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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η παχυσαρκία, όπως όλοι γνωρίζουµε, αποτελεί ένα πολύπλοκο και χρόνιο
πρόβληµα υγείας. Αφορά σηµαντικό ποσοστό όχι µόνο του ενήλικα, αλλά
και του παιδικού και εφηβικού πληθυσµού παγκοσµίως. Το γεγονός αυτό
έχει οδηγήσει στο ερώτηµα αν η παχυσαρκία θα πρέπει να αναγνωριστεί
ως νόσος, αν και ήδη πολλοί επιστηµονικοί οργανισµοί ως νόσο την αντι-
µετωπίζουν. Επιδηµιολογικά στοιχεία στον ελληνικό πληθυσµό αναφέρουν
ότι 1/4 του ενήλικα πληθυσµού και 1/6 του παιδικού πληθυσµού είναι
παχύσαρκοι.

Σηµαντικό γεγονός αποτελεί η αναγνώριση ότι η αύξηση του σωµατικού
βάρους σηµατοδοτεί την εµφάνιση πολλών παραγόντων κινδύνου, ιδιαιτέ-
ρως των καρδιαγγειακών. Η συνύπαρξη αυτών των παραγόντων κινδύνου µε
την παχυσαρκία αποτελούν την κερκόπορτα εµφάνισης µεταξύ άλλων σακ-
χαρώδους διαβήτη τύπου 2, αρτηριακής υπέρτασης και δυσλιπιδαιµίας. Η
ορθή αντιµετώπιση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου σε αυτόν τον
πληθυσµό µειώνει σηµαντικά τις καρδιαγγειακές επιπλοκές, τη νοσηρότητα
αλλά και τη θνητότητα, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής.

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυ-
σαρκίας έχει στόχο να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που περιλαµ-
βάνει τα προβλήµατα της παχυσαρκίας, νεότερα δεδοµένα αντιµετώπισής
της, αλλά κυρίως την αντιµετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου που
συσχετίζονται µε αυτήν. Στις οµιλίες και στις στρογγυλές τράπεζες του
συνέδριου θα συµµετέχουν καταξιωµένοι οµιλητές όλων των ειδικοτήτων.
Σηµαντικό στοιχείο του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παχυσαρκίας αποτε-
λεί και η παρουσίαση ερευνητικών εργασιών που αφορούν την παχυσαρκία,
τις επιπλοκές της και τους θεραπευτικούς στόχους της αντιµετώπισής τους.

Η συµµετοχή σας θα δώσει κίνητρα για περαιτέρω συνεργασίες και
ενδιαφέρουσες συναντήσεις µε θέµα τη ‘νόσο’ παχυσαρκία.

Φιλικά,

Ο πρόεδρος και η οργανωτική επιτροπή
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Χαιρετισµός



∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Πρόεδρος: Αλαβέρας Αντώνιος

Αντιπρόεδρος: Μαργιωρής Ανδρέας

Γεν. Γραµµατέας: Καπάνταης Ευθύµιος

Ταµίας: Λιάτης Σταύρος

Μέλη: Βαλσαµάκης Γεώργιος
Μιχαλάκης Κωνσταντίνος
Χασαπίδου Μαρία

Οργανωτική Επιτροπή
10ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας

Πρόεδρος: Αλαβέρας Αντώνιος

Μέλη: Αρκαδιανός Ιωάννης
Βαλσαµάκης Γεώργιος
Κακλαµάνος Ιωάννης
Καπάνταης Ευθύµιος
Λιάτης Σταύρος
Μαργιωρής Ανδρέας
Μιχαλάκης Κωνσταντίνος
Χασαπίδου Μαρία
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Επιτροπές



Χώρος και ηµεροµηνίες διεξαγωγής
Το 10ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας θα πραγµατοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Royal Olympic, από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2014.

