
 

 

 

 

Ενημέρωση, πρόοδοι και πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της φροντίδας των ασθενών 

σε όλους τους τομείς της Παθολογίας. 

 

Γιατί πρέπει να το παρακολουθήσετε την Επιστημονική Εκδήλωσης της ΕΕΕΠ: 

 

Σήμερα ο κόσμος της ιατρικής και της Παθολογίας αλλάζει με γρηγορότερο ρυθμό από ποτέ 

άλλοτε. Ο θεράπων ιατρός αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις στη διάγνωση 

και τη θεραπεία και πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η επιστημονική διημερίδα 

προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μείνουν ενήμεροι στις εξελίξεις σε κάθε 

σημαντικό τομέα της Παθολογίας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο από κλινικούς 

γιατρούς και επικεντρώνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζετε και στους καλύτερους τρόπους εφαρμογής αυτών των προσεγγίσεων στην 

καθημερινή κλινική πρακτική. 

 

 

Θεματολογία 

 

Αναιμία: Διαγνωστική προσέγγιση  

Θρομβοκυττάρωση-Διαγνωστική προσέγγιση 

Λεμφαδενοπάθεια-Διερεύνηση στο ιατρείο και στο Νοσοκομείο 

Αναστροφή τύπου λευκών 

Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες 

Θρομβοφιλία 

Θρομβωτικές μικροαγγεοπάθειες 

Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

Συγκοπτικά επεισόδια 

Νεότερα αντιπηκτικά 

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 

Εξελίξεις στην καρδιακή ανεπάρκεια 

Κολπική μαρμαρυγή 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

με θέμα: 

«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία: 

Τι νεότερο στη διάγνωση και στη θεραπεία των νοσημάτων που 

αντιμετωπίζει ο Παθολόγος» 

 

Προάγοντας τη γνώση στην Παθολογία επί 32 χρόνια 

 

ΑΘΗΝΑ-Ξενοδοχείο  DIVANI CARAVEL, 30/10 – 2/11/2019 



 

Νεότεροι καρδιακοί βιοδείκτες 

Συνεχής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης 

Εξελίξεις στις ηπατίτιδες, στα αυτοάνοσα νοσήματα και στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο 

Η κίρρωση του ήπατος στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

Αιμορραγία πεπτικού μη κιρσικής αιτιολογίας 

Αγγειακές παθήσεις του ήπατος 

Αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος-χοληφόρων 

Λιπώδης διήθηση ήπατος 

Διερεύνηση ασθενούς με αυξημένη φερριτίνη ορού 

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

Βρογχικό άσθμα 

Διάμεσες πνευμονοπάθειες 

Διακοπή καπνίσματος 

Σύνδρομο υπνικής άπνοιας  

Σακχαρώδης διαβήτης-επιπλοκές 

Παχυσαρκία 

Διατροφή 

Γηριατρική 

Κατευθυντήριες οδηγίες σε συχνά νοσήματα 

Υπερουρικαιμία 

Διαταραχές του μεταβολισμού της βιταμίνης D 

Οστεοπόρωση 

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας 

Υπερτασική κρίση 

Αναφυλαξία 

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

θεραπευτική άσκηση 

Λοιμώξεις 

Εμβόλια 

Οξύ κοιλιακό άλγος 

Συχνά ρευματολογικά νοσήματα 

Intermediate Life Support (ILS) 

How to treat: Αντιπηκτική αγωγή, λιπίδια, υπέρταση 

Νεφροπάθειες που οφείλονται σε φάρμακα 

Αξιολόγηση εργαστηριακού ελέγχου  

Στυτική δυσλειτουργία 

Ιατρική χρήση της κάνναβης 

Επείγουσες καταστάσεις στην Ογκολογία 

Παρανεοπλασματικά σύνδρομα 

Τοξικότητα ογκολογικών φαρμάκων 

Η σχέση γιατρού-ασθενούς 

Η ηθική στην ιατρική 

Η βέλτιστη αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς τελικού σταδίου  

Μέθοδος Balint: Διερεύνηση της ψυχολογικής διάστασης της θεραπευτικής σχέσης σε 

ομάδες επαγγελματιών υγείας 

 

Θα γίνουν δεκτές επιστημονικές εργασίες 

 

Το ΔΣ της ΕΕΕΠ 

 


