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28o Πανελλήνιο Συνέδριο γαστρεντερολογίας
13-16 Νοέμβριου 2008

τ ο Συνέδριο παρακολούθησαν πλή-
θος Γαστρεντερολόγων αλλά και 
Συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων 

καθώς και Νοσηλευτές. Όπως προκύπτει 
από τα έντυπα αξιολόγησης που απα-
ντήθηκαν με το πέρας των εργασιών, η 
συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων 
έμεινε ικανοποιημένη από τη θεματο-
λογία, την επιστημονική επάρκεια των 
ομιλητών, τον τρόπο παρουσίασης και 
τα οπτικοακουστικά μέσα.

Το Συνέδριο, για ακόμη μια χρονιά, πραγμα-
τοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών . Χρησιμοποιήθηκαν 
3 αίθουσες με κεντρική την αίθουσα 
“Σκαλκώτα”, ενώ στον προθάλαμο χώρο 
υπήρχαν τα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα 
των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες, 
ως χορηγοί, υποστήριξαν τη διεξαγωγή 
του συνεδρίου .

Ειδικό περίπτερο στο χώρο του Συνεδρίου, 
κατείχαν και σύλλογοι πασχόντων από 
Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο Crohn . Η πρόε-
δρος του συλλόγου ατόμων με Νόσο Crohn 
και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής συγκίνησε το 
ακροατήριο όταν σε ένα σύντομο χαιρετι-
σμό κατά τη τελετή έναρξης των εργασιών 
του Συνεδρίου ζήτησε από τους Ιατρούς 
να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους 
ασθενείς όταν τους ενημερώνουν για τις 
ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των 
χρόνιων αυτών νοσημάτων, με τα οποία 
πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν .

Στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου, κα-
τείχε ειδικό περίπτερο και η μη κυβερνητική 
Οργάνωση «Το χαμόγελο του παιδιού» .Ο 
Πρόεδρός της κ . Γιαννόπουλος χαιρέτησε 
την εκδήλωση .

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου χαρακτη-
ρίστηκε από μια εντυπωσιακή, αλλά συνά-
μα συγκινητική τελετή έναρξης, με πολλά 
πρωτοποριακά και ανατρεπτικά στοιχεία, 
όπως την εμπνεύστηκε και την υλοποίησε 
ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
και ψυχή του Συνεδρίου κ . Απόστολος 
Μαντίδης .

Προβλήθηκε video με την ιστορία της 
Ε .Γ .Ε . και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των 
επισήμων-για πρώτη φορά σε video-με 
πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Ιερώνυμο .

Ακολούθησε χαιρετισμός του Προέδρου κ . 
Απόστολου Μαντίδη, ο οποίος αφιέρωσε το 
Συνέδριο στην πρόληψη κατά του καρκίνου 

παχέος εντέρου, χαιρετισμός του Προέδρου 
του Δ .Σ . της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής 
Εταιρείας κ . Θεόδωρου Ροκκά και σύντομος 
χαιρετισμός της Προέδρου του συλλόγου 
ατόμων με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα 
Αττικής και του Προέδρου του “Χαμόγελου 
του Παιδιού” .

Ο γνωστός δημοσιογράφος κ . Γιάννης 
Καλαμίτσης, με το ανατρεπτικό του χιούμορ 
και με μια πιο «χαλαρή» διάθεση, κατέθεσε 
την προσωπική του εμπειρία στην εξεταστική 
κλίνη του ενδοσκοπικού εργαστηρίου ενός 
δημόσιου νοσοκομείου και ακολούθησε 
η εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου από 
τον κριτικό κ . Κώστα Γεωργουσόπουλο με 
θέμα «Το ήθος των παλιών γιατρών: ένα 
παράδειγμα» .

Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με την 
επίσημη παρουσίαση του μουσικού CD της 
ορχήστρας Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας 
Μαγνησίας, με τίτλο «Σκοποί και τραγού-
δια της καθ΄ημάς Ανατολής» . Η ορχήστρα 
πλαισιώθηκε από τους καταξιωμένους τρα-
γουδιστές Μανώλη Μητσιά και Παντελή 
Θαλασσινό . Παραγωγός του CD ήταν η 
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρία .

