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Αγαπεηοί ζσλάδειθοη, 

Σο Ρεσκαηοιογηθό Σκήκα ηες Ιαηρηθής τοιής ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ  
δηοργαλώλεη ηο άββαηο, 09 Φεβροσαρίοσ 2013, ζηο σλεδρηαθό θαη Ποιηηηζηη-
θό Κέληρο ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ (Αίζοσζα Ι-10) ζηελ Παλεπηζηεκηούπο-
ιε, επηζηεκοληθή εθδήιωζε κε ζθοπό ηελ ελεκέρωζε ηωλ ηαηρώλ ποσ εκπιέ-
θοληαη ζηελ αλαγλώρηζε θαη ζεραπεία ηοσ θιεροδέρκαηος θαη ηωλ επηπιο-
θώλ ηοσ. 

Σο θιερόδερκα ή σζηεκαηηθή θιήρσλζε είλαη κηα τρόληα ασηοάλοζε ρεσ-
καηηθή ζσζηεκαηηθή λόζος ποσ ταραθηερίδεηαη από αγγεηοπάζεηα θαη σπερβο-
ιηθή θαζήιωζε θοιιαγόλοσ ζηο δέρκα θαη ζηα εζωηερηθά όργαλα, περηιακβα-
λοκέλωλ πλεσκόλωλ, λεθρώλ, θαρδηάς θαη πεπηηθού ζωιήλα. Η προθαιούκε-
λε ίλωζε δεκηοσργεί αλαηοκηθή βιάβε θαη κε αλαζηρεπηή ζσλήζως αλεπάρ-
θεηα δωηηθώλ οργάλωλ κε ζοβαρή πρόγλωζε. 

Η λόζος αποηειεί κηα από ηης πηο κεγάιες προθιήζεης γηα ηολ θιηληθό ηαηρό 
από ζεραπεσηηθής θσρίως πιεσράς, επεηδή ε αληηκεηώπηζε είλαη ηδηαίηερα  
δύζθοιε θαη ελ ποιιοίς αλεπηηστής, θαη ηούηο γηαηί οη ζεραπεσηηθές δσλαηόηε-
ηες είλαη ποιύ περηορηζκέλες θαη αλαποηειεζκαηηθές. Σα ηειεσηαία τρόληα,  
ε βαζηθή έρεσλα έτεη θάλεη ζεκαληηθές προόδοσς ζηελ θαηαλόεζε ηες παζογέ-
λεηας ηες λόζοσ, πράγκα ποσ αλοίγεη λέοσς ζεραπεσηηθούς ορίδοληες. Ήδε 
άρτηζαλ δεηιά λα εκθαλίδοληαη ηα πρώηα ειπηδοθόρα κελύκαηα γηα πηο αποηε-
ιεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηες λόζοσ. 

Εσειπηζηώληας όηη ασηή ε επηζηεκοληθή εθδήιωζε ζα είλαη ελδηαθέροσζα γηα 
ζας θαη ζα βοεζήζεη ζηελ ελεκέρωζή ζας ζτεηηθά κε ηης θιηληθές εθδειώζεης 
ηες λόζοσ θαη ηης λεόηερες δηαζέζηκες ζεραπείες, ζα ήηαλ κεγάιε ταρά θαη ηηκή 
γηα κας λα ζσκκεηάζτεηε ζηε ζσλάληεζε ασηή. 

 

Με εθηίκεζε 
 
Αλδξέαο Αληωλόπνπινο 
Καζ/ηής Παζοιογίας - Ρεσκαηοιογίας Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ 
Δ/ληής Ρεσκαηοιογηθού Σκήκαηος Παλεπηζηεκηαθού Νοζοθοκείοσ Παηρώλ 

Παραθαιούκε γηα ηελ θαιύηερε οργάλωζε ηες εθδήιωζες δειώζηε ζσκκεηοτή ζηέιλοληας ζσκπιερωκέλε 
ηελ αίηεζε ζσκκεηοτής ζηε δηοργαλώηρηα εηαηρεία Apr (Alpha Public Relations) κε fax: 210 3644 441 ή/θαη ζηο 
e-mail: info@apr.com.gr   



08:30 - 09:00      Εγγξαθέο - Καθέο 
 

   Πξνεδξείν - πληνληζηήο:  
   Αλδξέαο Αληωλόπνπινο 
   Καζ/ηής Παζοιογίας-Ρεσκαηοιογίας Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ 

 

09:00 - 09:15      Εηζαγωγή 

                      Αλδξέαο Αληωλόπνπινο 
 

09:15 - 10:00      Παζνγέλεηα  

                       Δεκήηξηνο Δανύζεο 

   Λέθηορας Παζοιογίας-Ρεσκαηοιογίας Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ 
 

10:00 - 10:45    Κιηληθή εηθόλα θαη ζεξαπεία 

                       ηακάηεο - Νηθόιανο Ληόζεο 

   Αλαπι. Καζ/ηής Παζοιογίας-Ρεσκαηοιογίας Παλ/κίοσ Παηρώλ 
 

10:45 - 11:15    Δηάιεηκκα 

 

11:15 - 12:00    Πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη δαθηπιηθά έιθε -  

   Αληηκεηώπηζε 

                       Γεώξγηνο Γηαλλόπνπινο 

   Δ/ληής Κιάδοσ ΕΤ Ρεσκαηοιογηθού Σκήκαηος Π.Ν. Παηρώλ  
 

12:00 - 12:45    Η ζπκβνιή ηεο ηξηρνεηδνζθόπεζεο   

                       Ιωάλλεο Αληωλόπνπινο 

   Ιαηρός, κεηαπηστηαθός θοηηεηής Ιαηρηθού Σκήκαηος  
   Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ 
 

12:45 - 13:00    πδήηεζε - Κιείζηκν - πκπεξάζκαηα 

   Αλδξέαο Αληωλόπνπινο 

Πξόγξακκα  



Οξγάλωζε - Γξακκαηεία 

Αθαδεκίας 28, Σ.Κ 106 71, Αζήλα 
Σει.: 210 3645 629, Fax: 210 3644 441 
e-mail: info@apr.com.gr 
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