Εγγραφές
Έως 07/01/2014 Από 08/01/2014

Ενεργά µέλη ΕΙΕΠ 65 € 80 €
Ειδικευµένοι Ιατροί 90 € 110 €
Ειδικευόµενοι Ιατροί 75 € 95 €
Επαγγελµατίες Υγείας 80 € 100 €
Φοιτητές 20 € 20 €
Εκθέτες 30 € 30 €

Το κόστος εγγραφής περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Συνεδριακό Υλικό • ∆ιαλείµµατα Καφέ
• ∆εξίωση Υποδοχής • Βεβαίωση παρακολούθησης

∆ιαµονή
Ξενοδοχείο Royal Olympic µονόκλινο/δίκλινο

Executive 90 €
Deluxe 120 €
Οι ανωτέρω τιµές είναι ανά δωµάτιο / ανά διανυκτέρευση, περιλαµβάνουν όλους
τους φόρους και αµερικάνικο πρωινό σε µπουφέ.

Βεβαίωση παρακολούθησης
Για την παραλαβή της βεβαίωσης παρακολούθησης, οι σύνεδροι θα πρέπει να
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% του επιστηµονικού προγράµµατος,
σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΟΦ. Ο χρόνος παρακολούθησης θα
ελέγχεται ηλεκτρονικά µέσω συστήµατος barcode. Όσοι από τους σύνεδρους δεν
παρακολουθήσουν το 60% µπορούν να παραλάβουν µία βεβαίωση συµµετοχής.

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο θα µοριοδοτηθεί µε 15 Μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Βραβεύσεις
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα δοθεί ένα τιµητικό βραβείο για την καλύτερη
υποβληθείσα εργασία και ένα για το καλύτερο poster.

Επίσηµη γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσηµη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Ταυτόχρονη µετάφραση δεν
θα υπάρχει.
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Γενικές Πληροφορίες



Η υποβολή εργασιών πραγµατοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας
του Συνεδρίου www.eiepcongress2014.gr

• Προθεσµία υποβολής εργασιών: 7 Ιανουαρίου 2014

• Ενηµέρωση συγγραφέων: 25 Ιανουαρίου 2014

Οδηγίες για την Συγγραφή και Υποβολή Περιλήψεων
Το περιεχόµενο των εργασιών να αποδίδεται ως εξής:
1. Σκοπός της Εργασίας 2. Υλικό & Μέθοδος
3. Αποτελέσµατα 4. Συµπεράσµατα
* πίνακες, γραφήµατα ή εικόνες δεν επιτρέπονται

• Επιτρέπονται έως 6 συγγραφείς από ένα ίδρυµα και έως 8 από διαφορετικά ιδρύµατα.
• Ο κάθε συγγραφέας µπορεί να υποβάλλει έως µία εργασία για την οποία και θα πρέπει να

έχει τακτοποιήσει την εγγραφή του.
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι σε γραµµατοσειρά calibri, µε µαύρα γράµµατα,

σε µόνο διάστηµα, µέγεθος 11 και το κείµενο θα πρέπει να είναι στοιχισµένο.

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
1. Με κεφαλαία έντονα γράµµατα τον τίτλο της περίληψης ( φροντίστε να είναι όσο πιο πε-

ριεκτικός και βραχύς γίνεται).
2. Αµέσως µετά δακτυλογραφείστε το όνοµα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραµµίστε

το όνοµα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Το όνοµα περιλαµβάνει το αρχικό
του πρώτου ονόµατος και ολόκληρο το επίθετο (π.χ. Μ. Παπαδόπουλος).
Στην αµέσως επόµενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκοµείο, Ίδρυµα κ.λπ., στο οποίο
ανήκουν οι συγγραφείς.

3. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείµενο σε µονό διάστηµα. Είναι απαραίτητη η σωστή πα-
ρουσίαση του κειµένου. Να µη συµπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυ-
νοι για το περιεχόµενο και την ποιότητα της εργασίας τους.

