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Χαιρετισμόσ

Αγαπητοί κ.κ., 

Μετά την επιτυχημένη ημερίδα της 20/9/2017 που στόχο είχε την εξεύρεση μιας κοινής γλώσσας 
επικοινωνίας μεταξύ των ειδικοτήτων της Ρευματολογίας και της Γαστρεντερολογίας, η Δ΄ Παθολο-
γική Κλινική, συνεχίζοντας τον κύκλο των θεματικών επιστημονικών εκδηλώσεων, διοργανώνει στις 
15/11/2017 επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας Ρευμα-
τολόγων – Νεφρολόγων».

Οι δύο ειδικότητες της Ρευματολογίας και της Νεφρολογίας έχουν κοινές νοσολογικές οντότητες 
τις οποίες θα πρέπει να τις διαχειριστούν από κοινού.  Η διεπιστημονική προσέγγιση δεν συμβάλλει 
απλώς στον εμπλουτισμό των ιατρικών γνώσεων, αλλά αποτελεί μια σύγχρονη  επιστημονική ανα-
γκαιότητα, σε μια εποχή που η αντιμετώπιση του ασθενή πραγματοποιείται όχι από μεμονωμένους 
γιατρούς, αλλά από «ομάδα υγείας».  

Η ημερίδα διαρθρώνεται σε δύο στρογγυλά τραπέζια και μια επιλεγμένη ομιλία (State of the Art).  
Το πρώτο τραπέζι επικεντρώνεται στις συστηματικές αγγειίτιδες που αποτελούν ένα από τα βασικό-

τερα νοσήματα στα οποία απαιτείται η συμμετοχή των δύο ειδικοτήτων τόσο στη διάγνωση όσο και στην 
αντιμετώπιση. Οι εξελίξεις στη διαγνωστική προσέγγιση αλλά κυρίως στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
των συστηματικών αυτών καταστάσεων έχουν  διευρύνει το φάσμα των θεραπευτικών επιλογών και 
βελτιώσει τα αποτελέσματα στους ασθενείς αυτούς. Η στενή σχέση μεταξύ των ρευματολόγων-νε-
φρολόγων αναδεικνύεται με ανάγλυφο τρόπο στο περιστατικό που θα παρουσιαστεί  στο τέλος του  
τραπεζιού.

Το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι είναι αφιερωμένο στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και ιδιαίτε-
ρα στη νεφρική προσβολή που συνιστά ίσως το αντιπροσωπευτικότερο πεδίο  αλληλεπίδρασης μεταξύ 
ρευματολόγων και νεφρολόγων. Θα συζητούν τα νεότερα δεδομένα που  αφορούν την παθογένεια και 
ιστολογική  κατάταξη της νόσου, η σημασία της νεφρικής βιοψίας καθώς και οι κλινικές εφαρμογές 
κυρίως προς την κατεύθυνση της μοντέρνας θεραπευτικής παρέμβασης που θα παρουσιασθούν στην 
επιλεγμένη ομιλία. 
Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Καθηγήτρια 
κ. Α. Παπαγιάννη, με την οποία με συνδέει μακροχρόνια συνεργασία και κοινή πορεία στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.  Επίσης, ευχαριστώ θερμά τους οργανωτές της ημερίδας, τον Επίκ. 
Καθηγητή Ρευματολογίας κ. Θ. Δημητρούλα και την Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, 
κ. Α. Παντζάκη, καθώς και όλους τους εισηγητές που πρόθυμα δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην 
ημερίδα αυτή.

Πιστεύω ότι η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας στην επιστημονική αυτή εκδήλωση θα απο-
τελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της.

