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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) εξακολουθεί να αποτελεί τη μάστιγα της εποχής μας, με συνεχώς αυξανόμενη
τάση σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πρόσφατα, η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) υπολόγισε ότι, από το 2000
μέχρι το 2017 το σύνολο των ατόμων με ΣΔ τύπου 2 (ΣΔτ2) αυξήθηκε κατά 274 εκατομμύρια φθάνοντας στα 425
εκατομμύρια. Στην αύξηση αυτή έχει συμβάλει σημαντικά ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την παχυσαρκία, την
έλλειψη άσκησης και το stress. Σε μία πρόσφατη όμως δημοσίευση στο περιοδικό «Lancet» τον Ιούνιο 2018 η
οποία εξέτασε τον σχετικό κίνδυνο και τις αιτίες θανάτου τα τελευταία 20 χρόνια στις ΗΠΑ απεδείχθη ότι, παρά την
αύξηση του ΣΔτ2 ο οποίος τριπλασιάσθηκε, δεν παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση των θανάτων οι οποίοι οφείλονταν στον ΣΔτ2 λόγω μείωσης κυρίως των καρδιαγγειακών επιπλοκών (εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια).
Αυτό είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και οφείλεται στις εξελίξεις στην πρόληψη και θεραπεία της νόσου, οι οποίες
είναι πραγματικά ραγδαίες και στοχευμένες τα τελευταία χρόνια. Εκτός από τη θεραπεία της υπεργλυκαιμίας, σημαντικότατα βήματα έχουν γίνει και στη θεραπεία της υπέρτασης και της δυσλιπιδαιμίας, οι οποίες κατά κανόνα
συνοδεύουν τον ΣΔτ2 και συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη επιπλοκών κυρίως από την καρδιά και τα
αγγεία. Με τη δημοσίευση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών της Αμερικανικής και της Ευρωπαϊκής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA/ΕASD) τον Οκτώβριο 2018 γίνεται για πρώτη φορά σαφής εξατομίκευση των θεραπευτικών
χειρισμών στον ΣΔ, με προτάσεις για συγκεκριμένους συνδυασμούς φαρμάκων ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
Είναι πλέον σαφές ότι ο ΣΔ είναι πολύπλοκο συστηματικό νόσημα και δεν αφορά μόνο τη διαταραχή του
μεταβολισμού της γλυκόζης αλλά το σύνολο του κυτταρικού μεταβολισμού σε όλους ανεξαιρέτως τους ιστούς.
Στην πορεία εξέλιξης της νόσου δημιουργούνται συννοσηρότητες από όλα τα συστήματα (καρδιαγγειακό, νευρικό, πεπτικό, νεφρούς, δέρμα, ακόμα και από την ψυχική σφαίρα) ως αποτέλεσμα της χρόνιας υπεργλυκαιμίαςδυσλιπιδαιμίας και των χρόνιων επιπλοκών, γεγονός το οποίο καθιστά επιβεβλημένη την άριστη μεταβολική
ρύθμιση σε όλες τις παραμέτρους. Στην επίτευξη αυτού του στόχου έχει συμβάλει αποφασιστικά η κυκλοφορία
πρωτοπόρων φαρμάκων (νέες βασικές ινσουλίνες, αναστολείς SGLT2, αγωνιστές GLP-1 υποδοχέων), οι συνδυασμοί των οποίων προσφέρουν ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις θεραπευτικές επιλογές.
Απ’ την άλλη μεριά, η έκρηξη στον τομέα της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η εφαρμογή της στο πεδίο
του ΣΔ (αντλίες ινσουλίνης νέας γενιάς, τεχνητό πάγκρεας, σύγχρονες συσκευές αυτομέτρησης της γλυκόζης στο
αίμα, συσκευές συνεχούς καταγραφής) έχει αυξήσει τις δυνατότητες εντατικοποίησης της ρύθμισης.
Το φετινό μας Πανελλήνιο Συνέδριο συνδυάζει αρμονικά τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα με την κλινική
πρακτική σε μια προσπάθεια να καλυφθεί όλο το φάσμα της παθοφυσιολογίας, της πρόληψης, της θεραπείας και
της παρακολούθησης του ΣΔ και των επιπλοκών του. Την υλοποίηση αυτού του στόχου θα αναλάβουν έγκριτοι
Έλληνες και ξένοι ομιλητές ενώ θα δοθεί, όπως πάντα, η ευκαιρία και η δυνατότητα σε συναδέλφους να παρουσιάσουν δείγματα της τρέχουσας ερευνητικής τους προσπάθειας.
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία επί 44 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια όλες τις διαχρονικές επιστημονικές
αξίες, ήτοι γνώση, εμπειρία, έρευνα, εκπαίδευση, γεγονός το οποίο την κατατάσσει (ιστορικά πλέον) σε σημαντικότατο θεσμικό παράγοντα της ιατρικής κοινότητας, και ειδικότερα της Διαβητολογίας στη χώρα μας.
Με αυτό τον οραματισμό σας προσκαλούμε στην Αθήνα 13-16 Μαρτίου 2019 στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας το οποίο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας αλλά
και φοιτητές από όλο το φάσμα των επιστημών υγείας. Θα αποτελέσει για εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας ώστε να μοιραστούμε τη σύγχρονη διεθνή γνώση σε αυτό το ιδιαίτερα
πολύπλοκο νόσημα με το οποίο ασχολείται εντατικά όλη η διεθνής επιστημονική κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Καθηγητής Γεώργιος Δ. Δημητριάδης
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Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
08.00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
10.00-12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Θέματα επιδημιολογίας, διάγνωσης και παθοφυσιολογίας
• Πρόληψη του ΣΔτ2
• Ταξινόμηση του ΣΔ 2019: ιδιαιτερότητες και προβληματισμοί
• Το έντερο στη ρύθμιση του μεταβολισμού, της ανοσιακής απάντησης και
της ευαισθησίας στην ινσουλίνη
• ΣΔ - Κατάθλιψη - Άνοια: μια διαπλεκόμενη τριάδα με δυσμενείς επιπτώσεις που πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται
• Ο κεντρικός ρόλος των λιποκυτταροκινών και μυοκινών στον ΣΔτ2
12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
α-Κύτταρα και γλυκαγόνη: μαθήματα από το παρελθόν, χτίζουν το μέλλον
13.00-13.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΔ και stress: μηχανισμοί υπεργλυκαιμίας και ο σημαντικός ρόλος της κορτιζόλης
13.30-14.00 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Ο ρόλος του ΚΝΣ στην ομοιόσταση της γλυκόζης
14.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή
14.00-15.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

