


Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

Για 10η συνεχή χρονιά η Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο 
«Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 
«Εξελίξεις  και Προοπτικές  στην Καρδιολογία». Κατά τη διάρκεια του 
διημέρου του Συνεδρίου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
τις εξελίξεις της χρονιάς που ολοκληρώνεται αλλά και τις προοπτικές που 
ανοίγονται για το 2015.

Οι εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας είναι σημαντικές και η ανασκόπησή 
τους σε ένα «πυκνό» διήμερο, νομίζω ότι αποτελεί μια ευκαιρία για όλους 
τους συμμετέχοντες να εμβαπτισθούν στη σύγχρονη γνώση, ακούγοντας 
και συζητώντας με σημαντικούς Καρδιολόγους, πολλοί από τους οποίους 
έχουν πρωτογενή εμπειρία στα θέματα που παρουσιάζουν.

Το Συνέδριο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους νέους και παλαιότερους 
Καρδιολόγους, για ειδικευόμενους στην Καρδιολογία, για γενικούς γιατρούς 
και Παθολόγους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα καρδιαγγειακά νοσήματα 
αλλά και για τους φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτές. Όλους αυτούς τους 
επιστήμονες από το χώρο της Υγείας τους προσκαλούμε να απολαύσουμε 
μαζί τη σύγχρονη γνώση στο πεδίο της Καρδιολογίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ιωάννης Λεκάκης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής 
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Παρασκευή
28.11.2014

8.30 - 9.45

9.45 - 10.15 

10.15 - 11.00

11.00 - 11.30 

11.30 - 12.00 

12.00 - 12.45 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

• Αξονική τομογραφία στο πιθανό οξύ στεφανιαίο σύνδρομο στα ΤΕΠ  

• Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε ασθενή με μη αποφρακτική στεφανιαία νόσο 

• Ρόλος των τροπονινών υψηλής ευαισθησίας, οφέλη και προβληματισμοί 

• Ηχωκαρδιογραφία σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα  

• Υπερήλικες με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, πώς εφαρμόζονται οι 
κατευθυντήριες οδηγίες  

• Μπιβαλιρουδίνη ή ηπαρίνη σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα

ΔΙΑΛΕΞΗ
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα και συννοσηρότητες 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

• Εξελίξεις στη διαδερμική αντιμετώπιση των δομικών μεταβολών της 
καρδιάς 

• Εξελίξεις στην τεχνολογία των Stents και πώς θα επηρεάσει την πρακτική 
μας στο εγγύς μέλλον 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

Οι βιοδείκτες είναι απαραίτητοι στην αντιμετώπιση ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια
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12.45 - 13.15

13.15 - 14.15

14.15 - 16.00

16.00 - 17.15

17.15 - 18.30 

18.30 - 19.00

19:00 

ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρακτική χρήση νέων αντιπηκτικών

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Ποιότητα ζωής ατόμων με καρδιαγγειακές νόσους. Κλινική χρησιμότητα μιας 
εξεζητημένης έννοιας

• Ποιότητα ζωής, τι είναι και τι δεν είναι

• Ειδικά και γενικά εργαλεία αξιολόγησης και μέτρησης ποιότητας ζωής 

• Πώς αντιλαμβάνονται νοσηλευτές και ασθενείς την έννοια της ποιότητας ζωής

• Η αξία της ποιότητας ζωής στην κλινική πράξη 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

• Νεώτερα δεδομένα στην απεικόνιση των περιφερικών αγγείων

• Νεώτερα δεδομένα στην ηχωκαρδιογραφία 

• Ηχωκαρδιογραφία άσκησης πέραν της στεφανιαίας νόσου  

• Νεώτερα δεδομένα στο μαγνητικό συντονισμό 

• Νεώτερα δεδομένα στην αξονική τομογραφία καρδιάς  

ΔΙΑΛΕΞΗ
Μυοκαρδίτις 2014

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
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Σάββατο
29.11.2014

9.00 - 10.15

10.15 - 10.45

10.45 - 11.15 

11.15 - 12.45 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

• Nεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες για βηματοδότηση, απινίδωση και 
επανασυγχρονισμό 

• Ασύρματος βηματοδότης, αμιγώς υποδόριος απινιδωτής 

• Μακροχρόνια αποτελέσματα κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής. 
Προγνωστικοί δείκτες υποτροπής 

• Χειρισμός αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στις εμφυτεύσεις 
ηλεκτρονικών καρδιαγγειακών συσκευών 

• Πρώιμη επαναπόλωση, καλοήθεις και κακοήθεις μορφές

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

• Νέοι βιοδείκτες  

• Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 

• Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως  

• Συννοσηρότητες και καρδιακή ανεπάρκεια (νεφρική δυσλειτουργία, 
αναιμία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) 

• Μηχανική υποβοήθηση  
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17.00 - 18.00

14.00 - 17.00

12.45 - 14.00

18.00 - 18.30 

18.30 - 19.00 

19.00 - 20.15 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

• Αντιπηκτικά φάρμακα στην κολπική μαρμαρυγή 

• Αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμίας. Διαφορές στις δυο πλευρές του Ατλαντικού 

• Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης. Νεώτερα δεδομένα  

ΔΙΑΛΕΞΗ
Τα MicroRNAs στην Καρδιολογία

ΔΙΑΛΕΞΗ 
Καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ 2014  

• Καρδιαγγειακή απεικόνιση

• Αρρυθμίες 

• Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

• Επεμβατική καρδιολογία 

• Καρδιακή ανεπάρκεια 

• Προληπτική καρδιολογία 

• Συγγενείς καρδιοπάθειες 

• Πνευμονική υπέρταση 

• Καρδιοχειρουργική


