Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Ειδ. Γραμματέας:
Σύμβουλοι:
Αναπλ. Μέλη:

Α. Διαμαντόπουλος
Δ. Βλαχάκος
Ε. Κουλουρίδης
Κ. Εδιπίδης
Κ. Φουρτούνας
Γ. Μυσερλής
Ε. Ψημένου
Π. Γούδας
Χρ. Καρβούνης
Κ. Παναγοδήμος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Aντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλη:
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Κουλουρίδης Ευστάθιος
Ζηρογιάννης Παναγιώτης
Νικολακάκης Νικόλαος
Γιαννάτος Ευάγγελος
Δαρδαμάνης Μάνθος
Ζέρβα Αγγελική
Κατσαρού Ειρήνη
Κολλιός Κων/νος
Κορώνης Χρίστος
Κουρέτα Παναγιώτα
Κουτρούλια Ελένη
Κυριακόπουλος Γεώργιος
Μπαλοδήμος Χρίστος
Παπαχρίστου Φώτιος
Σταυρόπουλος Αθανάσιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλη:

Φουρτούνας Κων/νος
Βλαχάκος Δημήτριος
Αγραφιώτης Αθανάσιος
Γιατράς Ιωάννης
Γεράκης Αλέξανδρος
Γούδας Παύλος
Γράψα Ειρήνη
Δαφνής Ευγένιος
Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
Κωστάκης Αλκιβιάδης
Λιάκος Σπυρίδων
Μυσερλής Γρηγόριος
Πιερίδης Άλκης
Χατζητόλιος Απόστολος
Ψημένου Ερασμία

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλη:

Κωστίμπα Ιουλία
Μάνδυλα Μαρία
Μαρτζούκος Αλέξιος
Κουλουρίδης Ιωάννης
Μανάτου Χαρίκλεια
Χουλιάρα Δέσποινα
Ψαράκης Εμμανουήλ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Βέργουλας Γεώργιος
Κουλουρίδης Ευστάθιος
Kωστίμπα Ιουλία
Μυσερλής Γρηγόριος

Oι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια,
αμοιβαία αναγνωρίσιμα από την UEMS - EACCME.
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πρόσκληση
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το ΕΚΟΝΥ διοργανώνει τη 14η επιστημονική εκδήλωσή του στην Κέρκυρα από Πέμπτη
4/2/2010 έως Κυριακή 7/2/2010, στο ξενοδοχείο Corfu Palace.
To θέμα του Σεμιναρίου είναι «Αντιπαραθέσεις στη Νεφρολογία». Η θεματολογία είναι
πρωτότυπη και αποφασίσαμε να συζητήσουμε με τη μορφή αντιπαραθέσεων όλα τα θέματα
που σχετίζονται με ηθική, δεοντολογία, κοινωνιολογία, ποιότητα ζωής των ασθενών μας,
περιβάλλον και οικονομία της υγείας τα οποία αναφύονται από την καθημερινή άσκηση της
ειδικότητάς μας και όχι μόνο.
Ίσως θεωρηθεί περίεργη η ενασχόληση με τέτοια θέματα, όμως η Διεθνής Επιστημονική
Νεφρολογική Οικογένεια, ασχολείται ήδη εντονότατα με αυτά.
Υπενθυμίζουμε πως όταν αναγγείλαμε τη διοργάνωση της τελευταίας συνάντησης στη
Ναύπακτο με θέμα «Νεφρός και Παχυσαρκία» είχαμε γίνει αποδέκτες παρόμοιων επιφυλάξεων, όμως κατά γενική ομολογία των συμμετασχόντων η εκδήλωση ήταν άκρως επιτυχής.
Γνωρίζουμε ότι το εγχείρημά μας δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ στον τόπο μας μέχρι σήμερα.
Γνωρίζουμε επίσης ότι θα συναντήσουμε δυσκολίες, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι πολλοί από
εσάς επιθυμείτε να ανοίξουν κάποτε αυτά τα θέματα και να συζητηθούν δημόσια. Εμείς
κάνουμε το πρώτο βήμα. Περιμένουμε ότι η συμμετοχή σας θα είναι μεγάλη και η συζήτηση
με το ακροατήριο θα είναι ζωηρή και ενδιαφέρουσα.
Επειδή τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο Σεμινάριο δεν πρέπει να
μείνουν μόνο στο ακροατήριο που θα το παρακολουθήσει, γι’ αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε δύο ακόμα πρωτοτυπίες. Πρώτο να δημοσιεύσουμε τις εισηγήσεις των ομιλητών
σε ειδικό supplement του περιοδικού ΗIPPOKRATIA και δεύτερο να συγκροτήσουμε Ειδική
Επιτροπή Συμπερασμάτων του Σεμιναρίου.
Η συγκεκριμένη Επιτροπή θα προσπαθήσει στη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του
Σεμιναρίου, να κωδικοποιήσει τα συμπεράσματα τα οποία θα ανακοινωθούν στη λήξη του και
θα προωθηθούν στη συνέχεια στα αρμόδια θεσμικά όργανα του χώρου μας, προκειμένου
να τα επεξεργαστούν και να προβληματιστούν περαιτέρω.
Πιστεύουμε ότι το Σεμινάριο θα έχει την αντίστοιχη επιτυχία των προηγούμενων εκδηλώσεων
του ΕΚΟΝΥ.
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στην Κέρκυρα και να συμβάλετε με την παρουσία σας στην
επιτυχία του εγχειρήματός μας.
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Ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Ευστάθιος Κουλουρίδης