4

17ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

10.00-12.00 ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΔ: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
• Νοσηλευόμενος ασθενής με ΣΔ
• Χειρισμός της αντιδιαβητικής θεραπείας στην οξεία νόσηση στο σπίτι
• Υπογλυκαιμία
• Διαβητική κετοξέωση - Γαλακτική οξέωση - Υπερώσμωση
12.00-14.00 ΣΔ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ι
• Vegan & vegetarian διαιτολόγια: είναι εφικτά στον ΣΔ;
• Βιοενεργείς φυσικές ουσίες στον έλεγχο του ΣΔ
• Ποια είναι η σχέση της βρώμης με την παχυσαρκία, τον ΣΔ και την καρδιαγγειακή νόσο;
• Ξηροί καρποί για την πρόληψη του ΣΔ και των μικροαγγειακών επιπλοκών;
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Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
15.00-16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΔ στα παιδιά και στους εφήβους
• Μονογονιδιακός τύπος ΣΔ: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
• ΣΔτ2 στα παιδιά και στους εφήβους
16.00-16.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΔτ2: πώς μια μεταβολική νόσος εξελίχθηκε σε νεφρική νόσο
16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΔ οφειλόμενος σε φάρμακα: παθοφυσιολογικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις
17.00-18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΔ κατά τη διάρκεια της κύησης: νεότερα δεδομένα
• Παθοφυσιολογία και Μοριακή Βιολογία του ΣΔ κύησης
• Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση
18.00-19.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Παθοφυσιολογία και θεραπεία της παχυσαρκίας
• Νεότερες γνώσεις για τον λιπώδη ιστό
• Απώτερες επιπτώσεις της παχυσαρκίας
• Φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σήμερα

