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Αγαπητοί συνεργάτες / Αγαπητοί συνάδελφοι,

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

Σε αυτή την αντίξοη συνθήκη, αποφασίσαμε - σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου – και αναλάβαμε την πρωτοβουλία
της διοργάνωσης ενός διαφορετικού τύπου εκπαίδευσης, ένα Διάλειμμα για
Καφέ στην Καρδιολογία, (CardioBeans) που πραγματεύεται - με λίγο
διαφορετικό τρόπο - καίρια θέματα που απασχολούν το σύνολο των Καρδιολόγων
της χώρας. 

Η πολύ μεγάλη επιτυχία των Friday Cardiobeans που διοργανώθηκαν
διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οδήγησε στην ανάγκη το τελευταίο
Cardiobeans του 2021 να γίνει υβριδικά 17 και 18 Δεκεμβρίου 2021, στο
Grand Hotel Palace, με παρουσία κοινού, διατηρώντας όμως στο ακέραιο τα
χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος και που δεν είναι
άλλα από τη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στο
ζωντανό πρόγραμμα και του ακρωτηρίου που παρακολουθεί είτε μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας είτε πλέον και ζωντανά.  

Η χαλαρή ατμόσφαιρα συζήτησης (Διάλειμμα για Καφέ) θα διατηρηθεί και στο
Υβριδικό Cardiobeans, όπου  σε κάθε Cardiobeans Masterclass τα περιστατικά
θα παρουσιάζονται σύντομα από νέους καρδιολόγους και ειδικευόμενους
καρδιολογίας. Αφού θα γίνεται η παρουσίαση του περιστατικού, θα ακολουθεί μία
παρέμβαση από κάποιον ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα και συζήτηση μεταξύ των
παρευρισκομένων ζωντανά και με ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό. Η
συζήτηση θα εστιάζεται σε περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να συναντήσει στο
ιατρείο του κάποιος ιδιώτης καρδιολόγος ή καρδιολόγος νοσοκομείου. 

Τα θέματα στα οποία θα εστιάσουμε είναι: 
4 Συγγενείς Καρδιοπάθειες
4 Πνευμονική Υπέρταση
4 Χρόνια θρομβοεμβολική νόσος 
4 Μυοκαρδιοπάθειες
4 Καρδιακή ανεπάρκεια 
4 Καρδιαγγειακή πρόληψη
4 Στεφανιαία Νόσος - Σακχαρώδης διαβήτης - Καρδιακή ανεπάρκεια
4 Meet the experts

Χαιρετισμός Προέδρου
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Η χρησιμοποίηση διαφόρων έξυπνων μεθόδων, όπως η παρεμβολή μουσικής
και η σύντομη κατά καιρούς συζήτηση διαφόρων θεμάτων, εκτός της
καρδιολογίας, κάνουν την ατμόσφαιρα των Cardiobeans λίγο πιο χαλαρή, ώστε
να προσελκύονται περισσότεροι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν και να
συμμετέχουν ενεργά στο ζωντανό πρόγραμμα. 

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίζετε να στηρίζετε με τη μεγάλη συμμετοχή σας, την
πρωτοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία κάθε φορά πλαισιώνουν
διακεκριμένοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στην οποία
μας δίδεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε live παρουσιάσεις περιστατικών,
να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε επιστημονικές 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»
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09:00-09:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

09:30-11:00 CARDIOBEANS MASTERCLASS Ι:
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας
Εισήγηση 1: Μεσοκολπική επικοινωνία 
Α. Κουτσάκης
Εισήγηση 2: Τετραλογία Fallot, ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας 
Δ. Κοσμίδης
Εισήγηση 3: Εγκυμοσύνη και Συγγενείς καρδιοπάθειες  
Δ. Ντιλούδη
Σχολιαστές: Α. Τζίκας, Α. Φρογουδάκη, Α. Μαμόπουλος

11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30 -13:30 CARDIOBEANS MASTERCLASS ΙI: 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας
Εισήγηση 1: Προκλήσεις στη διάγνωση της ΠΑΥ 
Ν. Φιλίππου
Εισήγηση 2: Συνδυαστική θεραπεία στην πνευμονική αρτηριακή
υπέρταση 
Χ. Φελουκίδης
Εισήγηση 3: Εμπειρία χρήσης προστανοειδών
Σ.Α. Μουράτογλου
Σχολιαστές: Δ. Τσιάπρας, Η. Τσαγκάρης, A. Άνθη

13:30-14:30 Satellite Session - Symposium (JANSENN)

