Θέματα σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19
Στην εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου ο Καθ. Θ. Βασιλακόπουλος παρουσίασε μια συνολική
θεώρηση της εξέλιξης της πανδημίας μετά από έναν χρόνο, ανέλυσε την παρούσα κατάσταση και
έδωσε τις εκτιμήσεις του για το άμεσο και απώτερο μέλλον. Άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε
θέματα ασφάλειας που αφορούν τόσο τη λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2, όσο και τους
εμβολιασμούς. Επίσης, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύθηκαν με λοίμωξη
COVID-19 και αναλύθηκαν τα προβλήματα που αφορούν αυτή την ομάδα των ασθενών, οι συνήθεις
ή και σπάνιες επιπλοκές από τον ιό καθώς και οι θεραπευτικές εξελίξεις και προοπτικές. Τέλος,
στην Τελευτήρια Διάλεξη ο Καθ. Ε. Πικουλής παρουσίασε μια εμπεριστατωμένη τοποθέτηση
σχετικά με την πορεία της Ιατρικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Διαλέξεις
Σε μια πρώτη διάλεξη αναλύθηκε ο ρόλος της βιταμίνης D στην υγεία και η εμπλοκή της σε
παθολογικές καταστάσεις και διευκρινίστηκαν αλήθειες και υπερβολές σχετικά με την κλινική της
σημασία, την αναγκαιότητα για μέτρησή της και τις ενδείξεις αναπλήρωσής της. Σε άλλη διάλεξη
παρουσιάστηκαν δεδομένα για την 1η γραμμή θεραπείας του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονα, με έμφαση στην επιβίωση των ασθενών.

Κλινικά διλήμματα
Στη Συνεδρία «Χημειοπροφύλαξη/θεραπεία λοιμώξεων» αναπτύχθηκαν επίκαιρα και σημαντικά
κλινικά θέματα όπως οι ενδείξεις αντιμικροβιακής αγωγής σε ασθενείς με ενδοκυστικό καθετήρα,
η ανάγκη χορήγησης χημειοπροφύλαξης σε ασθενείς με ΧΑΠ, ο έλεγχος για λανθάνουσα
φυματίωση σε ασθενείς που πρόκειται να λάβουν ανοσοθεραπεία, ενώ παρουσιάστηκαν, επίσης,
και δεδομένα για νεότερα αντιμικροβιακά φάρμακα και τις κλινικές εφαρμογές τους. Στη Συνεδρία
«Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου-Θεραπευτικοί στόχοι: The lower the better?» δόθηκαν
σημαντικές πρακτικές οδηγίες για τη διαχείριση των ασθενών με υπέρταση, δυσλιπιδιαιμία,
σακχαρώδη διαβήτη και υπερουριχαιμία. Τέλος, στη Συνεδρία «To treat or not to treat»
παρουσιάστηκαν δεδομένα σχετικά με τη σωστή προσέγγιση και κλινική πρακτική σε ομάδες
ασθενών όπως οι ηλικιωμένοι με κακοήθεια, προ-διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα
καθυστερημένης έναρξης και υπερτριγλυκεριδιαιμία.
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Στρογγυλά τραπέζια
Στο Στρογγυλό Τραπέζι «Εξελίξεις στη γαστρεντερολογία» αναπτύχθηκαν σύγχρονα θέματα στην
ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας με άμεση απήχηση για τον Παθολόγο ιατρό, όπως οι ενδείξεις
των PPIs και τα θέματα ασφαλείας που απορρέουν από τη χρήση τους, η πραγματικότητα της
προοδευτικής εξάλειψης των Ιογενών Ηπατίτιδων τον 21ο αιώνα και η αντικατάστασή τους από
την επιδημία της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος και τέλος, επίκαιρα νέα για την
πρόοδο των μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα. Στο Στρογγυλό Τραπέζι «Ηθικά διλήμματα
στην άσκηση της Ιατρικής» αναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το Ιατρικό
λάθος, τους δυσλειτουργικούς λειτουργούς υγείας, τον τρόπο που ανακοινώνονται δυσάρεστες
ειδήσεις στον ασθενή και τους συγγενείς του, και τέλος, στο δύσκολο πρόβλημα της διασωλήνωσης
σε ασθενή τελικού σταδίου και τα ηθικά και ιατρικά διλήμματα που προκύπτουν σε αυτές τις
περιπτώσεις. Στο Στρογγυλό Τραπέζι «Νεότερα αντιπηκτικά σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες»
παρουσιάστηκαν δεδομένα για τη χρήση των φαρμάκων αυτών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες,
όπως σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή σε αιμοκάθαρση, σε υπερήλικες ασθενείς, σε ασθενείς
με κακοήθεια και τέλος, πώς αντιμετωπίζουμε ένα επεισόδιο αιμορραγίας σε ασθενή υπό
αντιπηκτική αγωγή. Στο Στρογγυλό Τραπέζι «Βιοδείκτες στην κλινική πράξη. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται;» αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη σωστή κλινική χρήσης καρκινικών,
ανοσολογικών και φλεγμονωδών δεικτών. Τέλος, υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα Συνεδρία
Καρδιο-Ογκολογίας, όπου αναπτύχθηκαν πολύ επίκαιρα θέματα που αφορούσαν τους
Προγνωστικούς παράγοντες καρδιοτοξικότητας από τις αντινεοπλασματικές θεραπείες, την
καρδιοτοξικότητα από την ανοσοθεραπεία και τη καρδιοτοξικότητα από τις σύγχρονες
ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και τέλος, την πρόληψη και θεραπεία θρομβοεμβολικών επεισοδίων
σε ασθενείς με συμπαγή νεοπλάσματα.
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