
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Με την ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας της 

σχολής Επιστημών Τγείας του τμ. Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, Χαράλαμπου Μηλιώνη ξεκίνησε το διαδικτυακό 

Ενδοκρινολογικό υνέδριο «Ενδοκρινολογία-Διαβητολογία-

Μεταβολισμός» που διοργανώνεται από την Ελληνική 

Ενδοκρινολογική Εταιρία και την Πανελλήνια Ένωση 

Ενδοκρινολόγων στα πλαίσια του Ιατρικού υνεδρίου 

«ΕΝΔΟΡΑΜΑ 20». Ο κ. Μηλιώνης μίλησε για τα τελευταία 

ερευνητικά δεδομένα και τις μελέτες στη χορήγηση Ω3 

λιποπρωτεϊνών και στατινών με τα ήδη υπάρχοντα σκευάσματα 

φαρμάκων και την εφαρμογή τους σε ασθενείς με χρόνιες 

καρδιαγγειακές νόσους. Ειδικότερα έδωσε έμφαση στην 

αντιφλεγμονώδη δράση της κολχικίνης η οποία, όπως είπε, 

επιφέρει καλά αποτελέσματα σε καρδιαγγειακά συμβάντα που 

είναι πολλά σε ασθενείς με covid-19. τη συνέχεια πήρε το 

λόγο η κ. Μαρία Ανδρίκουλα (Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ 

Ιατρικής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) η 

οποία και αναφέρθηκε στις νεότερες μελέτες και τα δεδομένα 

σε γυναίκες με υπογεννητικότητα, τα αίτια και τις επιπτώσεις 

που έχουν αυτές σε σχέση με το μεταβολισμό του ενός, του 

άλλου ή και των δύο φύλων. Ακολούθησε η ομιλία του κ. 

Σσαμέτη, Ενδοκρινολόγου-Κλινικού Ανδρολόγου Ε.Α.Α 

Διδάκτωρα Ιατρικής του ΑΠΘ ο οποίος και μίλησε για τη 

θεραπεία αποκατάστασης της τεστοστερόνης στο ανδρικό 

φύλο. Έπειτα αναφέρθηκε σε μελέτες-κατευθυντήριες οδηγίες 

για τη διαχείριση του συνδρόμου Kninefelter, της συχνότερης, 

όπως χαρακτηριστικά είπε, χρωμοσωματικής διαταραχής και 

γενετικής αιτίας της ανδρικής υπογονιμότητας και στην 

αντιμετώπιση αυτού στη νεογνική, παιδική και ενήλικη ζωή 

ενός ατόμου. Οι ομιλίες τελείωσαν σήμερα με την παρουσίαση 

της κας Ευτυχίας Κούκου, Διδάκτωρ Ιατρικής του ΕΚΠΑ και 

Διευθύντρια ΕΤ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευθέριος Βενιζέλος 

η οποία και αναφέρθηκε στις νοσηρότητες που δημιουργεί ο 

covid-19 στην εποχή της πανδημίας και κυρίως στις 

επιπλοκές-επιπτώσεις που επιφέρει στους ασθενείς με τον ιό. 

Η ίδια τόνισε ότι ο covid-19 επηρεάζει όλο το ενδοκρινολογικό 

σύστημα: θυροειδή, πάγκρεας, υπόφυση, επινεφρίδια οστά. Σο 



θυροηδικό προφίλ μπορεί να είναι ένας δείκτης που μπορεί 

να μας πει τι έχει ένας ασθενής που πάσχει από covid-19. 

Επίσης μίλησε για 3 κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων 

που θα πρέπει να παίρνει ο διαβητικός ασθενής για να μην 

οδηγηθεί σε θρομβο-εμβολικά και άλλα πνευμολογικά 

συμβάντα, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, παχυσαρκία και 

σακχαρώση διαβήτη.  


