
 

   

 

 

 

 
 

 
 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014 
 

15:00 – 15:45 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο 
 

15:45 – 16:00 Καισζόξηζκα από ηνπο Σπληνληζηέο ηνπ Θεξηλνύ Σρνιείνπ 

  Δ. Λπκπεξόπνπινο, Κ. Σδηόκαινο 
 

Χαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Διιεληθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο 

Δ. Γαλωηάθεο 
 

16:00 – 16:45 Σπζηάζεηο ηξόπνπ δσήο γηα ηελ πξσηνγελή πξόιεςε ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 

Χ.M. Καζηνξίλε 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

16:45 – 17:30 Απώιεηα βάξνπο: Πόζν ζεκαληηθή θαη πόζν εθηθηή;  

Μ. Γηαλλαθνύιηα 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

17:30 – 18:15 Η ζεκαζία ηεο ζύζηαζεο ηεο δίαηηαο ζε καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

γηα ηελ απώιεηα βάξνπο 

Δ. Μπαζξέιινπ 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

18:15 – 18:45 Γηάιιεηκα θαθέ 
 

18:45 – 19:30 Η Μεζνγεηαθή δίαηηα σο εξγαιείν γηα ηελ πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 

Μ. Κνληνγηάλλε 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

19:30 – 20:15 Γηαηηεηηθή δηαρείξηζε ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 

Κ. Καξάηδε 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παξαζθεπή, 27 Ινπλίνπ 2014 
 

09:00 – 09:45 Γηαηξνθηθνί ζηόρνη ζην αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε 

Μ. Καξηπίδνπ 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

09:45 - 10.30 Η ζέζε ησλ σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ ζηε δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή 

πξόιεςε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 

Π. Νηεηνπνύινπ 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
  

10:30 – 11:15 Η ζέζε ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ζηελ πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 

Σ. Ννκηθόο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

11:15 – 11:45 Γηάιιεηκα θαθέ 
 

11:45 – 12:30 Βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ κε αληηνμεηδσηηθή, 

αληηζξνκβσηηθή θαη αληηθιεγκνλώδε δξάζε 

Δ. Φξαγθνπνύινπ 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

12:30 – 13:15 Σπζηάζεηο άζθεζεο ζηνλ θαξδηαγγεηαθό αζζελή: είδνο θαη 

δνζνινγία 

Κ. Αλαζηαζίνπ 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

13:15 – 14.00 Απνηειεζκαηηθόηεηα νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο 

Β. Καηζανύλνπ 

 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

14:00 – 15:00 Διαθξύ γεύκα 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00– 15.45 Υπνιηπηδαηκηθή αγσγή γηα ηελ ειάηησζε ηνπ ππνιεηπόκελνπ 

θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο 

LDLρνιεζηεξόιεο κε ζηαηίλε: πξνζζήθε θαηλνθηκπξάηεο ή σ-3 

ιηπαξώλ νμέσλ? 

Β. Άζπξνο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

15:45– 16:15 Υπνιηπηδαηκηθή αγσγή ζε αζζελείο πνπ δελ πεηπραίλνπλ ηνλ 

ζηόρν ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο κε κέγηζηε αλεθηή δόζε ηζρπξήο 

ζηαηίλεο: πξνζζήθε εδεηηκίκπεο ή θνιεζεβειάκεο?  

Μ.Διηζάθ 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

16:15 – 17:00 Αληηαηκνπεηαιηαθή αγσγή ζε αζζελείο κε νμύ ζηεθαληαίν 

ζύκβακα: αζπηξίλε ζε ζπλδπαζκό κε θινπηδνγξέιε, πξαζνπγξέιε 

ή ticagrelor? 

Β. Νηθνιάνπ 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

17:00 – 17:30 Γηάιιεηκα θαθέ 
 

17:30 – 18:15 Νεόηεξα αληηπεθηηθά ζε αζζελείο κε νμέα ζηεθαληαία ζπκβάληα: 

Παξόλ θαη κέιινλ 

Α. Σζειέπεο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

18:15 – 19:00 Αληηπεθηηθή αγσγή ζε αζζελείο κε ρξόληα θνιπηθή καξκαξπγή : 

Κνπκαξηληθά ή λεόηεξα αληηπεθηηθά?  

