
Ελληνικό Ίδρυμα  
Γαστρεντερολογίας  
και Διατροφής Πανεπιστημιακή  

Γαστρεντερολογική 
Κλινική

Γραμματεία:
Focus on Health Ε.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16 – 11521 Αθήνα
Τ: 2107223046 – F: 2107223220
info@focusonhealth.gr

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

ΥΠΌ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ

Ιατρική Σχολή Αθηνών 
ΕΚΠΑ

Σύγχρονη Γαστρεντερολογία - Ηπατολογία:
Από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Κλινική Πράξη

Επιστημονική Ημερίδα

ΣΑ
ΒΒ

ΑΤ
Ό

Σεπτεμβρίου 2022
Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς», 
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

17



Γενικές Πληροφορίες

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο Φυσιο-
λογίας «Γ. Κοτζιάς» στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό με φυσική παρουσία και ταυτόχρονη διαδικτυακή 
μετάδοση. 

Ζωντανή Αναμετάδοση
H δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης θα γίνε ται μέσω της σελίδας της εκ-
δήλωσης http://imerida-gastro-2022.fohevents.gr/. Προϋπόθεση της διαδικτυακής 
παρακολούθησης είναι η εγγραφή σας αρχικά στην ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε παρακάτω.

Εγγραφές
Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε πε-
ρίπτωση είναι δωρεάν.

Στην περίπτωση εγγραφής σας με φυσική παρουσία, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί 
σας το e-badge που θα λάβετε με email 1-2 ημέρες πριν από την εκδήλωση, προ-
κειμένου να κάνετε check-in στον χώρο της εκδήλωση μαζί με όλα τα απαραίτητα τα 
οποία σας αναλύονται παρακάτω. Στην περίπτωση εγγραφής σας για διαδικτυακή 
παρακολούθηση θα λάβει με την επιβεβαίωση της εγγραφής σας το σχετικό link 
της ιστοσελίδας της εκδήλωσης για να συνδεθείτε live στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον αναμετάδοσης. Πιο αναλυτικά, για να μπορέσετε 
να παρακολουθήσετε θα πατήσετε το κουμπί με την ένδειξη “Live” και θα σας ζητη-
θεί να κάνετε Log-in με το e-mail και τον κωδικό τα οποία δημιουργήσατε κατά την 
εγγραφή σας.

Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα 
Το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα υπάρχει στο site του συνεδρίου.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά εντός μίας εβδομάδας 
μετά το πέρας του συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστο-
ποιητικού παρακολούθησης είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του σύντομου ερωτημα-
τολογίου που θα λάβετε στο mail σας μετά την εκδήλωση.

Ωράριο Λειτουργίας της Γραμματείας 
Η Γραμματεία θα λειτουργεί: 

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022: 08:15-18:15



09.15-09.30 Χαιρετισμοί - Εισαγωγή

09.30-10.30 Ανώτερο πεπτικό
Πρόεδροι: Π. Αποστολόπουλος, Σ. Μιχόπουλος

09.30-10.00 Οισοφάγος
Εισηγητής: Θ. Βούλγαρης, Σχολιαστές: Δ. Καμπέρογλου, Σ. Σγούρος

 ● Ταξινόμηση κατά Lyon (v 1.0): Έχει αποτέλεσμα η νέα προσπάθεια 
για «πειστική» διάγνωση της ΓΟΠΝ;

 ● Έχει θέση και, εάν ναι, ποια η βέλτιστη χημειοπροφύλαξη σε 
οισοφάγο Barrett;

 ● Ποια η βέλτιστη παρέμβαση σε οισοφάγο Barrett και οπτική βλάβη;

10.00-10.30 Στόμαχος
Εισηγητής: Ε. Κουρέτα
Σχολιαστές: Ε. Αρχαύλης, Κ. Παπαξοΐνης

 ● Ατροφική γαστρίτιδα: Πώς διαγιγνώσκεται;  
Χρειάζεται παρακολούθηση και πώς;

 ● Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού μη κιρσικής αιτιολογίας:  
Τι έχει αλλάξει στην προσέγγισή μας;

 ● Nέα ενδοσκόπια και δωδεκαδακτυλοσκόπια μιας χρήσης:  
Είναι η λύση στην πρόληψη των λοιμώξεων;

10.30-11.30 Ενδοσκόπηση Ι
Πρόεδροι: Β. Ντελής, Κ. Τριανταφύλλου

10.30-11.00 Ενδοσκοπικές βιοψίες και ενδοσκοπικά tatooing
Εισηγητής: E. Βουδούκης
Σχολιαστές: Ε. Ζαμπέλη, Χ. Λιάτσος

 ● Ενδείξεις και σημεία λήψης βιοψιών σε ανώτερο πεπτικό
 ● Ενδείξεις και σημεία λήψης βιοψιών σε κατώτερο πεπτικό
 ● Ενδείξεις και σημεία ενδοσκοπικών tatooing

11.00-11.30 Καταστολή και ενδοσκόπηση
Εισηγητής: Ε. Κουκουλιώτη
Σχολιαστές: Σ. Γούλας, Α. Λαμπαδαρίου, Κ. Παρασκευά

 ● Ενδείξεις και αντενδείξεις χρήσης αντιδότου σε ήπια καταστολή
 ● Ελάχιστες προϋποθέσεις χρήσης προποφόλης στην κλινική πράξη
 ● Ενδείξεις και αντενδείξεις γενικής αναισθησίας