Όσον αφορά στο αμιγώς επιστημονικό πρό-
γραμμα του Συνεδρίου, έγινε προσπάθεια να 
συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα 
θέματα κλινικού και ερευνητικού ενδιαφέ-
ροντος, καθώς και να αγγίξει ζητήματα που 
αποτελούν πολλές φορές σημείο τριβής 
μεταξύ των Συναδέλφων λόγω της ασά-
φειας που υπάρχει γύρω από αυτά, ακόμα 
και σε διεθνές επίπεδο .

Σκοπός του παρόντος άρθρου δεν είναι η 
ανάλυση ή η αξιολόγηση του περιεχομέ-
νου των ομιλιών, των συνεδριάσεων, των 
στρογγυλών τραπεζών (αυτό μπορεί να 
το κάνει κάποιος ανατρέχοντας στον τόμο 
πρακτικών που έχει ως τίτλο «Απαντήσεις σε 
350 κλινικά ερωτήματα»), αλλά η συνολική 
ανασκόπηση του Συνεδρίου .

το επιστημονικό πρόγραμμα 
κατηγοριοποιήθηκε ως εξής:
15 στρογγυλές τράπεζες

Για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια η θε-
ματολογία του Συνεδρίου στις στρογγυλές 
τράπεζες και τα συμπόσια να είναι υπό 
τη μορφή συζήτησης κλινικού περιστατι-
κού, με ερωτήματα που απασχολούν την 
καθημερινή κλινική πράξη, όσον αφορά 

στο διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρι-
σμό παθήσεων όλου του φάσματος της 
Γαστρεντερολογίας . Οι Σύνεδροι είχαν τη 
δυνατότητα να απαντήσουν μέσα σε συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα στα ερωτή-
ματα που τους έθεταν οι ομιλητές μέσω 
συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας . Με 
αυτόν τον τρόπο, ο καθένας μπορούσε να 
ελέγχει τις γνώσεις του και ταυτόχρονα να 
παρακολουθεί την τάση που υπήρχε στο α-
κροατήριο υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης . 
Οι περισσότεροι συμφώνησαν πως αυτός ο 
σύγχρονος τρόπος παρουσίασης κάνει μια 
επιστημονική τράπεζα πιο ενδιαφέρουσα, 
αφήνει ξεκάθαρα μηνύματα στους συμμετέ-
χοντες και ως εκ τούτου είναι πιο διδακτική . 
Το κυριότερο είναι πως το ακροατήριο δε 
νιώθει να βομβαρδίζεται με πληροφορίες 
και μονολόγους, αλλά συμμετέχει ενεργά 
και συνδιαμορφώνει-κατά κάποιο τρόπο-τα 
συμπεράσματα . Επίσης, με το σύστημα των 
πολλαπλών ερωτοαπαντήσεων δίδεται η 
δυνατότητα στο συντονιστή-ομιλητή να 
καλύψει ένα πιο ευρύ πεδίο θεμάτων .

10 βραχείες ομιλίες
3 εκ των οποίων έγιναν από διακεκριμένους 

ξένους ομιλητές: τον Καθηγητή κ . Azpiroz 
από την Ισπανία, ο οποίος ανέπτυξε το 
λειτουργικό μετεωρισμό, τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή κ .Tutuian από το Πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης, ο οποίος ανέπτυξε τη διερεύνηση 
και αντιμετώπιση του θωρακικού άλγους 
μη καρδιακής αιτιολογίας και τον κ . Castera 
από την Ηπατογαστρεντερολογική Κλινική 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του 
Μπορντώ, ο οποίος ανέπτυξε τα υπέρ και τα 
κατά της βιοψίας ήπατος, σε σχέση με την 
ελαστογραφία (FibroScan) . Αξίζει να σημειω-
θεί η παρουσία και ομιλία στο Συνέδριο του 
Καθηγητή κ . Τριανταφυλλόπουλου, από το 
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ των ΗΠΑ και Εditor-
in-Chief του έγκριτου Ιατρικού περιοδικού 
GastroIntestinal Endosopy, ο οποίος μίλησε 
για την ενδοσκοπική θεραπεία της ΓΟΠΝ 
(δορυφορική ομιλία της NOVARTIS) . Από 
ελληνικής πλευράς, ο κ . Κουτρουμπάκης 
ανέπτυξε το θέμα της αναιμίας χρόνιας νό-
σου στις ΙΦΕΝ, ο κ . Πιπιλής την ενδοσκόπηση 
υποομάδων καρδιολογικών ασθενών, ο κ . 
Μανωλακόπουλος μας έδωσε ό,τι νεότερο 
στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας 
Β, ο κ . Ποταμιάνος ανέλυσε το πώς πρέ-
πει να παρακολουθούμε τους ασθενείς με 