Χ. Πίηζαβνο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

19:00 – 20:15 Θέκαηα κεζνδνινγίαο ζηελ έξεπλα 

Γ. Παλαγηωηάθνο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:15 – 21:00 Should we evaluate the presence of subclinical atherosclerosis in 

patients without established cardiovascular disease?  

D. Gavish(Israel) 

 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 

 
 

άββαην, 28 Ινπλίνπ 2014 
 

09:30 – 10:15 Αληηδηαβεηηθή αγσγή ζε αζζελή πνπ δελ πεηπραίλεη ηνλ ζηόρν ηεο 

HbA1c κε κνλνζεξαπεία κε κεηθνξκίλε 

Α. Μειηδώλεο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

10:15 – 11:00 Κιηκάθσζε ηλζνπιηλνζεξαπείαο ζε αζζελή κε ζαθραξώδε 

δηαβήηε: ζρήκα basal-bolus ή κίγκαηα?  

. Παππάο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

11:00 – 11:30 Γηάιιεηκα θαθέ 
 

11:30 – 12:15 Δπηινγή δηνπξεηηθνύ ζε ππεξηαζηθνύο αζζελείο: 

Υδξνρισξνζεηαδίδε, ρισξνζαιηδόλε ή ηλδαπακίδε?  

Β. Κώηζεο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

12:15 – 13:00 Αλαζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο-αγγεηνηελζίλεο-αιδνζηεξόλεο 

ζε ππεξηαζηθνύο αζζελείο: Αλαζηνιέαο ηνπ κεηαηξεπηηθνύ 

ελδύκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο ή απνθιεηζηήο ππνδνρέσλ 

αγγεηνηελζίλεο?  

Α. Αρείκαζηνο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

13:00 – 13:45 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζε αζζελή πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε 

κνλνζεξαπεία κε αλαζηνιέα ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο-

αγγεηνηελζίλεο-αιδνζηεξόλεο: Πξνζζήθε δηνπξεηηθνύ ή 

απνθιεηζηή δηαύισλ αζβεζηίνπ?  

Α. Καξαγηάλλεο 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

13:45 – 15:00 Διαθξύ γεύκα 

 

15:00 – 15:45 Αζζελήο ππό κεηθνξκίλε θαη βαζηθή ηλζνπιίλε θαη κεηαγεπκαηηθή 

γιπθαηκία: Πξνζζήθε γιηπηίλεο, GLP-1 αλαιόγνπ ή 

πξνγεπκαηηθήο ηλζνπιίλεο;  

. Ηξαθιεηαλνύ 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

15:45 – 16:30 Νεόηεξα αληηπεθηηθά θάξκαθα ζηε ζεξαπεία ηεο ελ ησ βάζεη 

θιεβνζξόκβσζεο 

Δ. Λπκπεξόπνπινο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

16:30 – 17:15 Αλαζηνιείο ηεο SGLT-2 ζηε ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε 

Θ. Αιεμαλδξίδεο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive)  
 

17:15 – 17:45 Γηάιιεηκα θαθέ 
 

17:45 – 18:30 Νεόηεξα θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο: 

αλαζηνιείο ηεο CETP, mipomersen θαη lomitapide.  

Κ. Σδηόκαινο 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

18:30 – 19:15 PCSK9 inhibition: Mechanistic insights into a new therapeutic 

approach for the lowering of LDL-c  

G. Lambert (France) 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 
 

19:15 - 20:00 10 things to consider when treating dyslipidemias. 

 D. Mikhailidis (UK) 
 

 Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 – 20:30 How to write a paper. 

D. Mikhailidis (UK) 
 

Σπδήηεζε επί εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(interactive) 

 

20:30   Λήμε Θεξηλνύ ρνιείνπ 

 

 