19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η θεραπευτική άσκηση στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής: συμβολή
στον ΣΔ, την παχυσαρκία και την καρδιαγγειακή νόσο
19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 19

20.30-21.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.30-21.00

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

21.00-21.30

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία του ΣΔ
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Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
15.00-17.00 HIGHLIGHTS ADA/EASD 2018: οι σημαντικότερες ανακοινώσεις στα
δύο τελευταία διεθνή συνέδρια
• Αγωνιστές υποδοχέων GLP-1RAs
• Ινσουλινοθεραπεία
• Αντιδιαβητικά δισκία
• Καρδιαγγειακές συννοσηρότητες
• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
• Υπογλυκαιμία

17.00-18.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Οι προτεραιότητες στις ενέσιμες θεραπείες στον ΣΔτ2
• Μετά τη βασική ινσουλίνη: GLP-1RAs vs basal bolus vs μείγματα ινσουλίνης
• Οι διαφορές στους GLP-1RAs (διάρκεια, μηχανισμός δράσης) επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια όταν προστίθενται στη βασική
ινσουλίνη;
• Μετά την αστοχία των από του στόματος αντιδιαβητικών αγωγών γιατί
προσθήκη GLP-1RAs και όχι βασικής ινσουλίνης;
18.30-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι
• Αντιμετώπιση του υπερ- και υπογλυκαιμικού κώματος στα ΤΕΠ
• Κατευθυντήριες οδηγίες και προβληματισμοί στην τεχνική χορήγησης
ινσουλίνης
• Διαχείριση του ΣΔτ1 σε κατασκήνωση/camp
• ΣΔ και άσκηση
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Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
08.30-09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
09.30-10.30 ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
• Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία στον ΣΔ
• ΣΔ στην 3η ηλικία
10.30-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Τεχνολογία αιχμής στον ΣΔ: εξελίξεις 2019
• Συστήματα συνεχούς καταγραφής (CGMS)
• Αντλίες ινσουλίνης
• Πλήρως αυτοματοποιημένο τεχνητό πάγκρεας: το τέλος μιας μακροχρόνιας
διαδρομής;
12.00-13.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 20

13.00-13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 20

13.30-14.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΔ και αυτοάνοσα νοσήματα: μια σημαντική συσχέτιση με κοινές παθοφυσιολογικές διαδρομές
14.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή
14.00-15.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
15.00-16.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΔ και Διατροφή Ι
• Είναι δυνατή η υποστροφή του ΣΔτ2 μέσω διατροφής;
• Διατροφικές στρατηγικές για τη βελτίωση των μεταβολικών δεικτών στον ΣΔ
• Η σημασία της συχνότητας των γευμάτων στη θεραπεία του ΣΔ
• Διατροφικά πρότυπα και καρδιαγγειακή νόσος: από το παλαιολιθικό στο
μεσογειακό πρότυπο
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Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

09.30-13.30 ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΣΔ 2019
• Περιφερική αρτηριακή νόσος
• Νευροπάθεια
• Αμφιβληστροειδοπάθεια
• Νεφροπάθεια
• Στεφανιαία νόσος
• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
• Δερματολογικές αλλοιώσεις
• Αγχώδεις διαταραχές και κρίσεις πανικού: σημαντικοί συναισθηματικοί
παράγοντες μεταβολικής απορρύθμισης στον ΣΔ

13.30-14.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Επιγενετικοί μηχανισμοί στις χρόνιες επιπλοκές του ΣΔ και μεταβολική μνήμη