κοιλιοκάκη, ο κ . Παπαδάκης τον έλεγχο 
προ της χορήγησης ανοσοκατασταλτικών 
ή anti-TNF παράγοντα για πρόληψη των 
λοιμώξεων και ο κ . Μάντζαρης τα δεδομένα 
από τη χορήγηση Infliximab στην Ελκώδη 
Κολίτιδα (δορυφορική ομιλία της SCHERING-
PLOUGH) .

4 δορυφορικά συμπόσια
τα οποία διοργανώθηκαν από τις εται-

ρίες ABBOTT, ΒΙΑΝΕΞ, SANOFI-AVENTIS και 
ASTRAZENECA και κάλυψαν θέματα γε-
νικού και ειδικού ενδιαφέροντος: οι κ .κ . 
Αρχιμανδρίτης και Μάντζαρης συντόνισαν 
το συμπόσιο με θέμα «Διλήμματα και προ-
οπτικές στην αντιμετώπιση των ΙΦΕΝ» . 
Έγινε λόγος για το ρόλο των βιολογικών 
παραγόντων σε νόσο Crohn και άλλα αυ-
τοάνοσα νοσήματα καθώς και για το πώς 
θα ελαχιστοποιηθούν τα πιθανά αδιέξοδα 
στην θεραπεία των ΙΦΕΝ . Ο κ . Μαντίδης συ-
ντόνισε το συμπόσιο με θέμα το Ευερέθιστο 
Εντέρο . Έγινε αναφορά στους παράγοντες 
που πυροδοτούν τη συμπτωματολογία, 
στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς του 
συνδρόμου, στις ομοιότητες και διαφορές 
με άλλα λειτουργικά σύνδρομα και ανα-
φέρθηκαν θεραπευτικές πρακτικές, όπως 
π .χ . ο ρόλος των αντιβιοτικών και κυρίως 
της Ριφαξιμίνης . Ο κ . Γεωργόπουλος συντό-
νισε το συμπόσιο με θέμα το «Ελληνικό» 
ελικοβακτηρίδιο . Όπως τονίστηκε, η χώρα 
μας, όσον αφορά στον επιπολασμό της 
ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης, ανήκει στις 
μέσης ενδημικότητας περιοχές, αλλά τα 
ποσοστά αντοχής του Η . Pylori στα αντι-
βιοτικά, και κυρίως στην Κλαριθρομυκίνη 
και Μετρονιδαζόλη είναι υψηλά . Τέλος, ο 
κ . Ροκκάς συντόνισε το συμπόσιο με θέ-
μα Θέσεις ομοφωνίας για τη «μη κιρσικής 
αιτιολογίας» οξεία αιμορραγία ανώτερου 
πεπτικού, όπως αυτές συγκροτήθηκαν το 
2008 από την Ε .Γ .Ε .

3 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια
ένα κλινικό σεμινάριο-φροντιστήριο για 

Ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης πάνω σε 
γαστρεντερολογικά συμπτώματα (δυσφαγία, 
καύσος, ερυγές, επιγαστρικό άλγος, μετεω-
ρισμός, δυσκοιλιότητα, πρωκταλγία κ .α .), με 
τα οποία έρχεται σε επαφή στην καθ΄ημέρα 
πράξη ο γενικός Ιατρός (συντονιστής κ . 
Παπαθεοδωρίδης) . Ένα μετεκπαιδευτικό 
σεμινάριο της Ε .Γ .Ε ., το οποίο περιελάμβανε 

Χ. ΧριΣτόΔόΥλόΥ 

Ειδικευόμενος Γαστρεντερολόγος, Γαστρεντερολογική κλινική 

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου 2008, στο χώρο του Μεγάρου Διεθνούς Συνεδριακού 

Κέντρου Αθηνών, έλαβε χώρα το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Υπό την 

αιγίδα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρίας και με ιστορία κοντά τριακονταετίας, 

το Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό στα 

γαστρεντερολογικά δρώμενα της χώρας. Δεν είναι μόνο το υψηλού επιπέδου επιστημονικό και 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το κύρος των ομιλητών, οι διεθνείς συμμετοχές, η εξειδικευμένη 

ερευνητική δραστηριότητα που απευθύνεται σε λίγους. Είναι παράλληλα μια κοινωνική-

πολιτιστική εκδήλωση που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία ως προς τα 

επιστημονικά επιτεύγματα της Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας και να δώσει μηνύματα ήθους 

και αλληλεγγύης για τον πάσχοντα συνάνθρωπο.
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δύο Συνεδρίες (συντονιστές κ .κ . Λαδάς και 
Αρχιμανδρίτης) και μια βραχεία ομιλία για την 
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος 
εντέρου (κ . Γ . Καραμανώλης) και,τέλος, το 
Νοσηλευτικό σεμινάριο για το προσωπικό 
που εργάζεται σε ενδοσκοπικές μονάδες .

2 συμπόσια
το ένα, με συντονιστή τον κ . Λεοντιάδη, 

αφιερωμένο στη δομή, συγγραφή, παρου-
σίαση και αξιολόγηση μιας ερευνητικής 
μελέτης και το άλλο, με συντονιστή τον 
κ . Μουζά, αφιερωμένο στις λειτουργικές 
διαταραχές του ανώτερου πεπτικού .

Εδώ αξίζει να σχολιαστεί η ιδιαίτερη αξία του 
συμποσίου που συντόνισε ο κ . Λεοντιάδης 
για τους νέους Γαστρεντερολόγους και 
κυρίως τους Ειδικευόμενους, διότι οι Ιατροί 
που θέλουν να εξελίσσονται ισόρροπα ο-
φείλουν να γνωρίζουν πώς γράφεται μια 
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη (RCT), 
ένα επιστημονικό άρθρο ή πώς αξιολογείται 
μια μετα–ανάλυση . Οι ειδικευόμενοι Ιατροί 
έχουν ανάγκη και άλλων παρόμοιων συμπο-
σίων-σεμιναρίων, ώστε να εξοικειωθούν με 
τη συγγραφή μελετών ή άρθρων προς δη-
μοσίευση σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, αλλά 
και με τη χρήση του PowerPoint/Internet για 
παρουσιάσεις ομιλιών και εργασιών .

Τέλος, σε μία συνεδρίαση, παρουσιάστηκαν 
επιλεγμένα videos ενδοσκοπικών πράξεων 

από έμπειρους ενδοσκόπους (Ενδοσκοπικός 
Μαραθώνιος) .

Το ερευνητικό έργο των Συναδέλφων 
παρουσιάστηκε σε 4 συνεδριάσεις υπό 
μορφή προφορικών ανακοινώσεων που 
χωρίστηκαν σε: ανώτερο πεπτικό, κατώτε-
ρο πεπτικό, ήπαρ-χοληφόρα-πάγκρεας και 
βήμα ερευνητή (στο οποίο έγινε αναφορά 
στο ερευνητικό έργο υποτρόφων της Ε .Γ .Ε . 
καθώς και στις ελληνικές δημοσιεύσεις στο 
διεθνή ιατρικό τύπο),καθώς και υπό μορφή 
αναρτημένων ανακοινώσεων (posters) .

Με το πέρας του Συνεδρίου βραβεύτηκαν 
οι καλύτερες προφορικές και αναρτημένες 
ανακοινώσεις:
•  Βραβείο “Γεώργιος Βουλπιώτης” απονεμή-

θηκε στους Γ .Α . Πασπάτη, Μ . Μανωλαράκη, 
Γ . Τριμπόνια, Α . Θεοδωροπούλου, Ε . 
Βάρδα, Κ . Κωνσταντινίδη, Γ . Χλουβεράκη, 
Δ .Γ . Καραμανώλη, για την εργασία τους με 
θέμα: Καταστολή κατά την ενδοσκόπηση 
στην Ελλάδα: απoτελέσματα μελέτης 
εθνικής εμβέλειας για το Ελληνικό Ίδρυμα 
Γαστρεντερολογίας και Διατροφής .

