
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΕΜΑ team - Aγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 151 24
t: 210 6107213, f: 210 6107864 
e: info@themateam.gr, w: www.themateam.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα
Ιακ. Δραγάτση 8, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
(Όροφος 4 - Γραφείο 9) t / f: 210 4953646 
e: info@empakan.gr, w: www.empakan.gr

Σάββάτο 7 Δεκεμβρίου 2013 - ενάρξη: 10.00
DIVANI ACROPOLIS HOTEL - άΘηνά

Θα χορηγηΘούν μορια σύνεχιζομενησ  
ιατρικησ εκπαιδεύσησ (CME CrEdits)

Συνάντηση ειδικών σε θέματα 
καρδιομεταβολικού κινδύνου: 
αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής
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εΠίΣτημονίκο ΠροΓράμμά

10.00 - 11.30 Ενότητα ΣακχαρώδηΣ διαβητηΣ 
 πρόεδροι: ι. κυριαζής, Ε. χατζηαγγελάκη
 ομιλητές: β. Λαμπαδιάρη, ι. ιωαννίδης, Σ. Λιάτης 
 εξατομίκευση στόχων και θεραπειών. πόσο εύκολο είναι; - β. Λαμπαδιάρη
   ύπάρχουν στοιχεία για την επιθετική έναρξη θεραπείας με περισσότερα του ενός
 φάρμακα στον σδ; είναι επαρκή για την αλλαγή της συνήθους πρακτικής; - ι. ιωαννίδης
  είναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου;  

η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον σδ τύπου 2 - Σ. Λιάτης

11.30 - 12.00 διαΛΕιΜΜα 

12.00 - 13.30 Ενότητα ΥπΕρταΣη 
 πρόεδροι: α. πιτταράς, Θ. Μακρής
 ομιλητές: κ. δημητριάδης, χ. Γράσσος, Μ. παπαβασιλείου  
 «τι αλλάζει με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες»
 στη διαγνωστική προσέγγιση - κ. δημητριάδης 
 στους στόχους της αρτηριακής υπέρτασης - χ. Γράσσος 
 στη φαρμακευτική επιλογή - Μ. παπαβασιλείου

13.30 - 14.30 διαΛΕιΜΜα - ΕΛαΦρΥ ΓΕΥΜα 

14.30 - 16.30 Ενότητα: Λιπιδια - αΘηρόΣκΛηρώΣη
 πρόεδροι: κ. κυφνίδης, ι. Λεκάκης  
 ομιλητές: Γ. κολοβού, K. Kιόρτσης, δ. ρίχτερ, E. αδαμοπούλου

 μεταγευματική ύπερτριγλυκεριδαιμία - Γ. κολοβού  
 HdL: εξακολουθεί να παραμένει θεραπευτικός στόχος; - K. Kιόρτσης 
  πόσο χρήσιμη και εφικτή είναι η ανίχνευση υποκλινικών μορφών αθηροσκλήρυνσης   

στην κλινική πράξη - δ. ρίχτερ  
 καφές, αλκοόλ και αθηροσκλήρωση στην κλινική πράξη - E. αδαμοπούλου 

16.30 - 17.00 δόρΥΦόρικη διαΛΕξη

ΔίκάίΩμά ΣυμμετοΧηΣ

ειδικευμένοι ιατροί: 100,00 €
ειδικευόμενοι ιατροί: 25,00 €

περιλαμβάνει: εγγραφή, παρακολούθηση του προγράμματος, έντυπα και υλικό της ημερίδας,  
πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση, καφέ & ελαφρύ γεύμα κατά τη διάρκεια  
της εκδήλωσης. σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η εγγραφή επιβαρύνεται με Φπα 23%.

ΣηΜαντικη ΣηΜΕιώΣη: 
ΛόΓώ πΕριόριΣΜΕνόΥ αριΘΜόΥ ΘΕΣΕών Θα τηρηΘΕι αΥΣτηρα ΣΕιρα πρότΕραιότηταΣ

Δίοίκητίκο ΣυμβουΛίο

προεδροσ: ι. κυριαζής
ANtiπροεδροσ: Ε. χατζηαγγελάκη
γ. γραμματεασ: ι. ιωαννίδης
ταμιασ: α. Λαλούσης
μεΛη: χ. δημοσθενόπουλος
 ρ. Ευθυμιάδου 
 Ε. Ζέρβας 

ορΓάνΩτίκη εΠίτροΠη

προεδροι: κ. τσιούφης, Ε. χατζηαγγελάκη 
μεΛη: χ. δημοσθενόπουλος 
 ρ. Ευθυμιάδου
 Ε. Ζέρβας 
 ι. ιωαννίδης 
 ι. κυριαζής 
 α. Λαλούσης 