15.00-16.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ
• ΣΔ και στοματικές εκδηλώσεις: πρόληψη και αντιμετώπισή τους
• Προγράμματα αγωγής υγείας για τον ΣΔ στην 3η ηλικία
• ΣΔ και σεξουαλική υγεία
• Εμβολιασμοί ενηλίκων
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Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η αξία της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στην εκτίμηση της γλυκαιμικής
ρύθμισης στον ΣΔ: είναι καιρός για αλλαγές;
17.00-18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Νεφροί και ΣΔ - Πνεύμονες και ΣΔ: αντιδιαβητικές αγωγές και παρεμβάσεις
18.00-19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 20

19.00-19.30 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η αναγκαιότητα των εμβολιασμών στα άτομα με ΣΔ
19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 20

20.30-21.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Παχυσαρκία στον ΣΔτ1: μια ανερχόμενη πρόκληση
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Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
16.30-18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΔ και καρκίνος
• Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου για την υψηλή συσχέτιση ΣΔ και
καρκίνου
• Παθοφυσιολογικές υποθέσεις και μοντέλα
• Αντιδιαβητικές αγωγές και καρκίνος
18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αντι-αιμοπεταλιακές και αντι-θρομβωτικές θεραπείες στον ΣΔ
• Ασπιρίνη στην πρωτογενή πρόληψη: είναι ισχυρά τα αποτελέσματα των
μελετών για τη χορήγησή της;
• Συνδυαστική αντι-αιμοπεταλιακή θεραπεία στον ΣΔ: πότε και γιατί
• Update στα νέα αντιπηκτικά: δεδομένα για τα άτομα με ΣΔ
19.30-21.00 ΣΔ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙ
• Πόσο αποτελεσματικά είναι τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα στην παχυσαρκία και τον ΣΔ;
• Διατροφική πρόσληψη και λήψη διατροφικών συμπληρωμάτων σε άτομα με κοιλιοκάκη και ΣΔ τύπου 1
• Η χρήση δεικτών και εργαλείων αναγνώρισης προσδιορισμού κινδύνου
εμφάνισης ΣΔτ2 στον γενικό πληθυσμό
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Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
08.30-09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
09.30-10.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 21

10.00-11.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας στον ΣΔ: συζήτηση περιπτώσεων ατόμων με ΣΔ οι οποίοι παρουσιάζουν διαταραχές στους ηλεκτρολύτες και στην
οξεοβασική ισορροπία

11.30-13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ήπαρ, καρδιά και ΣΔ: το τρίγωνο της μεγάλης νοσηρότητας και θνητότητας
• Άποψη παθολόγου - διαβητολόγου: το μέγεθος του προβλήματος διερεύνηση του παθοφυσιολογικού μοντέλου
• Άποψη ηπατολόγου: ήπαρ, ένοχος ή συνένοχος για τον ΣΔ;
• Άποψη καρδιολόγου: η καρδιά στο κέντρο του τριγώνου;

13.00-14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 21

14.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή
14.00-15.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
15.00-15.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Διακυμάνσεις της γλυκόζης και επιπλοκές του ΣΔ
15.30-16.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

12
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Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

10.00-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Σακχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή
• Υπολογισμός προγευματικής δόσης ινσουλίνης σε εντατικοποιημένο σχήμα
ινσουλινοθεραπείας. Η επίδραση της πρωτεΐνης και των λιπιδίων της τροφής
• Η θέση του οξεικού οξέος (ξύδι) στη θεραπεία του ΣΔ
• Η αναβίωση του γλυκαιμικού δείκτη
11.30-13.00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (με προεγγραφή)

σελ. 21

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
11.30-13.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (με προεγγραφή)
Πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία: κανόνες και λάθη

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
13.00-13.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Δευτεροπαθής ΣΔτ2 σε ενδοκρινοπάθειες: παθοφυσιολογικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις
13.30-14.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Τα πολλά πρόσωπα της υπογλυκαιμίας: υπογλυκαιμία και καρδιαγγειακή
θνησιμότητα, επίδραση της υπογλυκαιμίας στον εγκέφαλο

15.00-16.00 στρογγυλο τραπεζι
Το μέλλον στην ινσουλινοθεραπεία
• Ινσουλίνη από το στόμα και άλλες σημαντικές εξελίξεις στη χορήγηση
της ινσουλίνης
• Εξελίξεις στην τεχνολογία: ο σημαντικός ρόλος του διαδικτύου στην παρακολούθηση και θεραπεία του ΣΔ