4. Οι επιστηµονικές ανακοινώσεις µπορεί να είναι είτε (α) Ερευνητικού περιεχοµένου, είτε
(β) Εκπαιδευτικού, περιγραφικού - αναδροµικού χαρακτήρα. Στη πρώτη περίπτωση θα
πρέπει να είναι σαφής ο Σκοπός και τα Συµπεράσµατα της κλινικής ή βασικής έρευνας. Η
εργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε λεπτοµερή αξιολόγηση και καταγραφή των ευρηµάτων
ή / και δεδοµένων. Για την παρουσίαση κλινικών περιστατικών θα πρέπει να γίνεται τεκµη-
ριωµένη καταγραφή των κλινικών προβληµάτων ή ιδιαιτεροτήτων που αφορούν κάθε περι-
στατικό, µε αποκλεισµό αποκάλυψης προσωπικών δεδοµένων των ασθενών.

5. Το κείµενο του κυρίου σώµατος της εργασίας να µην υπερβαίνει τις 250 λέξεις (εκτός τίτλου,
ονοµάτων κ.τ.λ.)

6. Nα σηµειωθεί / δηλωθεί στην ηλεκτρονική φόρµα υποβολής ο παρουσιάζων συγγραφέας.
7. Κατά την υποβολή της περίληψης θα σας δοθεί ένας κωδικός που θα τον χρησιµοποιήσετε

σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε κάτι στην ήδη υποβληθείσα εργασία.
8. Η τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης παραµένει στην κρίση της Επιστηµονικής

Επιτροπής.
9. Η εµπρόθεσµη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.
10. ∆εν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
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Υποβολή Εργασιών
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15:30-17:00 Προφορικές Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Κ. Μιχαλάκης, Α. Σαρπάκης

17:00-17:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
ΕΛΑΪΣ
Προεδρείο: Ι. Αρκαδιανός
Επίδραση φυτικών στερολών και στανολών σε παράγοντες
κινδύνου καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Συµπεράσµατα της
οµάδαςεργασίας Maastricht.
Θ. - Ε. Σιαλβέρα

17:30-18:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
NOVARTIS
Προεδρείο: Σ. Λιάτης
Βιλνταγλιπτίνη: Συνδυασµός της αποτελεσµατικότητας
και ασφάλειας µε την ποιότητα ζωής και το κόστος-όφελος
Β. Λαµπαδιάρη

18:00-18:30 ∆ιάλειµµα

18:30-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Ε. Χαρµανδάρη
Πρώιµες µεταβολικές διαταραχές παιδικής & εφηβικής
ηλικίας, οφειλόµενες στο αυξηµένο σωµατικό βάρος
1. Υπερινσουλιναιµία: η αρχή που θα οδηγήσει σε πρώιµη
εµφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου-2.
Α. Βαζαίου
2. Η σχετιζόµενη µε την παχυσαρκία άνοδος της αρτηριακής
πίεσης αρχίζει νωρίς.
Γ. Στεργίου
3. Οι διαταραχές των λιπιδίων της παιδικής & εφηβικής
ηλικίας που προέρχονται από το αυξηµένο σωµατικό βάρος.
Θ. Τζώτζας

20:00-20:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
WINMEDICA
Προεδρείο: Ε. Χατζηαγγελάκη
Σύγχρονη αντιµετώπιση συνήθους διαβητικού ασθενούς µε
συνοδά νοσήµατα στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης
Α. Σωτηρόπουλος

20:30-21:00 Εναρκτήρια ∆ιάλεξη
Προεδρείο: Α. Αλαβέρας
Why obesity is a disease?
G. Frühbeck

21:00 ∆εξίωση Υποδοχής

Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014
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Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

09:00-10:30 Προφορικές Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Σ. Λιάτης, Β. Πυρογιάννη

10:30-11:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
OPTIMA
Προεδρείο: Ι. Αρκαδιανός
Γαλακτοκοµικά προϊόντα: Συνεισφέρουν στη διαχείριση του
σωµατικού βάρους;
Α. Ζαµπέλας

11:00-11:30 ∆ιάλεξη
Προεδρείο: Α. Πολυµέρης
Η συµβολή της σωµατικής δραστηριότητας στην πρόληψη και
αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και επιπλοκών της.
Ι. Μανιός