•  Δεύτερο βραβείο προφορικής ανακοίνω-
σης απονεμήθηκε στους Α . Χρηστίδου, 
Κ . Παπαμιχαήλ, Χ . Καρακόιδα, Γ . Αγάλο, 
Ν . Κανελ λόπουλο, Α . Σμυρνίδη, Ν . 
Ράπτη, Ι . Θεοδωρόπουλο, Ο . Πανιάρα, 
Γ .Ι . Μάντζαρη, για την εργασία τους με 
θέμα: Ελκώδης κολίτιδα και Clostridium 

difficile: μεταβολή του τοπίου;
•  Τρίτο βραβείο προφορικής ανακοίνω-

σης απονεμήθηκε στους Μ . Γαζούλη, Ι . 
Παχούλα, Ι . Παναγιώτου, Γ .Ι . Μάντζαρη, 
Γ . Χρούσο, Ε . Ρώμα-Γιαννίκου, για την 
εργασία τους με θέμα: Συσχέτιση των 
γενετικών πολυμορφισμών στα γονίδια 
NOD2, ATGL16L1 και IL23R με την παιδική 
προσβολή από νόσο του Crohn-σύγκριση 
με πληθυσμό ενηλίκων .

•  Πρώτο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης 
απονεμήθηκε στους Κ . Μουντζούρη, Κ . 
Κοτζάμπαση, Π . Τσιρτσίκο, Κ . Καπoυτζή, Κ . 
Φεγγερό, Ε . Ελευθεριάδη, για την εργασία 
τους με θέμα: Η δράση του lactobacillus 
acidophilus στους μεταβολικούς δείκτες 
της εντερικής χλωρίδας επίμυων μετά 
στέρηση τροφής .

•  Δεύτερο βραβείο αναρτημένης α-
νακοίνωσης απονεμήθηκε στους A . 
Θεοδωροπούλου, K . Κωνσταντινίδη, Γ . 
Τριμπόνια, Ε . Βάρδα, Κ . Ιερομανάχου, Ε . 
Ζώη, Μ . Κουκουράκη, Α . Γιατρομανωλάκη, 
Ε . Σιβρίδη, Γ . Πασπάτη, για την εργασία 
τους με θέμα: Έκφραση των παραγό-
ντων που επάγονται σε συνθήκες υποξίας 
(Hypoxia Inducible Factors HIF1A/ HIF2A) 
σε ασθενείς με νόσο Crohn και ασθενείς 
με ισχαιμική κολίτιδα .

•  Τρίτο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης 
απονεμήθηκε στους Π . Ουσταμανωλάκη, 

Ι . Κουτρουμπάκη, Ν . Μαλλιαράκη, Κ . 
Καρμίρη, Ι . Χαλκιαδάκη, Λ . Μπουρίκα, 
Ν . Καρκαβίτσα, Η . Κουρούμαλη, για την 
εργασία τους με θέμα: Επίδραση της 
αναστολής του TNF-α με Ιnfliximab, στην 
αντίσταση στην ινσουλίνη και στα επί-
πεδα λιπιδίων, σε ασθενείς με ιδιοπαθή 
φλεγμονώδη εντεροπάθεια .

Το 28ο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας έκλει-
σε τις εργασίες του επισήμως το απόγευμα 
του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου 2008 με την 
τελετή λήξης . Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, 
η βράβευση των καλύτερων προφορικών 
και αναρτημένων ανακοινώσεων αλλά και 
ένα μελωδικό πολυθέαμα ήχου, λόγου και 
εικόνας αφιερωμένο στον «Οίνο» .

Η ενημέρωση πάνω στις τρέχουσες βι-
βλιογραφικές εξελίξεις και η προσπάθεια 
εξεύρεσης ομόφωνων θέσεων πάνω σε 
θέματα που αφορούν στην καθημερινή 
κλινική πράξη, αλλά και στη σύγχρονη έ-
ρευνα είναι μια εξελικτική διαδικασία αλ-
ληλεπίδρασης . 

Στη σημερινή εποχή που συντελούνται 
αλματώδεις εξελίξεις τόσο στον τεχνο-
λογικό εξοπλισμό όσο και στην επιστημο-
νική γνώση, συνέδρια υψηλού επιπέδου 
λειτουργούν ως ερέθισμα για μελέτη και 
συζήτηση, ενώ βοηθούν σημαντικά στην 
ενημέρωση όλων μας .