13-16 Μαρτίου 2019, Hilton Athens
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Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
16.00-17.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΔ
• Νεότεροι δείκτες γλυκαιμικής ρύθμισης. Τους χρειαζόμαστε;
• Ο ρόλος του νεφρού στην ομοιόσταση της γλυκόζης - νεότερα δεδομένα
17.00-17.30 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Αναστολείς SGLT2 και SGLT1: κλινική φυσιολογία και η θέση τους στη σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική στον ΣΔ

17.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 22

18.00-18.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 22

18.45-19.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 22

19.45-20.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 22

20.45-21.15 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Lipids and diabetes: diagnosis and treatment options
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Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
16.00-17.30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (με προεγγραφή)

σελ. 21

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
16.00-17.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι
(με προεγγραφή)
Διαδραστικό παιχνίδι βασιζόμενο στους χάρτες εκπαίδευσης: σωστά και λάθος

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Λιπώδες ήπαρ: Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις
18.00-20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Εξελίξεις στις χρόνιες επιπλοκές του ΣΔ
• Μυοσκελετικές αλλοιώσεις στον ΣΔ
• Νεότερες θεραπείες στο διαβητικό πόδι
• Αναστολείς SGLT2 και ακρωτηριασμοί: αλήθεια ή όχι; Συμπεράσματα
από τις κλινικές μελέτες
• Μικροβιολογία των λοιμώξεων στον ΣΔ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
18.00-19.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(με προεγγραφή)
Δεκτική μουσικοθεραπεία στη χώρα του ΣΔ

13-16 Μαρτίου 2019, Hilton Athens
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Σάββατο 16 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
08.30-09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
09.30-10.00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Μετφορμίνη, ο θεμέλιος λίθος στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔτ2, με
πολύπλευρα οφέλη
10.00-10.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 23

10.30-11.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πώς ερμηνεύονται οι «μελέτες πραγματικού κόσμου» (Real world studies);
Διδάγματα και παγίδες
11.00-11.30 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ
Optimizing treatment of glycaemia in type 2 diabetes: the role of
GLP-1RAs in the treatment algorithms
11.30-12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 23

12.30-13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 23

13.30-14.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Η θεραπεία του καρδιομεταβολικού ασθενούς με ΣΔτ2 βασισμένη στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
14.00-14.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 23

14.30-16.30 Μεσημβρινή Διακοπή - Γενική Συνέλευση
16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Στρατηγική στην αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου 1
17.00-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 23

18.00-19.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Σύγχρονη θεραπεία του ΣΔτ2: προς το μέλλον και πίσω
• Βασικές και γευματικές ινσουλίνες
• Εκκριταγωγά ινσουλίνης
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Σάββατο 16 Μαρτίου 2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

11.30-13.30 ΣΔ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙΙ
• Αντικαταστάσεις γευμάτων για άτομα με ΣΔ και για απώλεια βάρους: τι
μας έδειξε η μελέτη LookAhead
• Μεσογειακή διατροφή, μεταβολίτες και ΣΔτ2: η μελέτη Predimed
• Διατροφική εκπαίδευση στα άτομα με ΣΔτ1 με αντλία και συνεχή καταγραφή (CGM): ο ρόλος του διαιτολόγου
• Ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες και η σχέση τους με τη δυσανεξία στη
γλυκόζη και το μικροβίωμα

17.00-18.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (με προεγγραφή)
Η κλινική διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας στον ΣΔτ2

13-16 Μαρτίου 2019, Hilton Athens
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Σάββατο 16 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Οι δίδυμοι αγωνιστές GLP-1RAs/GIPRAs: η παθοφυσιολογική υπόθεση και
τα δεδομένα των μελετών στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
19.30-21.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών για τον ΣΔ: πλοήγηση στην
καθημερινή κλινική πρακτική
• Κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 2019:
σύγκριση των οδηγιών της ΕΔΕ με αντίστοιχες άλλων επιστημονικών
Εταιρειών
• Ο ρόλος των συννοσηροτήτων στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων
οδηγιών για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ
• Νέες κατευθυντήριες Οδηγίες ADA/EASD 2019
21.00-21.15 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
21.15-21.45 ΔΙΑΛΕΞΗ ΛΗΞΗΣ
Ο γιατρός στην εποχή της υπερ-τεχνολογίας στον ΣΔ
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 6