11:30-12:00 ∆ιάλειµµα

12:00-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Μ. Χασαπίδου
Η συµβολή των θερµίδων & των µακροστοιχείων στη ρύθµιση
του σωµατικού βάρους
1. Οι θερµίδες ευθύνονται για το ενεργειακό ισοζύγιο, οι πρωτεϊνες
όµως συµβάλλουν στη ρύθµιση του & στη ρύθµιση της άλιπης
µάζας σώµατος.
Α. Παπακωνσταντίνου
2. ∆ιατροφή χαµηλού γλυκαιµικού δείκτη και φορτίου προσφέρει
πλεονέκτηµα στη µείωση του σωµατικού βάρους;
Α. Ζαµπέλας
3. ∆ιατροφή χαµηλών λιπαρών προκαλεί δραστικό όφελος στην
απώλεια βάρους;
Μ. Γιαννακούλια

13:30-14:00 ∆ιάλεξη
Προεδρείο: Α. Μαργιωρής
Η συµβολή των ολιγοθερµιδικών γλυκαντικών στη ρύθµιση του
σωµατικού βάρους
Π. Χαλβατσιώτης

14:00-14:30 ∆ιάλεξη
Προεδρείο: Α. Αµπραχαµιάν-Μιχαλάκη
Η πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων σε παχύσαρκα άτοµα.
Α. Χατζητόλιος
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Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

14:30-16:00 Συζήτηση Αναρτηµένων Ανακοινώσεων
Προεδρείο: Ν. Μπίκας, Κ. Μιχαλάκης

16:00-17:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Ι. Κακλαµάνος
Αναλύοντας & µαθαίνοντας τα λιποκύτταρα:
1. Η λειτουργία του λιποκυττάρου ως αποθήκη ενέργειας.
Α. Μαργιωρής
2. Η ενδοκρινική & παρακρινική δράση του λιποκυττάρου.
Γ. Κουκούλης
3. Φαίος λιπώδης ιστός, λιποκύτταρα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και δράσεις.
Α. Μόρτογλου

17:30-18:00 ∆ιάλεξη
Προεδρείο: Λ. Λαναράς
Η φυσιολογία του GLP-1 στη µείωση του σωµατικού βάρους.
Ι. Ιωαννίδης

18:00-18:30 ∆ιάλειµµα

18:30-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Χ. Ιατρού
Νεφρικές συνέπειες της παχυσαρκίας: ένα αναδυόµενο πρόβληµα
1. Λειτουργικές και δοµικές αλλαγές στο νεφρό που συνοδεύουν
την αύξηση του σωµατικού βάρους.
∆. Βλαχάκος
2. Σπειραµατοπάθειες σχετιζόµενες µε την παχυσαρκία.
Ν. Παπαγαλάνης
3. Νεοπλασίες του ουροποιητικού συνδεόµενες µε την παχυσαρκία.
Χ. Χριστοδούλου

20:00-20:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
SANOFI
Προεδρείο: Γ. Κουκούλης
Η λιξισενατίδη στην ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του παχύσαρκου
διαβητικού: Κλινικά οφέλη πέρα από την ελάττωση του βάρους
Ε. Χατζηαγγελάκη

20:30-21:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
NOVO NORDISK
Προεδρείο: Ε. Καπάνταης
Ασθενοκεντρική προσέγγιση του υπέρβαρου ή παχύσαρκου µε
σακχαρώδη διαβήτη τύπου-2
Ι. Ιωαννίδης
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09:00-10:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: ∆. Παπάζογλου
Επιπτώσεις της παχυσαρκίας στο πεπτικό σύστηµα
1. Προκαλεί η παχυσαρκία διαταραχές στη στοµατική κοιλότητα;
Κ. Τόσιος
2. Νόσοι του ήπατος & των χοληφόρων προερχόµενες από το
αυξηµένο σωµατικό βάρος.
Σ. Ντουράκης
3. Παθήσεις του πεπτικού σωλήνα σχετιζόµενες µε την παχυσαρκία.
Α. Κόκκινος

