
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΕΝΔΟΡΑΜΑ 20, το 13ο συνεχόμενο, έφτασε στο τέλος του με βαθμό επιτυχίας, 
πολύ μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο. Πριν από μερικούς μήνες η έξαρση της 
πανδημίας σε συνδυασμό με το νούμερο 13 φάνταζέ ως το προμήνυμα μιας 
απόλυτης καταιγίδας. Μετά από πολύ σκέψη η οργανωτική επιτροπή πήρε την 
απόφαση να χρησιμοποιήσει την αρνητική αυτή συγκυρία σαν μια μοναδική  ευκαιρία 
για μια φυγή προς τα εμπρός ανοίγοντας το ΕΝΔΟΡΑΜΑ στη νέα τεχνολογία. Το 
αποτέλεσμα την δικαιώνει. 

Με 14 θεματικές και συνολικά 26 ομιλητές, περισσότερους από 1000 
εγγεγραμμένους ιατρούς, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές, το «Πολιτιστικό 
ΕΝΔΟΡΑΜΑ 20» που πλαισίωσε το επιστημονικό μέρος και τα 16 περίπτερα της 
ψηφιακής έκθεσης χορηγών η φετινή ψηφιακή διοργάνωση πέτυχε τον στόχο της 
που ήταν η προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε όλα τα γνωστικά πεδία της 
ενδοκρινολογίας και παράλληλα η παρουσίαση όλων των αντίστοιχων νέων 
φαρμάκων που κυκλοφόρησαν ή θα κυκλοφορήσουν 

Στα πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν επιλεγμένα ιατρικά άρθρα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, τις τελευταίες έρευνες, τα ιατρικά δεδομένα και τα αποτελέσματα στις 
εφαρμογές της συγκεκριμένης επιστήμης πάνω σε ασθενείς που πάσχουν από 
διαχρονικά ενδοκρινολογικά προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νοσηρότητες 
που δημιουργεί η πανδημία του covid-19 στην εποχή μας και στις επιπλοκές που 
επιφέρει σε ασθενείς με παθήσεις που σχετίζονται με το ενδοκρινολογικό σύστημα. 
Επίσης έγινε λόγος για τα νέα σκευάσματα φαρμάκων (υγρή θυροξίνη, υπερταχεία 
ενέσιμη ινσουλίνη, νέο αντισυλληπτικό χάπι/χάπι ημέρας). 

Τη λήξη του διήμερου διαδικτυακού Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου έκανε ο κος Ν. 
Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας-Αναπαραγωγής και μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής, ο οποίος αναφέρθηκε στους τρεις στόχους του φετινού 
συνεδρίου οι οποίοι και επιτεύχθηκαν. 

 • Δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου που να έχει κάτι από τη γλυκύτητα της  
φιλοξενίας που χαρακτηρίζει το ΕΝΔΟΡΑΜΑ όταν πραγματοποιείται δια ζώσης στην 
Πάτρα.  

• Δεύτερον, η χρήση της νέας αυτής τεχνολογία ως μια ευκαιρία να κάνει «άνοιγμα» 
το ΕΝΔΟΡΑΜΑ σε ενδοκρινολόγους σε όλη την Ελλάδα 

• Τρίτον, να κάνει «άνοιγμα» το ΕΝΔΟΡΑΜΑ 20 σε συναφείς ειδικότητες, μιας οι 
ενότητες που παρουσιάζονται στα πλαίσια αυτού αφορούν και άλλες ειδικότητες, 
όπου και υπήρξε ανταπόκριση από γυναικολόγους, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, 
ορθοπεδικούς, ανδρολόγους. 

 

 

 