Με εκτίμηση, 

Α. Γαρύφαλλος 
Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας 
Διευθυντής Δ’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ



Πρόεδροι
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος 
Αικατερίνη Παπαγιάννη

μέλη 
Θεόδωρος Δημητρούλας
Αφροδίτη Παντζάκη

όργανωτικη εΠιτρόΠη



εΠιστημόνικό Πρόγραμμα 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜβΡΙΟυ 2017

16.45 – 17.00 Εγγραφές

17.00 – 18.30 1ο στρόγγυλό τραΠεζι 
 ΣυΣτημΑτικέΣ ΑΓΓέιΐτιΔέΣ

 Προεδρείο: Α. Παπαγιάννη, Θ. Δημητρούλας 

17.00 - 17.10 έισαγωγή: κατάταξη συμπτωμάτων

17.10 - 17.35 Παθογένεια – Προβλέποντας τις υποτροπές της νόσου 
 Χ. Δημητριάδης

17.35 – 18.10 Θεραπεία από την πλευρά του Νεφρολόγου 
 Π. Σαραφίδης

 Θεραπεία από την πλευρά του Ρευματολόγου 
 Θ. Δημητρούλας

18.10 – 18.30 Παρουσίαση περιστατικού 
 έ. Σαμπάνη

18.30 – 19.00 Διάλειμμα



19.00 – 21.00 2ο στρόγγυλό τραΠεζι  
 ΝέφριτιΔΑ - ΣέΛ

 Προεδρείο: Α. Γαρύφαλλος, μ. Στάγκου

19.00 – 19.25 Παθογένεια 
 μ. Στάγκου

19.25 – 19.50 Η νεφρική βιοψία στη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου 
 Α. ραπτοπούλου

19.50 – 20.15 Νεότερη Ιστολογική Κατάταξη 
 Α. Παντζάκη

20.15 – 20.30 Παρουσίαση περιστατικού 
 Δ. κουλουκουριώτη

20.30 – 21.00 έΠιΛέΓμέΝη ομιΛιΑ (State of the art) 
 Θεραπευτικοί προβληματισμοί 
 Α. Παπαγιάννη
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γενικεσ Πληρόφόριεσ

Τόπος διεξαγωγής Ημερίδας
κέντρο Διάδοσης έρευνητικών 
Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (κέ.Δ.έ.Α.),  
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη τ.κ. 546 36
τηλ.: 2310 994 013

Ημερομηνία διεξαγωγής Ημερίδας
τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017   

Γλώσσα Ημερίδας
η επίσημη γλώσσα της ημερίδας θα είναι η ελληνική

Δικαίωμα συμμετοχής
Για την παρακολούθηση της ημερίδας 
δεν απαιτείται η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής
 
Οργάνωση Ημερίδας
Δ’  Παθολογική κλινική Α.Π.Θ., 
Γ.Ν.Θ. «ιπποκράτειο»

Γραμματεία Οργάνωσης Ημερίδας 
Premium / Congress & Social events 
Solutions, Θεσσαλονίκη: Βασ. ηρακλείου 47, 
t.K. 54623, τηλ.: 2310 226250, 
2310 219407, fax: 2316 009 072
e-mail: organization@premium-events.gr, 
info@ premium-events.gr
fb: premiumeventsthessaloniki
www.premium-events.gr



Θεόδωρος Δημητρούλας  έπίκ. καθηγητής ρευματολογίας, Δ΄ Παθολογική κλινική Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Γαρύφαλλος καθηγητής Παθολογίας – ρευματολογίας, Διευθυντής  
 Δ’ Παθολογικής κλινικής Α.Π.Θ.

Αικατερίνη Παπαγιάννη καθηγήτρια, Διευθύντρια Νεφρολογικής κλινικής Α.Π.Θ.

Χρυσόστομος Δημητριάδης  Νεφρολόγος, έπιμελητής Α΄ Νεφρολογικής κλινικής Α.Π.Θ.

Παντελής Σαραφίδης  έπίκουρος καθηγητής, Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ.

Ερασμία Σαμπάνη έιδικευόμενη Νεφρολογίας, Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ.

Μαρία Στάγκου έπίκουρη καθηγήτρια, Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ.

Αμαλία Ραπτοπούλου  ρευματολόγος 

Αφροδίτη Παντζάκη Διευθύντρια Παθολογοανατομικού έργαστηρίου,  
 Γ.Ν.Θ. «ιπποκράτειο»

Θεοδώρα Κουλουκουριώτη  έιδικευόμενη Νεφρολογίας, Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ.

ευρετηριό