10:30-11:00 ∆ιάλεξη
Προεδρείο: X. Παππής
Μηχανισµοί που προκαλούν ύφεση του σακχαρώδη διαβήτη,
µετά βαριατρική επέµβαση.
Θ. Αλεξανδρίδης

11:00-11:30 ∆ιάλεξη
Προεδρείο: X. Παππής
Ενδείξεις και αντενδείξεις στη µεταβολική χειρουργική.
Α. Καλφαρέτζος

11:30-12:00 ∆ιάλειµµα

12:00-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Γ. Μαστοράκος
Μελετώντας το ρόλο της παχυσαρκίας στην εγκυµοσύνη
1. Παρακολούθηση του βάρους στην έγκυο - κλινικές οδηγίες.
Π. Κόκκορης
2. Η επίδραση του αυξηµένου σωµατικού βάρους της µητέρας
στην ανάπτυξη του εµβρύου.
Γ. Βαλσαµάκης
3. Ορµόνες - Κυτοκίνες σε παιδιά που γεννήθηκαν από µητέρες
µε αυξηµένο βάρος.
∆. Κιόρτσης

13:30-14:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
ASTRAZENECA
Προεδρείο: Ε. Καπάνταης
Ανεξάρτητη από την ινσουλίνη διαχείριση του διαβήτη µε την
αναστολή του SGLT2
Η. Αβραµόπουλος

14:00-15:30 Γενική Συνέλευση ΕΙΕΠ

15:30-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Α. Μελιδώνης
Η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη στα αγγεία: νεότερα δεδοµένα
1. Είναι διαφορετικοί στο σακχαρώδη διαβήτη οι αγγειακοί κίνδυ-
νοι στους άντρες από τις γυναίκες;
Σ. Μπούσµπουλας
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2. Έχουν όλοι οι διαβητικοί ισοδύναµο κίνδυνο νοσηρότητας &
θνητότητας µε τους στεφανιαίους ασθενείς;
Π. Γαβρά
3. Τα αγγειακά οφέλη από τη µείωση της γλυκαιµίας.
Θ. Παναγιώτου

17:00-17:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
ASTRAZENECA
Προεδρείο: Ι. Κακλαµάνος
Εβδοµαδιαίοι GLP1 αγωνιστές: Αποτελεσµατικός γλυκαιµικός έλεγ-
χος µε ανεξαρτησία για τον σύγχρονο ασθενή µε ∆Τ 2
Μ. Ελισάφ

17:30- 18:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-LILLY
Προεδρείο: Σ. Λιάτης
«Χάρτες συζήτησης»: Μαθαίνοντας το διαβήτη, µια ασθενοκεντρική
προσέγγιση στην εκπαίδευση των ατόµων µε διαβήτη. Το όφελος
για τον επαγγελµατία υγείας και το όφελος για τον ασθενή
Α. Χριστοφέλη

18:00-18:30 ∆ιάλειµµα

18:30-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Χ. Πίτσαβος, Σ. Παππάς
Αναλύοντας τη δυσµενή επίδραση της παχυσαρκίας στο καρδιαγ-
γειακό σύστηµα
1. Καρδιακή ανεπάρκεια και παχυσαρκία: µία υποεκτιµηµένη σχέση.
Α. Ευθυµιάδης
2. Οι ιδιαιτερότητες της υπέρτασης στα υπέρβαρα και παχύσαρκα
άτοµα.
Α. Αλαβέρας
3. ∆ιαταραχές µεταβολισµού των ελεύθερων λιπαρών οξέων & των
λιποπρωτεϊνών στην παχυσαρκία.
Μ. Ελισάφ

20:00-20:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-LILLY
Προεδρείο: Ε. Καπάνταης
Η σηµασία των νεότερων γλυκαντικών στη διατροφή και στο Σ∆τ2.
Στέβια: η νέα ζάχαρη της χιλιετίας.
Μ. Χασαπίδου

20:30-21:00 ∆ιάλεξη Λήξης
Προεδρείο: Ε. Καπάνταης
Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας σήµερα και στο άµεσο µέλλον.
Ν. Κατσιλάµπρος
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