
ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ 

ηα πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο Δλδνθξηλνινγίαο θαη ζηηο λνζεξόηεηεο πνπ απηά 

επηθέξνπλ ζηελ επνρή ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19, ζηελ θαηαζηνιή παζεζηνινγηθώλ 

κεραληζκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηώληζε ηεο λόζνπ θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ζε λέεο ζεξαπεπηηθέο δπλαηόηεηεο, κε ηε 

δεκηνπξγία θαηλνύξησλ θαξκάθσλ (πόζηκε ζπξνμίλε, ππεξ-ηαρεία δξάζε ελέζηκεο 

ηλζνπιίλεο, λέα αληηζπιιεπηηθά ράπηα) αλαθέξζεθαλ νη Καζεγεηέο Δλδνθξηλνιόγνη, 

Κ. Μάξθνπ θαη Ν. Γεσξγόπνπινο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ηύπνπ. Η 

ζπλέληεπμε δόζεθε ελόςεη ηνπ δηήκεξνπ Δλδξνθξηλνινγηθνύ πλεδξίνπ 

«Δλδνθξηλνινγία-Γηαβεηνινγία-Μεηαβνιηζκόο» πνπ μεθηλά ηελ Παξαζθεπή 29/01 

θαη δηνξγαλώλεηαη από ηελ Διιεληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξία θαη ηελ Παλειιήληα 

Έλσζε Δλδνθξηλνιόγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ιαηξηθνύ πλεδξίνπ «ΔΝΓΟΡΑΜΑ 20». Οη 

δύν δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο αλέπηπμαλ όιεο ηηο λεόηεξεο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ δίλνληαο έκθαζε ζηα πην ζεκαληηθά 

θαη «θαπηά» ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ ηαηξηθή, ζήκεξα, θαη παξακέλνπλ 

δηαρξνληθά. Μεηαμύ άιισλ ν θ. Μάξθνπ αλαθέξζεθε ζε κία έκκεζε ζπλέπεηα ηεο 

παλδεκίαο πνπ αθνξά, όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε, όιν ην έξγν ησλ λνζειεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ. «Η απνζεξαπεία αζζελώλ κε άιια λνζήκαηα, θπξίσο νγθνινγηθνί 

αζζελείο ή αζζελείο κε δηάθνξα ελδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα έρεη κεησζεί θαηά 30-

40% θαη απηό νθείιεηαη ζηελ ππνεθηίκεζή ηνπο ζε ζρέζε κε αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

από ηνλ covid-19.O θ. Μάξθνπ αλαθέξζεθε αθόκε θαη ζην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο 

ελδνθξηλνιόγσλ από όια ηα δεκόζηα λνζνθνκεία θαζώο δελ αλαπιεξώλνληαη νη 

ζέζεηο πνπ αδεηάδνπλ. «Δπηπρώο όκσο ην ΠΠΓΝΠ δελ έρεη πιεγεί κέρξη ζηηγκήο θαη 

απηό νθείιεηαη ζηελ ππεξζηειέρσζε πνπ είρε θάλεη ζην ηκήκα ν θ. Βαγελάθεο». 

Σέινο ν θαζεγεηήο κίιεζε γηα ηηο βαζηθέο ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

πλεδξίνπ, ελώ ηδηαίηεξα έδσζε έκθαζε ζην πνιηηηζηηθό ΔΝΓΟΡΑΜΑ κε ζέκα: «Οη 

παλδεκίεο ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο» όπνπ νκηιεηήο ζα είλαη ν Οκ. Καζεγεηήο Τγηεηλήο, 

Αιέμεο Μπέλνοθαη ζα έρνπλ δπλαηόηεηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη κε ζπλλεδξνη.. 

Καη νη δύν θαζεγεηέο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαζώο ε ζπκκεηνρή ζην 

πλέδξην είλαη απμεκέλε θαηά 60%, όπσο είπαλ, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα 

ζπλέδξηα.  