Ευελιξία σε κάθε βήμα της θεραπείας με ινσουλίνη
• Θεραπεία με βασική ινσουλίνη με στόχο την ποιότητα ζωής του ατόμου
με Σακχαρώδη Διαβήτη
• Ταχύτερη απόκριση στο γεύμα με ινσουλίνη υπερ-ταχείας δράσης

13-16 Μαρτίου 2019, Hilton Athens
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
σελ. 8
12.00-13.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Ο ρόλος της τιτλοποίησης στην επίτευξη ευγλυκαιμίας στον διαβητικό
ασθενή - Η αξία και η διαφοροποίηση της ινσουλίνης glargine 300 U/mL
σε σύγκριση με άλλα ανάλογα βασικής ινσουλίνης
• Εισαγωγή: Ο ρόλος της τιτλοποίησης της ινσουλίνης στην επίτευξη ευγλυκαιμίας στον διαβητικό ασθενή
• Η αξία και η διαφοροποίηση της ινσουλίνης glargine 300 U/mL σε σύγκριση με άλλα ανάλογα βασικής ινσουλίνης
• Συζήτηση - Διαχείριση ερωτήσεων από το κοινό

13.00-13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 8

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: σε ποιο προφίλ ασθενών την συναντάμε συχνότερα & πως την αντιμετωπίζουμε θεραπευτικά;
18.00-19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

σελ. 10

Μεταβολική χειρουργική για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2: ένα δραστικότατο αλλά υποσυνταγογραφούμενο φάρμακο;
• Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μεταβολικής χειρουργικής. Δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο
• Ποια είναι η Ελληνική πραγματικότητα;
• Η χαμηλή διείσδυση της μεταβολικής χειρουργικής στην κλινική πράξη
19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
σελ. 10
Ευγλυκαιμία και οι κάρδιο-νεφρικές εκβάσεις στον ΣΔτ2
• Η σύγχρονη Θεραπευτική Διαχείριση
• Η Εμπαγλιφλοζίνη στο συνεχές φάσμα του καρδιαγγειακού κινδύνου
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
09.30-10.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
σελ. 12
Η σημασία της βιταμίνης D στον γλυκαιμικό έλεγχο: μια υποεκτιμημένη παράμετρος με σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ΣΔ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
11.30-13.00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
σελ. 13
ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (με προεγγραφή)
Η σημαντική θέση της βασικής ινσουλίνης στη θεραπεία του ΣΔτ2: διαδραστική συζήτηση κλινικών περιστατικών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
13.00-14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
σελ. 12
Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 - Γεφυρώνοντας το χθες με το αύριο
• Από τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πράξης στη νεότερη μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων
• Εξερευνώντας τη γνώση των αποτελεσμάτων της μελέτης DECLARE
• Μελέτη DECLARE - Η αξία για τον καθημερινό μας ασθενή
• Διαδραστική συζήτηση των ειδικών
15.30-16.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 12

Η επίδραση του 4πλού συνδυασμού a-LIPOIC ACID, SOD, B12, ACETYL-L
CARNITINE σε ένα χάπι στη διαβητική νευροπάθεια

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
16.00-17.30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
σελ. 15
ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (με προεγγραφή)
ΣΔτ2 & καρδιαγγειακός κίνδυνος - Η λήψη αποφάσεων στην «πρωινή
ενημέρωση»

13-16 Μαρτίου 2019, Hilton Athens
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
17.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

