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«Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Β΄ Αντιπρόεδρος : Χ. Ζαβός
Γραμματέας : Κ. Τριανταφύλλου
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού η οποία πρόσφατα
μετονομάστηκε σε Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου και των λοιπών
Λοιμώξεων Πεπτικού αποτελεί μια ιδιαίτερη προσπάθεια στο χώρο της γαστρεντερολογίας στα
23 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο. Κυρίως γιατί ανέδειξε και αναδεικνύει όλες τις πτυχές της
πιο συχνής λοίμωξης στο χώρο της γαστρεντερολογίας από τους τομείς της κλινικής και
εργαστηριακής έρευνας και πρόσφατα συνεργάστηκε με την Ελληνική Γαστρεντερολογική
Εταιρεία για την έκδοση Ελληνικών κατευθυντηρίων γραμμών διάγνωσης και αντιμετώπισης της
Ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης. Παρά όμως την πάροδο των ετών η λοίμωξη από
Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού συνεχώς μας προικίζει με καινούργιες γνώσεις, όπως τα
αποτελέσματα της μακροχρόνιας σχέσης μικροβίου-ξενιστή στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων
και καρκίνου μέσω μοριακών μεθόδων ανάλυσης, η φυλογενετική προσέγγιση μέσω ανάγνωσης
γονιδιώματος και η διαρκής μελέτη εξεύρεσης αποτελεσματικών σχημάτων εκρίζωσης με σκοπό
την υπέρβαση της αυξανόμενης αντοχής σε αντιβιοτικά οι οποίες θα παρουσιαστούν στο φετινό
συνέδριο.
Μέσα στα χρόνια της κρίσης η εταιρεία έκανε ένα σημαντικό άνοιγμα ενσωματώνοντας
καινούργιες ιδέες-έννοιες που στο μέλλον θα αποτελέσουν κατά πάσα πιθανότητα τομείς
εντατικής έρευνας και ίσως απαντήσουν αιτιοπαθογενετικά σε ορισμένες παθήσεις όχι μόνον
του γαστρεντερικού αλλά και συστηματικές. Το μικροβίωμα του εντέρου είναι ένας νέος
ανεξερεύνητος εν πολλοίς κόσμος. Η μεγάλη χρήση αντιβιοτικών, οι αλλαγές στις διατροφικές
συνήθειες και ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης δεν μπορεί παρά να έχουν προκαλέσει αλλαγή
και στο μικροβίωμα του εντέρου. Η ανάγκη για αναγνώριση της λεγόμενης φυσιολογικής
χλωρίδας του εντέρου, οι ενδείξεις και η αποτελεσματικότητα των νέων προβιοτικών και
πρεβιοτικών, η μεταμόσχευση κοπράνων, η ανάγκη ενίσχυσης του ανοσοποιητικού για την
πρόληψη νοσημάτων αποτελούν επιπλέον σύγχρονα θέματα που οι εξελίξεις τους θα
συζητηθούν στα πλαίσια του φετινού συνεδρίου.
Στον τομέα των λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού ένα σημαντικό και εξελισσόμενο πρόβλημα
αποτελεί η λοίμωξη από Clostridium difficile η οποία και θα αναδειχθεί.
Εκτός των άλλων στο φετινό συνέδριο ευελπιστούμε να εδραιώσουμε έναν νέο τρόπο
προσέγγισης απαραίτητο για επιστημονικές εταιρείες ειδικού αντικειμένου. Αυτός θα είναι το
επιστημονικό φόρουμ για την συζήτηση, αναζήτηση και ανάδειξη ιδεών και επιστημονικών
πληροφοριών που αφορούν στην έρευνα. Η παρουσία σας θα βοηθήσει στην προώθηση αυτών
των θεμάτων.
Κατά συνέπεια προσβλέπουμε με ιδιαίτερη χαρά στη ενεργό συμμετοχή σας η οποία θα
προσδώσει επιτυχία και δέσμευση για το μέλλον.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ηλίας Ξηρουχάκης
Πρόεδρος 23ου Συνεδρίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

