
 

 

        05 Σεπτεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

15 – 16 Οκτωβρίου το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαβήτη, Μεταβολικού 

Συνδρόμου & Παχυσαρκίας 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και 

Παχυσαρκίας, διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της, στο Ξενοδοχείο 

Miramare, στην Ερέτρια, στις 15 και 16 Οκτωβρίου.  

Πιστή στον ιδρυτικό και καταστατικό της ρόλο, η ESODIMESO, καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθεί τη γνώση και να ενθαρρύνει την 
έρευνα σχετικά με το Διαβήτη, τo Μεταβολικό Σύνδρομο και την Παχυσαρκία.  
 
Οι βασικοί στόχοι του Συνεδρίου είναι η παροχή σύγχρονης επιστημονικής 
γνώσης και πληροφόρησης από καταξιωμένους Έλληνες επιστήμονες με 
σκοπό να γίνει, με απλό τρόπο, κατανοητή, η σειρά των μεταβολικών 
διαταραχών που συναντάται όλο και πιο συχνά στην Ευρώπη, για να 
αποτελέσουν τη βάση, στη συνέχεια, για αναγκαίες κλινικές προσπάθειες 
στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας. 

 
Έμφαση θα δοθεί στους τομείς της άσκησης, της διατροφής  και της 
φαρμακευτικής προσέγγισης, αλλά και παρουσίαση όλων των νέων 
φαρμάκων με απλό και κατανοητό τρόπο. 
Εγγύηση της επιτυχίας του συνεδρίου είναι οι εκλεκτοί συμμετέχοντες από 
όλη την Ελλάδα. 
 
Τα θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν: 

 Ψωρίαση που συνδέεται με διαβήτη τύπου II  

 Σεξ και καταπονημένες αρθρώσεις  

 Μικροαγγειακά και Μακροαγγειακά προβλήματα. Ποια είναι 
χειρότερα για τον διαβητικό ασθενή;  



 Τα οφέλη από την εύκολη πρόσβαση του διαβητικού ασθενή στον 
οφθαλμίατρο. 

 Πρόγραμμα δίαιτας Αδαμίδη μόνο για γυναίκες  

 Πως οι στατίνες επηρεάζουν τον γλυκαιμικό έλεγχο. Πρέπει να 
ανησυχούμε; 

 Άπνοια κατά τον ύπνο σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο  

 Παιδική παχυσαρκία. Καιρός να αντιμετωπιστεί σοβαρά!  

 Το Januvia είναι ασφαλές σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού 
κινδύνου. 

 Οι νέοι αναστολείς GLP-1 δείχνουν καρδιαγγειακό όφελος. 

 Υψηλή γλυκόζη και συνδετικοί ιστοί   

 Παχυσαρκία 2016: Μπορεί μόνο ένα μόριο να περιορίσει την όρεξη; 
– Σύγκριση νέων φαρμάκων  

 Τρόπος ζωής και μεταβολικό σύνδρομο στα παιδιά  

 Τα παιδιά με διαβήτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια 
τεχνητό πάγκρεας; 

 Ποιες νέες κατευθυντήριες γραμμές για την υπέρταση είναι οι 
καλύτερες;  

 Σκέψεις πάνω στους SGLT-2 αναστολείς. 

 Οιστρογόνα και μεταβολικό σύνδρομο  

 Η επίδραση της άσκησης , μετά το γεύμα, στα επίπεδα της 
μεταγευματικής γλυκόζης. 

 Ποσοστό ολικού σωματικού λίπους και έλλειψη βιταμίνης D   

 Διατροφή στον υπερτασικό διαβητικό ασθενή στο πλαίσιο 
μεταβολικού συνδρόμου. Γενικές αρχές και 12 ερωτήσεις με τις 
απαντήσεις τους  

 Η ασφαλέστερη θεραπεία πρώτης γραμμής για διαβήτη τύπου II  

  
Την οργανωτική υποστήριξη του συνεδρίου έχει η ΖΙΤΑ CONGRESS. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 

www.esodimeso.com/2016 

Τηλέφωνο: 211 1001781, Κυρία Μαρίτα Μαντάλα 
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