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14.30 - 15.30
Παρουσίαση Προφορικών Ανακοινώσεων
Τα e-poster θα είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου σε ειδική ενότητα

Προεδρείο: Χ. Λιονής,  Π. Αναγνωστής

 15.30 - 16.30 Κλινικό Φροντιστήριο: Καρδιακή ανεπάρκεια για τον μη ειδικό
Προεδρείο: Γ. Φιλιππάτος, Ι. Κανακάκης

Διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας από τον μη ειδικό (15’)
Γ. Γιαμούζης
Συζήτηση (5’)

Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (15’)
Χ. Χρυσοχόου
Συζήτηση (5’)

Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (15’)
Κ. Κ. Νάκα
Συζήτηση (5’)

16.30 - 17.00
Διάλεξη
Προεδρείο: Σ. Ντουράκης

Γυναίκα 58 ετών με ΔΜΣ 33 Kg/m2 και υπέρταση εμφανίζει AST 101 U/L, ALT 153 U/L και γGT 120 U/L; (25’)
Γ. Νταλέκος

Συζήτηση (5’)

17.00 - 18.30
Θεραπευτικές παρεμβάσεις (How to treat)
Προεδρείο: Ν. Κατσίκη, Χ. Γράσσος

Ασθενής 55 ετών με στεφανιαία νόσο, πρόσφατη διάγνωση διαβήτη και A1c 8.0%. Έναρξη θεραπείας με ένα ή
δύο αντιδιαβητικά φάρμακα; (20’)
Σ. Λιάτης
Συζήτηση (2,5’)
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Γυναίκα 60 ετών με προδιαβήτη και επίπεδα VitD 15 μg/dL. Πρέπει να πάρει θεραπεία υποκατάστασης; (20’)
Θ. Αλεξανδρίδης
Συζήτηση (2,5’)

Άνδρας 57 ετών με υπέρταση και τυχαία ανεύρεση μικροϊσχαιμικών αλλοιώσεων σε MRI εγκεφάλου (20’)
Ε. Μανιός
Συζήτηση (2,5’)

Ασθενής 63 ετών, καπνιστής, με διαβήτη και περιφερική αρτηριακή νόσο (20’)
Ν. Κατσίκη
Συζήτηση  (2,5')

18.30 - 19.00 Διάλειμμα

19.00 - 20.00 Κοινή Συνεδρία
Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών -  Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

Προεδρείο: Κ. Βέμμος, Χ. Σαββόπουλος

Συμπτωματική ενδοκράνιος αθηροσκληρωτική στένωση: ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές μου; (15’)
Δ. Σαγρής
Συζήτηση (5’)

Μη στενωτικές καρωτιδικές αθηρωματικές πλάκες σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
απροσδιόριστης αιτιολογίας: πόσο σημαντική  είναι η συσχέτιση; (15’)
Γ. Ντάιος
Συζήτηση (5’)

Συμφωνία ειδικών (ΕΟΕ/ΕΕΑ) 2020 για την αντιμετώπιση των διαταραχών των λιπιδίων σε ασθενείς με
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (15’)
Χ. Μηλιώνης
Συζήτηση (5’)

20.00 - 20.30
Διάλεξη
Πρόεδρος: Ε. Λυμπερόπουλος

Η  πορεία της πανδημίας COVID-19: Που βρισκόμαστε σήμερα και τι να προσδοκούμε για το αύριο; (25’)
Χ. Γώγος

Συζήτηση (5’)

20.30
Τελετή Έναρξης

 

Μεγάλοι Χορηγοί

Χορηγοί
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