11.30-12.00 Διάλειμμα - Καφές

12.00-12.30 Πεπραγμένα Παν/κής Γαστρεντερολογικής Κλινικής - 
Τιμητικές διακρίσεις
Γ. Παπαθεοδωρίδης

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα



12.30-13.45 Ενδοσκόπηση ΙΙ
Πρόεδροι: Γ. Πασπάτης, Γ. Στεφανίδης

12.30-13.15 Hot spots στην ενδοσκόπηση
Εισηγητής: Γ. Τριμπόνιας
Σχολιαστές: Δ. Καραγιάννης, Α. Κουτσούμπας

 ● Stents σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του οισοφάγου:  
Πώς επιλέγουμε;

 ● Ενδογαστρικά μπαλόνια: Έχουν θέση σήμερα για την αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας;

 ● Υποεπιθηλιακές βλάβες και νευροενδοκρινείς όγκοι:  
Τι μπορεί να προσφέρει ο ενδοσκόπος;

 ● Δυσπλασία σε ΙΦΝΕ: Ποιος ο βέλτιστος χειρισμός;

13.15-13.45 ERCP
Εισηγητής: Π. Γκολφάκης
Σχολιαστές: Α. Βεζάκης, Β. Βεργαδής, Ι. Παπανικολάου

 ● Χοληδοχολολιθίαση με ή χωρίς χολαγγειίτιδα: ενδείξεις και 
βέλτιστος χρόνος ενδοσκοπικής παρέμβασης

 ● Στένωση χοληδόχου πόρου σε MRCP: Χρειάζεται πάντοτε 
ενδοσκοπική διευρεύνηση; 

 ● Ενδοσκοπική φυματεκτομή: Πότε και σε ποιους;

13.45-14.30 Ελαφρύ γεύμα

14.30-15.30 Κατώτερο πεπτικό
Πρόεδροι: Γ. Μάντζαρης, Γ. Μπάμιας

14.30-15.00 Παχύ έντερο
Εισηγητής: Γ. Μιχαλόπουλος
Σχολιαστές: Γ. Καραμανώλης, Ε. Τσιρώνη

 ● Πότε πρέπει να αρχίζει και πότε να σταματά ο έλεγχος για καρκίνο;
 ● Οροαρνητικές εντεροπάθειες: Συσχέτιση με κοιλιοκάκη ή κάτι 
διαφορετικό;

 ● Σύνδρομο διαρρέοντος εντέρου (Leaky gut syndrome):  
Αίτιο ή αποτέλεσμα;

15.00-15.30 Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου
Εισηγητής: Π. Καρατζάς
Σχολιαστές: Μ. Τζουβαλά

 ● Πρωτότυπα και βιο-ομοειδή anti-TNF παραγόντων: βέλτιστος τρόπος 
χρήσης

 ● Υποδόριο infliximab και vedolizumab: πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα

 ● Προσδοκίες από τους νεότερους αναστολείς (IL-23, εκλεκτικοί JAK)



15.30-16.30 Ήπαρ
Πρόεδροι: Ι. Κοσκίνας, Σ. Μανωλακόπουλος

15.30-16.00 Χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες
Εισηγητής: Μ. Μελά
Σχολιαστές: Ι. Βλαχογιαννάκος, Μ. Ντόιτς

 ● Ηπατίτιδα δ: αίτια και δυνατότητες βελτίωσης της υποδιάγνωσης
 ● Ηπατίτιδα δ: ενδείξεις και βέλτιστη χρήση του bulevirtide;
 ● Υπάρχει πρόοδος στην προσπάθεια εξάλειψης της ηπατίτιδας C 
στην Ελλάδα;

16.00-16.30 NAFLD: Οι σύγχρονες προκλήσεις
Εισηγητής: Δ. Καραγιαννάκης
Σχολιαστές: Ν. Μάθου, Ν. Τεντολούρης

 ● Ποιοι πρέπει να παραπέμπονται για αξιολόγηση σε ηπατολογικά 
ιατρεία;

 ● Ελαστογραφία ήπατος: ενδείξεις, περιορισμοί και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων

 ● Βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή ασθενών με NAFLD και σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2

16.30-17.30 Συνεργασίες ειδικοτήτων
Πρόεδροι: Ε. Γκόγκα, Γ. Παπαθεοδωρίδης

16.30-17.00 Προκλήσεις στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο
Εισηγητής: Π. Φυτιλή
Σχολιαστές: Π. Παππάς, Ι. Ελευσινιώτης, Δ. Στεφάνου

 ● Τοπικοπεριοχικές θεραπείες σε BCLC στάδιο B: ενδείξεις-
αντενδείξεις έναρξης και κριτήρια διακοπής

 ● Eνδείξεις και περιορισμοί ανοσοθεραπείας/ΤΚΙs
 ● Ανοσοθεραπεία με immune checkpoint inhibitors:  
Παρενέργειες από το γαστρεντερικό και αντιμετώπισή τους

17.00-17.30 Εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων-φαρμάκων από το 
γαστρεντερικό - Αντιμετώπιση
Εισηγητής: Α. Κουρίκου
Σχολιαστές: Ε. Χολόγκιτας

 ● Νόσος Parkinson
 ● Σακχαρώδης διαβήτης
 ● Οπιοειδή

17.30-17.45 Συμπεράσματα
Γ. Παπαθεοδωρίδης