14:30-16:30 Μεσημβρινή Διακοπή

Επιστημονικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1
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16:30-18:00 CARDIOBEANS MASTERCLASS ΙΙΙ:  
ΧΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας
Εισήγηση 1: Από την πνευμονική εμβολή στην χρόνια 
θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση
Φ. Φραντζεσκάκη
Εισήγηση 2: Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση: 
Προκλήσεις στη διάγνωση 
Β. Σαατσόγλου
Εισήγηση 3: Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση: 
Πώς αντιμετωπίζεται 
Ε. Δεμερούτη
Σχολιαστές: Σ. Κωνσταντινίδης, Σ. Ορφανός, Π. Καρυοφύλλης

18:00-18:30 Satellite Session - Lecture (MSD) 

18:30-19:00 Διάλειμμα καφέ

19:00-20:30 CARDIOBEANS MASTERCLASS ΙV: 
Μυοκαρδιοπάθειες
Συντονιστές: Γ. Ευθυμιάδης, Δ. Παρχαρίδου
Εισήγηση 1: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους αθλητές
Ε. Παγκουρέλιας
Εισήγηση 2: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια - Πρακτικά ζητήματα
Θ. Γκόσιος
Εισήγηση 3: TTR αμυλοείδωση. Διάγνωση και θεραπεία
Θ. Ζέγκος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1
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09:00-11:00 CARDIOBEANS MASTERCLASS V:  
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ- ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ
Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας
Εισήγηση 1: Φαρμακευτική αγωγή στην καρδιακή ανεπάρκεια 
με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης; 
• Πρώτα ARNI και μετά SGLT2 

Χ. Παπαναστασίου
• Πρώτα SGLT2 και μετά ARNI

Γ. Δεληγιάννης

Εισήγηση 2: Ελάττωση της LDL σε ασθενείς πολύ υψηλού 
κινδύνου. Με ποιο τρόπο;
• Στατίνες και βλέπουμε μετά… 

Γ. Ραμπίδης
• Με οποιονδήποτε τρόπο

Ν. Κατσίκη

Εισήγηση 3: Ασθενής 75 ετών με αρτηριακή υπέρταση υπό τριπλή
θεραπεία (ACEi or ARB/CCB/HCT) έχει μέσο όρο μετρήσεων 
στο σπίτι 105/60 χωρίς συμπτώματα. Τι κάνετε στο ιατρείο σας;
• Συνεχίζω την αγωγή

Λ. Καρλάφτη
• Κάνω διακοπή ενός από τα 3

Γ. Τζιόμαλος

Σχολιαστές: Α. Νάκα, Λ. Ραλλίδης, Μ. Δούμας

11:00-11:30 Satellite Session - Lecture (ASTRAZENECA)

11:30-12:00 Διάλειμμα καφέ

12:00-13:30 CARDIOBEANS MASTERCLASS VΙ: 
ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας
Εισήγηση 1: Στένωση αορτικής βαλβίδας. 
Προκλήσεις στην υπερηχοκαρδιογραφία
Β. Σαχπεκίδης

Σ Α Β Β Α Τ Ο 18
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1
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Εισήγηση 2: Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας. 
Προκλήσεις στην υπερηχοκαρδιογραφία 
Η. Νινιός

Εισήγηση 3: Κατάλυση ΚΜ στην ΚΑ 
Λ. Μάντζιαρη

Σχολιαστές: Β. Καμπερίδης, B. Νινιός, Μ. Εφραιμίδης

13:30-14:00 Satellite Session - Lecture (PND)

14:00-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή

15:00-16:30 PLAY Quiz
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ 
Συντονιστής: Γ. Γιαμούζης

16:30-18:00 Cardiobeans Debates in the youth
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - 
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Αντιπαράθεση 1: Η επαναγγείωση βελτιώνει την πρόγνωση 
στη χρόνια στεφανιαία νόσο
ΥΠΕΡ: Ε. Καραγιαννίδης
ΚΑΤΑ: Ι. Φαρμάκης

Αντιπαράθεση 2: Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ΣΔ 
υπό μετφορμίνη; Ποιο το επόμενο φάρμακο;
SGLT2 αναστολέας: Ι. Δουνδουλάκης
Αγωνιστής GLP1 υποδοχέων: Θ. Κουφάκης

Αντιπαράθεση 3: Το NTproBNP αρκεί μόνο του ως βιοδείκτης 
για την πρόγνωση στην καρδιακή ανεπάρκεια
ΥΠΕΡ: Σ. Ζαφειρόπουλος
ΚΑΤΑ: Π. Βούλτσος

Κριτές: Κ. Τούτουζας, Ε. Λυμπερόπουλος, Δ. Τζιακάς

Σ Α Β Β Α Τ Ο 18
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1
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18:00-19:00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - MEET THE EXPERTS Ι
Διάλεξη 1: Αναμενόμενες κλινικές δεξιότητες από τον νέο ειδικό 
καρδιολόγο
Δ. Κοκκινίδης

