
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Πρωτογενής και δευτερογενής
καρδιαγγειακή πρόληψη – 

Δυσλιπιδαιμία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.7.2021





Αγαπητοί συνεργάτες / Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πανδημίας της COVID-19, οι προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η ιατρική εκπαίδευση και η εκπαίδευση εν
γένει είναι μεγάλες. Ταυτόχρονα η ανάγκη για συνεχιζόμενη ιατρική εκ-
παίδευση προβάλει πιο επιτακτική και επείγουσα από ποτέ.

Σε αυτή την αντίξοη συνθήκη, αποφασίσαμε - σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου - να αναλάβουμε την πρωτο-
βουλία της διοργάνωσης ενός διαφορετικού τύπου εκπαίδευσης, ένα Διά-
λειμμα για Καφέ στην Καρδιολογία, που θα διοργανώνεται τις Παρασκευές
(Friday CardioBeans) και θα πραγματεύεται -με λίγο διαφορετικό τρόπο- καί-
ρια θέματα που απασχολούν το σύνολο των Καρδιολόγων της χώρας. Ένας
από τους στόχους αυτών των εκπαιδευτικών μαθημάτων είναι και η διαφο-
ροποίηση από τα διαδικτυακά webinar τα οποία έχουν κατακλύσει το διαδί-
κτυο. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα συζήτησης
(Διάλειμμα για Καφέ) βασισμένη πάνω σε περιστατικά που θα παρουσιά-
ζονται σύντομα από νέους καρδιολόγους και ειδικευόμενους καρδιολογίας.
Η συζήτηση θα εστιάζεται σε περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να συναντήσει
στο ιατρείο του κάποιος ιδιώτης καρδιολόγος ή καρδιολόγος νοσοκομείου.

Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στις πρώτες έξι συναντήσεις
μέσα στο 2021 θα αφορούν τη διαχείριση των παρακάτω καρδιαγγειακών
παθήσεων:

n 26/2/2021: Στεφανιαία Νόσος

n 23/4/2021: Θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση – 
πνευμονική εμβολή

n 2/7/2021:    Πρωτογενής και δευτερογενής καρδιαγγειακή πρόληψη – 
Δυσλιπιδαιμία

n 24/9/2021: Διαχείριση καρδιακής ανεπάρκειας

n 26/11/2021: Μυοκαρδιοπάθειες

n 17/12/2021: Πνευμονική υπέρταση 



Κάθε μάθημα θα διαρκεί συνολικά 2 ώρες, στις οποίες συμπεριλαμβά-
νονται συνολικά τρία περιστατικά ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο φάσμα της κάθε καρδιαγγειακής πάθησης. Αφού γίνει η πα-
ρουσίαση του περιστατικού και η συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων
στο σκηνικό ζωντανά, θα γίνει μία δεκάλεπτη παρέμβαση από κάποιον ειδικό
στο συγκεκριμένο θέμα (είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό)
μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την επιτυχία της νέας αυτής μορφής εκ-
παίδευσης είναι η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων
στο ζωντανό πρόγραμμα και του ακροατήριου που θα παρακολουθεί
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Η χρησιμοποίηση διαφόρων έξυπνων
μεθόδων, όπως η παρεμβολή μουσικής και η σύντομη κατά καιρούς συζή-
τηση διαφόρων θεμάτων, έκτος της καρδιολογίας, θα κάνουν την ατμό-
σφαιρα λίγο πιο χαλαρή, ώστε να προσελκύονται περισσότεροι
συνάδελφοι να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στο ζωντανό
πρόγραμμα. 

Όλες οι συναντήσεις Friday CardioBeans θα λάβουν έγκριση διοργάνωσης
από τον ΕΟΦ και χρηματοδότησης από τον ΣΦΕΕ. 

Συνημμένα σας αποστέλλω τη συνολική θεματολόγια για το σύνολο των
συνα ντήσεων του 1ου κύκλου. Είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξετε την πρω-
τοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία θα πλαισιώσουν διακε-
κριμένοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στην οποία
θα μας δοθεί η ευκαιρία –έστω και από απόσταση– να παρακολουθήσουμε
live παρουσιάσεις περιστατικών, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε επι-
στημονικές απόψεις, σαν να πίναμε καφέ στο διάλειμμα ενός συνεδρίου. 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Γιαννακούλας
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER Eλλάς A.E. Λεωφ. Mεσογείων 243, 154 51, Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch) Λεωφ. Αθαλάσσας 26, 2018, 
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690

PP-ELI-GRC-0478-NOV20



Παρασκευή 02/7/2021,  16:00
Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας

Θεραπευτική αντιμετώπιση στην καθημερινότητα

Ασθενής με χαμηλό / μέτριο κίνδυνο
Εισηγητής: Γ. Ραμπίδης
Σχολιαστής: Χ. Βλαχόπουλος 

Ασθενής με υψηλό κίνδυνο – Σακχαρώδης διαβήτης
Εισηγητής: : Π. Ψώχιας 
Σχολιαστής: Ε. Λυμπερόπουλος

Ασθενής με πολύ υψηλό κίνδυνο - Δευτερογενής πρόληψη
Εισηγητής:  Α. Κουτσάκης
Σχολιαστής: Λ. Ραλλίδης

Πρωτογενής 
και δευτερογενής 

καρδιαγγειακή πρόληψη – 
Δυσλιπιδαιμία



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α. 
Α΄Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Γιαννακούλας Γεώργιος Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"

Κουτσάκης Αθανάσιος Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, 
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Β' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Ραλλίδης Λουκιανός Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,  
Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων και 
Yπολιπιδαιμικού Εργαστηρίου, 
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 
Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

Ραμπίδης Γεώργιος Ειδικός Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"

Ψώχιας Πολύκαρπος Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, 
Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"



Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω εταιρίες
που πίστεψαν, στήριξαν και με τη συμμετοχή τους 

επέτρεψαν την υλοποίηση του εγχειρήματος
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Για τη θεραπεία της
Πνευμονικής

Αρτηριακής Υπέρτασης*

*Spc Ambicipen

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN A.E.
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

w w w. e l p e n . g r

ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία: Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής 190 09, Τηλ.: 210 60 39 326-9

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης: • Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 712 

•  Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eventure
EVENT PLANNING & EDUCATION

Ασκληπιού 26-28,  Αθήνα
T. 216 070 2929
info@eventure.gr
www.eventure.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