16.00-17.00

Στρογγυλή Τράπεζα

Πρώιμος γαστρικός καρκίνος – Δυσπλασία
Συντονιστές
Π. Κασαπίδης, Χ. Σπηλιάδη
Ομιλητές
Π.-Α. Πιερράκου

Ιστολογική διάγνωση. Διλήμματα

Ε. Βλάχου

Ενδοσκοπική ή χειρουργική θεραπεία;

Ι. Παπανικολάου

Απεικονιστικός έλεγχος. Ο ρόλος του ενδοσκοπικού
υπερηχογραφήματος

17.00-17.30

Θεματικές ομιλίες

Ο ρόλος της καταστολής του οξέος στην διαχείριση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του
πυλωρού
Προεδρείο
Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Καραταπάνης
Ομιλητές
Σ. Βρακάς
Διάγνωση
Β. Παπαστεργίου

Θεραπεία

17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00-18.30
Πρόεδρος
Ομιλήτρια
Β. Σακκά

Διάλεξη
Α. Παπαδόπουλος
Λοιμώξεις πεπτικού και μεταβολές μικροβιώματος σε ασθενείς
με HIV λοίμωξη

18.30-19.30

Στρογγυλή Τράπεζα

Μικροβίωμα και ηπατικά νοσήματα
Προεδρείο
Γ. Παπαθεοδωρίδης, Σ. Μανωλακόπουλος
Ομιλητές
Μ. Deutch

Μεταβολές του μικροβιώματος στην ηπατική κίρρωση. Ο ρόλος της
μικροβιακής αλλόθεσης.

Κ. Τριανταφύλλου

Μεταβολές του μικροβιώματος στην μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
ως πιθανός παθογενετικός μηχανισμός. Σύγχρονες απόψεις.

Δ. Σαμωνάκης

Μεταβολές του μικροβιώματος σε αλκοολική ηπατοπάθεια και
πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα

19.30-20.30

Δορυφορικό συμπόσιο

Λοίμωξη από Clostridium Difficile. Που βρισκόμαστε σήμερα;
Προεδρείο
Σ. Σουγιουλτζής, Ν. Βιάζης
Ομιλητές
Χ. Μάλλη

Μεταβολές στην επιδημιολογία της Cl. Difficile λοίμωξης

Γ. Πουλάκου

Διάγνωση της λοίμωξης από Cl. Difficile: Τοξίνη, αντιγόνο,
καλλιέργεια, PCR

Ι. Κατσέλης

Η θεραπεία της υποτροπιάζουσας και της επιπεπλεγμένης λοίμωξης
από C. Difficile

Μ. Τριανταφύλλου

Αναδυόμενες και σύγχρονες εναλλακτικές θεραπείες χωρίς χρήση
αντιβιοτικών

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

09.30-10.00
Πρόεδρος
Ομιλητής
Δ. Σγούρας

Διάλεξη
Α. Μεντής

Επιδημιολογική και φυλογενετική προσέγγιση του
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

10:00-10.30
Προεδρείο

Βραχεία ομιλία
Σ. Λυκούση, Ε. Πετρίδου

Ομιλήτρια
Β.Μ. Gonzalez

Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών για την εκτίμηση της αντοχής του
ελικοβακτηριδίου. Σύγκριση με καλλιέργεια

10.30-12.00

Στρογγυλή Τράπεζα

Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης
Συντονιστές

Μ. Τζιβράς, Σ. Γεωργόπουλος

Ομιλητές
Θ. Ροκκάς

Καταγραφή αποτελεσμάτων από τον ευρωπαικό χώρο

Σ. Μιχόπουλος

Ελληνικό πλαίσιο ομοφωνίας. Διαφορές με τα διεθνή πλαίσια

Ε. Ρώμα

Θεραπευτικές επιλογές στον παιδιατρικό πληθυσμό και
αποτελέσματα από τον ευρωπαικό χώρο