Διάλεξη 2: Ας μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη 
Π. Καμπακτσής

19:00-19:30 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - MEET THE EXPERTS ΙΙ
Δεξιότητες πέρα από την Ιατρική
Διάλεξη 1: Γιατί ο γιατρός χρειάζεται ηγετικές ικανότητες; 
Α. Κώτσανης

Διάλεξη 2: Αναπτύσσοντας δεξιότητες νέας γενιάς στον γιατρό
Ε. Μπάρλα

20:00-20:30 Λήξη Εργασιών - Συμπεράσματα

Σ Α Β Β Α Τ Ο 18
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1
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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Έναρξη Εργασιών: Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 09:00
Λήξη Εργασιών: Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 20:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο  GRAND HOTEL PALACE
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54628
T. +30 2310 549 000
E. info@grandhotelpalace.gr

Λόγω της πανδημίας της COVID 19 και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη
διεξαγωγή συνεδρίων, το συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, δηλαδή θα
υπάρχει τόσο φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο
χώρο αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοι-
πούς εγγεγραμμένους συνέδρους

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ
Η προεγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική και αποκλειστικά ηλεκτρονική, εί-
τε για συμμετοχή με φυσική παρουσία ή/και για παρακολούθηση από τη ζωντανή με-
τάδοση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: https://bit.ly/Car-
diobeansHybrid_17-8Dec2021

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει την
ψηφιακή επιβεβαίωσή (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση του συνεδρίου
με φυσική παρουσία (για περιορισμένο αριθμό συνέδρων) καθώς και το link για την
είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης. 

Μπορείτε να αποθηκεύστε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η
δυνατότητα αποθήκευσης σε pdf ή στο apple wallet ή στην εφαρμογή για android ή
στο MyTicket) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας
στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα. 

Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπω-
σης και παραλαβής badge από τη γραμματεία. 

Γενικές Πληροφορίες
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Συμμετοχή με φυσική παρουσία:
Για παρακολούθηση με φυσική παρουσία θα τηρηθεί απαρέγκλιτα το υγειονομικό
πρωτόκολλο που θα ισχύει για τα συνέδρια και τον αριθμό των ατόμων που μπορούν
να παρακολουθήσουν δια ζώσης  (με το ισχύον πρωτόκολλο: 100 άτομα), καθώς και
τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν. 

Κατά την είσοδο στο συνεδριακό χώρο θα ζητηθεί από τη γραμματεία πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος.

ON LINE παρακολούθηση:
Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για
όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Απαιτείται εγγραφή (είναι κοινή με την πα-
ρακολούθηση με φυσική παρουσία) μέσω του site: www.eventure.gr στο link:
https://bit.ly/CardiobeansHybrid_17-8Dec2021

ΜΟΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ια-
τρικό Σύλλογο. 

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συ-
νεδρίου στους συνέδρους που θα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο (60%
των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος) παρακολούθησης είτε με φυσική πα-
ρουσία είτε διαδικτυακά. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προ-
γράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη
διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ. Στην καταμέ-
τρηση των ωρών δεν προσμετρώνται Δορυφορικές Διαλέξεις, επιχορηγούμενες από
φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και τα διαλείμματα. 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 
Η αίθουσα του Συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και Η/Υ με Power
Point. 

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία.
Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων οι κ.κ. ομιλητές θα ήταν προτιμότερο να
αποστείλουν την ομιλία τους στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την
έναρξη του συνεδρίου. 

Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους
στην τεχνική γραμματεία, θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μία ώρα πριν, με
απαραίτητη τη χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού. 
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Απαγορεύεται η είσοδος στο συνεδριακό χώρο σε άτομα με συμπτώματα του ανα-
πνευστικού και πυρετό. 

Έχει προβλεφθεί  η χορήγηση μάσκας και γαντιών για όποιον σύνεδρο επιθυμεί να
κάνει χρήση. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και για τους συνέδρους. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στον χώρο του συνεδρίου, τηρείστε τις απο-
στάσεις (2μ. απόσταση) και τις ειδικές σημάνσεις. 

Συσκευές απολύμανσης χεριών θα είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του συ-
νεδριακού κέντρου. 

Τα καθίσματα στην αίθουσα θα βρίσκονται στις επιτρεπόμενες αποστάσεις και απα-
γορεύεται η μετακίνησή τους. 

Απαγορεύεται η διανομή υλικού (έντυπα/τσάντες/στυλό κλπ) από τη γραμματεία.

Θα γίνεται συχνός φυσικός αερισμός του χώρου και θα πραγματοποιούνται τακτικοί
έλεγχοι από το προσωπικό ασφαλείας του χώρου και τη γραμματεία. 

Θα υπάρχει συνεχής καθαρισμός/απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού του
συνεδρίου. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