επιστημονικό πρόγραμμα
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010
14.00-16.00

Περιήγηση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας (μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς
UNESCO)

16.30-17.30

Προσέλευση - Εγγραφές

17.30-19.30

Δορυφορικό Συμπόσιο Εταιρειών «Δεσμευτικά φωσφόρου στη Χρόνια
Νεφρική Νόσο»
⦁ «Μεταβολισμός φωσφόρου στη ΧΝΝ»
⦁ «Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και όργανα στόχος στη ΧΝΝ»
⦁ «Υδροχλωρική και Ανθρακική σεβελαμέρη»
⦁ «Το λανθάνιο ως νέο δεσμευτικό του φωσφόρου στη ΧΝΝ»

19.30-19.45

Διάλειμμα

19.45-20.15

Τελετή έναρξης - Χαιρετισμοί

20.15-21.15

Διάλεξη «Τι σημαίνει ποιότητα ζωής για το νεφροπαθή από τη σκοπιά του
νεφρολόγου και από τη σκοπιά του νεφροπαθούς»

21.15-21.35

Καλωσόρισμα συνέδρων από τη Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας

21.35

Δεξίωση υποδοχής
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Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010
09.00-11.00

Αντιπαραθέσεις
1) «Υπάρχει όφελος από την παρακολούθηση του νεφροπαθούς από νεφρολόγο;»
2) «Είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας τροφίμων;»

11.00-11.30

Διάλεξη «Επαναξιολόγηση των κατευθυντήριων οδηγιών και της ιατρικής
βασισμένης σε ενδείξεις»

11.30-12.00

Διάλειμμα

12.00-13.00

Αντιπαραθέσεις «Ενδείκνυται η κύηση σε νεφροπαθείς ή μεταμοσχευμένες
γυναίκες;»

13.00-13.30

Διάλεξη «Διακοπή εγκυμοσύνης σε συγγενή νεφρικά νοσήματα σε σχέση με το
δικαίωμα στην άμβλωση»

13.30-14.30

Διακοπή (Πρόχειρο φαγητό για τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο)

