης διαβήτης και συννοσηρότητες: η τροποποίηση της θερα-
πευτικής αγωγής

•	Θεραπευτικές επιλογές στον ΣΔ τύπου 2 με βάση τους παθοφυσιολογι-
κούς μηχανισμούς

21.00-22.00

21.00-21.20

21.20-22.00

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Σωτήριος Α. Ράπτης: Εις Μνήμην

ΔΙΑΛΕΞΗ ΛΗΞΗΣ
Κιρκάδιοι ρυθμοί και μεταβολισμός
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ - Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

16.00-18.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  σελ. 11

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ: Κλινικά ερωτήματα και απα-
ντήσεις μέσα από συζήτηση περιστατικών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

17.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 10

Παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και ΣΔ

19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 10

Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με ΣΔτ2
•	 Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 και Καρδιαγγειακή Νόσος, μια επικίνδυ-

νη σχέση

•	 Η απάντηση της εμπαγλιφλοζίνης στην ταυτόχρονη θεραπευτική πρόκληση

21.00-22.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 10

Καναγλιφλοζίνη: νεότερα δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση και 
την καρδιαγγειακή ασφάλεια ασθενών με ΣΔ τύπου 2 (CANVAS Program)
•	 Το θεραπευτικό όφελος της Καναγλιφλοζίνης στον γλυκαιμικό έλεγχο 

ασθενών με ΣΔ τύπου 2

•	Η καρδιαγγειακή και νεφρο-προστατευτική δράση της Καναγλιφλοζίνης 
στην αντιμετώπιση ασθενών με ΣΔ τύπου 2: κλινικά δεδομένα από τη με-
λέτη CANVAS
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ - Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

16.00-18.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  σελ. 11

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ: Κλινικά ερωτήματα και απα-
ντήσεις μέσα από συζήτηση περιστατικών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

17.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 10

Παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και ΣΔ

19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 10

Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με ΣΔτ2
•	 Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 και Καρδιαγγειακή Νόσος, μια επικίνδυ-

νη σχέση

•	 Η απάντηση της εμπαγλιφλοζίνης στην ταυτόχρονη θεραπευτική πρόκληση

21.00-22.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 10

Καναγλιφλοζίνη: νεότερα δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση και 
την καρδιαγγειακή ασφάλεια ασθενών με ΣΔ τύπου 2 (CANVAS Program)
•	 Το θεραπευτικό όφελος της Καναγλιφλοζίνης στον γλυκαιμικό έλεγχο 

ασθενών με ΣΔ τύπου 2

•	Η καρδιαγγειακή και νεφρο-προστατευτική δράση της Καναγλιφλοζίνης 
στην αντιμετώπιση ασθενών με ΣΔ τύπου 2: κλινικά δεδομένα από τη με-
λέτη CANVAS

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

11.00-11.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 12

Μια φρέσκια ματιά στις σουλφονυλουρίες (SUs) με  
παραδείγματα κλινικών περιστατικών

13.00-14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 12

Αλογλιπτίνη: ο νεότερος DPP-4 αναστολέας
•	Ηλικιωμένοι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2: Ιδιαιτερότητες της θεραπείας. Η θέ-

ση της αλογλιπτίνης

•	 Σταθερός συνδυασμός Αλογλιπτίνης και Πιογλιταζόνης: μακροχρόνια απο-
τελεσματικότητα και καρδιαγγειακό όφελος σε ένα αντιδιαβητικό δισκίο

16.00-17.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 14

•	Αποτελέσματα μελέτης σε πραγματικές συνθήκες  
για την κλινική αδράνεια στην Ελλάδα: Μελέτη RELOAD

•	 Εμπλουτίζοντας τα 10 χρόνια κλινικής εμπειρίας της σιταγλιπτίνης με 
νεότερα δεδομένα

17.00-18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 14

New Opportunities in Treating people with T2D: Initiating injectable 
therapy with patient’s needs in mind (Νέοι ορίζοντες στην αντιμετώπιση 
του ΣΔ τύπου 2: ενέσιμη αγωγή βασισμένη στις ανάγκες των ασθενών)
•	Ντουλαγλουτίδη: το σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες των ασθενών 

GLP-1 ανάλογο

•	AWARD program highlights: efficacy and safety of Dulaglutide across 
the treatment continuum of T2D patients (Πρόγραμμα κλινικών μελε-
τών AWARD: αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ντουλαγλουτίδης 
στο θεραπευτικό συνεχές στο ΣΔ τύπου 2)

•	Η ντουλαγλουτίδη στην κλινική πράξη: πότε μπορεί να ξεκινήσει η αγω-
γή και ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο;
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ - Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

18.30-20.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 14

Κλινικές ανάγκες και θεραπευτικές λύσεις: τι νεότερο;
•	Η προστιθέμενη αξία της ινσουλίνης glargine 300 U/ml: από τα 

αποτελέσματα των κλινικών μελετών στα δεδομένα της καθημερινής 
κλινικής πρακτικής

•	Ολιστικός γλυκαιμικός έλεγχος με τον έτοιμο συνδυασμό ινσουλίνης 
glargine και λιξισενατίδης. Τι περιμένουμε;

20.00-21.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 14

Σακχαρώδης Διαβήτης, γεφυρώνοντας το χθες με το αύριο
•	Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου SGLT2 αναστολέα στην 

Ευρώπη. Η θεωρία που έγινε καθημερινή κλινική πράξη

•	 Εντάσσοντας και συνδυάζοντας την εβδομαδιαίως χορηγούμενη 
εξενατίδη στο θεραπευτικό αλγόριθμο: νέα δεδομένα

•	Μελέτες καθημερινής κλινικής πρακτικής: Η εφαρμογή των γνώσεων 
στην πραγματική διαχείριση του ασθενούς
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ - Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

09.30-10.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 16

Τεχνολογία Flash: Πώς επηρεάζει το διάλογο μεταξύ  
επαγγελματία υγείας & ασθενούς;

11.30-12.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 16

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε Διαβητικούς  
Aσθενείς με Στεφανιαία Νόσο: Το παράδειγμα της Ρανολαζίνης

12.00-13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 16

Επανακαθορίζοντας τις προσδοκίες της θεραπείας στα άτομα με ΣΔ
•	 Επιτυγχάνοντας περισσότερα από το γλυκαιμικό έλεγχο με τη χρήση των 

αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1

•	Προσεγγίζοντας την έναρξη και εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας 
με καινοτόμες θεραπείες

•	Απλοποιώντας τη ζωή των ατόμων σε σχήμα basal-bolus με ινσουλίνη 
υπερ-ταχείας δράσης

14.00-14.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  σελ. 16

Η αξία της κετονικής δίαιτας στην αντιμετώπιση και υποστροφή του ΣΔ τύπου 2

17.00-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  σελ. 16

Καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης:  
νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
•	Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της συνεργασίας των ιατρικών 

ειδικοτήτων

•	Η σημασία της βέλτιστης αγωγής για τη βελτίωση της πρόγνωσης και της 
ποιότητας ζωής των ασθενών

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

18.00-19.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  σελ. 19

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 & Εξατομικευμένη  
Σύγχρονη Θεραπευτική Προσέγγιση
Διαδραστική συζήτηση περιστατικών της καθημερινής κλινικής πράξης