Χ. Λιάτσος

Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα: σχήματα χωρίς βισμούθιο

Δ. Καμπέρογλου

Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα: σχήματα με βισμούθιο

Β. Ντούλη

Ο ρόλος των προβιοτικών στην θεραπεία εκρίζωσης

12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.30-13.00 ΒΡΑΒΕΙΑ

13.00-13.30
Προεδρείο
Ομιλητής
Χ. Ζαβός

Ομιλία
Ι. Τριανταφυλλίδης
Μαστίχα Χίου και εναλλακτικές θεραπείες ελικοβακτηριδίου.
Σύγχρονες απόψεις

13.30-14.00
Προεδρείο
Ομιλητής
Ε. Γιαμαρέλος

State of the art
Γ. Λ. Δαϊκος
Υπάρχει φυσιολογικό μικροβίωμα; Εργαστηριακός έλεγχος
ανάλυσης μικροβιώματος

14.00-14.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
14.45-15.45

Στρογγυλή Τράπεζα

Διαταραχές του μικροβιώματος σε παθήσεις στομάχου-εντέρου. Θεραπευτική προσέγγιση
Προεδρείο
Ομιλητές
Κ. Ζωγράφος

Ι. Κουτρουμπάκης, Γ. Μάντζαρης
Μεταβολές του μικροβιώματος σε εκκολπωματίτιδα

Μ. Τζουβαλά

Μεταβολές του μικροβιώματος σε ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του
εντέρου

Ι. Καλλιακμάνης

Μεταβολές του μικροβιώματος σε ευερέθιστο έντερο

Ν. Μαρκουτσάκη

Ο ρόλος του γαστρικού μικροβιώματος στον γαστρικό καρκίνο

15.45-16.30

Στρογγυλή Τράπεζα

Εντερική δυσβίωση. Τρόποι αντιμετώπισης

Προεδρείο
Ομιλητές
Η. Ξηρουχάκης

Δ. Χριστοδούλου, Η. Ξηρουχάκης
Δυσβίωση. Πότε και πώς δημιουργείται; Ο ρόλος των αντιβιοτικών

Μ. Μυλωνάκη

Η χρήση των προβιοτικών στην διάρροια από αντιβιοτικά
Απαραίτητη ή κατά περίπτωση

Α. Γιαννακόπουλος

Μη προβιοτική προσέγγιση εντερικής δυσβίωσης. Συμβιοτικά

16.30
Προεδρείο

Ερευνητικό Φόρουμ
Π. Αποστολόπουλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνία & τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στο
ξενοδοχείο Royal Olympic.
Εγγραφή στο Συνέδριο
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη. Κατά την προσέλευσή σας θα συμπληρώσετε το
δελτίο συμμετοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου ώστε να σας χορηγηθεί το συνεδριακό
υλικό και το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Δεν γίνονται προεγγραφές.
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Θα χορηγηθούν στο Συνέδριο, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα
κριτήρια της EACCME-UEMS, μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).
Βράβευση εργασιών
Από τις υποβληθείσες περιλήψεις θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες.
Η απονομή των βραβείων του Συνεδρίου θα γίνει το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 και ώρα
12.30.
Πιστοποιητικά παρακολούθησης
Στο πιστοποιητικό παρακολούθησης θα βεβαιώνεται η συμμετοχή σας στο Συνέδριο καθώς
και η απόκτηση των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Η παράδοση των
πιστοποιητικών παρακολούθησης θα γίνει μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, μόνο
στους συνέδρους που έχουν συμπληρώσει δελτίο συμμετοχής και παραδίδουν
συμπληρωμένο στη Γραμματεία το ειδικό έντυπο αξιολόγησης.
Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων
Στο foyer του Αμφιθεάτρου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού & Λοιπών Λοιμώξεων του
Πεπτικού (ΕΕΜΕΛΟΠ)
Λ. Δημοκρατίας 67
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 67 27 533
e-mail : hhpsg@hol.gr
www.eemep.gr