14.30-16.30

Δορυφορικό Συμπόσιο Εταιρειών «Αναιμία ΧΝΝ. Η χρήση της ερυθροποιητίνης:
30 χρόνια μετά»
⦁ «Αναιμία από τη σκοπιά του Αιματολόγου»
⦁ «Αναιμία από τη σκοπιά του Νεφρολόγου»
⦁ «Ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη»
⦁ «Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση αναιμίας (Ι)»
⦁ «Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση αναιμίας (ΙΙ)»
Ελεύθερο Απόγευμα
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Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010
09.00-11.00

Αντιπαραθέσεις
1) «Είναι ηθική η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας στη νεογνική και
βρεφική ηλικία;»
2) «Είναι ηθική η δωρεά νεφρικού μοσχεύματος ζώντος από παιδί σε παιδί;»

11.00-11.40

Διαλέξεις
1) «Ο περιορισμός των δαπανών για την υγεία επηρεάζει αναμφισβήτητα τη
νοσηρότητα και θνητότητα του πληθυσμού;»
2) «Η αύξηση των δαπανών για εναλλακτικές μεθόδους αιμοκάθαρσης
επηρεάζει αναμφισβήτητα τη νοσηρότητα και θνητότητα του πληθυσμού των
αιμοκαθαιρομένων; Η εμπειρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες»

11.40-12.00

Διάλειμμα

12.00-13.00

Αντιπαραθέσεις «Δικαιολογείται η υστέρηση της εφαρμογής περιτοναϊκής
κάθαρσης έναντι της αιμοκάθαρσης διεθνώς;»

13.00-13.30

Διάλεξη «Αιμοκάθαρση και περιβάλλον»

13.30-14.30

Διακοπή (Πρόχειρο φαγητό για τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο)

14.30-16.30

Δορυφορικό Συμπόσιο Εταιρειών «Αρτηριακή Υπέρταση στη Χρόνια
Νεφρική Νόσο»
⦁ «Αρτηριακή Υπέρταση και Νεφρική βλάβη: Αίτιο ή επακόλουθο;»
⦁ «Αντιμετώπιση της Υπέρτασης στους Νεφροπαθείς. Ο ρόλος των
β-αποκλειστών και των ανταγωνιστών ασβεστίου»
⦁ «Ο ρόλος των α-ΜΕΑ και των ΑΤ1 αποκλειστών της ΑTII στην αντιμετώπιση της
Υπέρτασης στους Νεφροπαθείς και τη Νεφροπροστασία. Τι μας έδειξαν οι μελέτες»
⦁ «Νεότερα δεδομένα του ΣΡΑ. Ο ρόλος της αναστολής της ρενίνης στην
αντιμετώπιση της Υπέρτασης στους Νεφροπαθείς και τη Νεφροπροστασία.
Τι δείχνουν οι πρώτες μελέτες με την αλισκιρένη»

16.30-17.00

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΚΟΝΥ

17.00-17.30

Διάλειμμα

17.30-19.30

Αντιπαραθέσεις
1) «Είμαστε ικανοποιημένοι από την παρακολούθηση των νεφροπαθών και των
υπερτασικών στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων και στα Ιδιωτικά Ιατρεία;»
2) «Είναι εφικτή η εφαρμογή της διαιτητικής αγωγής και ποιο το όφελος στην
ποιότητα ζωής και στην καθυστέρηση ένταξης σε αιμοκάθαρση;»

19.30-19.45

Διάλειμμα

19.45-20.00

Παρουσίαση έργου υποτρόφου ΕΚΟΝΥ «P2X7 Υποδοχείς και παραγωγή
κυτοκινών από ιδιογενή νεφρικά κύτταρα στη νεφροτοξική νεφρίτιδα»

20.00-20.30

Διάλεξη «Σύγχρονοι προβληματισμοί για την αύξηση νεφρικών μοσχευμάτων»

20.30-20.45

Συμπεράσματα από Πρόεδρο ειδικής επιτροπής νέων νεφρολόγων

20.45-21.00

Τελετή λήξης

21.30

Δείπνο

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010
10.00-12.00

Περιήγηση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας (μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς
UNESCO)
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Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457, E-mail: alebesi@free-spirit.gr