σελ. 14

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ή χρόνος εντός στόχου (Time In Range);
Δύο χρόνια κλινικής εμπειρίας με την τεχνολογία flash
σελ. 14
18.00-18.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η ινσουλίνη lispro 20 χρόνια μετά: Εξελίξεις του 1oυ αναλόγου ινσουλίνης
με στόχο τη βελτιωμένη εξατομίκευση της θεραπείας
σελ. 14
18.45-19.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Η σημασία της βέλτιστης θεραπείας των ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια
• Πώς να παρακολουθώ τον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια στο διαβητολογικό Ιατρείο;
• Ενδονοσοκομειακή βελτιστοποίηση αγωγής σε ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια
σελ. 14
19.45-20.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Γεφυρώνοντας τα στοιχεία των κλινικών μελετών με την καθημερινή κλινική πρακτική, στη διαχείριση των ασθενών με ΣΔ τύπου 2
• Τέσσερα χρόνια εμπειρίας με την Αλογλιπτίνη στην Ελλάδα. Τι μάθαμε;
• Αναστολείς DPP-4: γιατί και σε ποιούς ασθενείς;
• Ερωτήσεις - Συζήτηση
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - Σάββατο 16 Μαρτίου 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄
σελ. 16
10.00-10.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
GlukoFix: Τι νεότερο στη μείωση της μεταγευματικής γλυκόζης μετά την
κατανάλωση αμυλούχων τροφών σε ασθενείς με ΣΔτ2

11.30-12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
σελ. 16
Έναρξη ενέσιμης αγωγής με γνώμονα τις ανάγκες των ασθενών στον ΣΔτ2
• Ντουλαγλουτίδη: Σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες των ασθενών
• Η Ντουλαγλουτίδη στην κλινική πράξη: πότε μπορεί να ξεκινήσει η αγωγή και ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο;
12.30-13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
σελ. 16
• Η καινοτομία στην έναρξη και εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας
με μία ένεση την ημέρα
• Semaglutide: Overcoming the challenges of type 2 diabetes with once
weekly administration
14.00-14.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
σελ. 16
Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε Διαβητικούς Ασθενείς με Μυοκαρδιακή Ισχαιμία: Το παράδειγμα της Ρανολαζίνης
17.00-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
σελ. 16
• Εισαγωγή: Κατευθυντήριες οδηγίες στον ΣΔτ2
• Νεότερα δεδομένα για τη σιταγλιπτίνη υπό το πρίσμα των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών για τον ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
• Η επίπτωσης της συστηματικής εκπαίδευσης των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα στη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία.
Αποτελέσματα κλινικής μελέτης ADVICE

13-16 Μαρτίου 2019, Hilton Athens
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εγγραφές
Για την εγγραφή σας στο 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως στα απαραίτητα κενά το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έως 31-1-2019
170,00 €
90,00 €
50,00 €
Δωρεάν

Ειδικοί
Ειδικευόμενοι Ιατροί
Διαιτολόγοι & άλλοι Επαγγελματίες Υγείας
Φοιτητές

Μετά 31-1-2019
190,00 €
120,00 €
80,00 €
Δωρεάν

Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 24%

Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Τσάντα με το συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια (CME Credtis) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το οποίο
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου για να το αποστείλετε στο Γραφείο Υποστήριξης του Συνεδρίου, Congress World.

Εργασίες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευχαριστεί όλους τους συγγραφείς για την υποβολή των
περιλήψεων Εργασιών τους.
Όλες οι εργασίες που έχουν υποβληθεί, βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης και οι σχετικές ενημερώσεις προς τους υπεύθυνους αλληλογραφίας θα αποσταλούν το αργότερο μέχρι αρχές Μαρτίου 2019.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου
Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.17synedrioede2019.gr αναφέρονται Γενικές Πληροφορίες για
το Συνέδριο (κόστος εγγραφών, κόστος διαµονών κ.λπ.).

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
 Ηριδανού 12, 115 28 Αθήνα,  210 7210935,  210 7210936
 www.ede.gr,  info@ede.gr

Γραμματεία - Γραφείο Υποστήριξης Συνεδρίου
CONGRESS WORLD ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
 Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
 210 7210001, 210 7210052,  210 7210051, 210 7210069
 www.congressworld.gr,  reception@congressworld.gr
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