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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To INfo GASTRoENTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ι-
διαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχε-
τιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με 
πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, 
με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέ-
ματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδή-
σεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή 
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερο-
λογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού 
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντε-
ρολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βι-
βλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα 
σε συναδέλφους που απεβίωσαν.•Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με 
ιατρικό περιεχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το INfo 
GASTRoENTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες με-
ταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτο-
γραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογρα-
φικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsmedia.gr 
με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INfo GASTRENTERoLoGY».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) 
Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώ-
νυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, 
δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς 
και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H 
Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρί-
νει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται 
η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, 
διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετέ το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΠPoΣ: INfo GASTRoENTERoLoGY, Yπόψη Γραμματείας

DoCToRSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

CP
-1

39
89

3/
ST

E/
02

20
/0

01ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 130 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/
ml). Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-
12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου 
DNA. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Το διάλυμα είναι 
διαυγές, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, 
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/494/005. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 16 Ιανουαρίου 2009. Ημερομηνία 
τελευταίας ανανέωσης: 19 Σεπτεμβρίου 2013. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 20 Ιανουαρίου 
2020. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Mε περιορισμένη ιατρική 
συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Μέγεθος 
συσκευασίας

Νοσοκομειακή 
Τιμή

Λιανική 
Τιμή

C/S.SOL.IN  130MG/26 ML VIAL (5MG/ML) BT x 1 VIAL x 6ML 2.133,24 € 2.584,12 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., 
Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

το δεύτερο μας τεύχος για φέτος φτάνει στα χέρια σας στην αρχή του 
καλοκαιριού, μετά από μια ιδιαίτερη και απαιτητική περίοδο προσαρμογής 
στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά την κήρυξη της 
πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2. Η υγειονομική κρίση των 
τελευταίων μηνών δοκίμασε τα αντανακλαστικά όλων μας, προκαλώντας 
σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς άσκησης της ιατρικής, αναστέλλοντας 
κάποιες από τις συνήθεις δραστηριότητές μας και στρέφοντας την προσοχή 
μας στην υποστήριξη των θυμάτων της νόσου ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
επιστημονικού ενδιαφέροντος, ειδικά σε χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα 
από τον ιό.

Με την παραδοχή ότι ο νέος αυτός ιός ήρθε για να μείνει στη ζωή μας, 
τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα και μέχρι να βρεθούν αποτελεσματικά 
μέσα πρόληψης και θεραπείας, όλες οι επιστημονικές εταιρείες και οι 
επαγγελματικές ενώσεις ιατρών ανά τον κόσμο εξέδωσαν συστάσεις 
διαχείρισης ασθενών, που αφορούν τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας 
και τον προσυμπτωματικό έλεγχο των ασθενών που ανήκουν στην ομάδα 
ευθύνης κάθε ειδικότητας, όταν αυτοί πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τον 
επαγγελματία υγείας για το βασικό τους νόσημα, αλλά και το είδος και την 
προτεραιότητα που έχουν οι διάφοροι χειρισμοί στους ασθενείς, ανάλογα 
με το επείγον του χαρακτήρα τους και τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Στο 
παρόν τεύχος, δημοσιεύουμε δύο άρθρα που συνοψίζουν τις οδηγίες αυτές, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν για τα επιστημονικά πεδία της ενδοσκόπησης 
και της ηπατολογίας. Για την ενδοσκόπηση, την ανασκόπηση επιμελήθηκαν 
οι κκ. Πάτση, Ασλάνογλου και Μανωλακόπουλος, ενώ για τη διαχείριση του 
ηπατοπαθούς ασθενή οι κκ. Τρίκολα και Μελά.

Ο έλεγχος του λεπτού εντέρου αποτελούσε πάντοτε ένα δύσκολο έργο 
για τον γαστρεντερολόγο, καθώς απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και δεξιότητα. 
Η δυνατότητα δε παρεμβάσεων στο τοίχωμα του και καθ’ όλο το μήκος 
του για τη λήψη βιοψιών ή τη διενέργεια θεραπευτικών χειρισμών ήταν 
περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Το γεγονός αυτό ανατράπηκε με την ανάπτυξη 
της μεθόδου της εντεροσκόπησης με διπλό μπαλόνι. Οι κκ. Βλάχου και 
Αποστολόπουλος στο άρθρο τους περιγράφουν αναλυτικά τη μέθοδο 
αυτή με τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις πιθανές επιπλοκές της, ενώ 
συνοδεύουν το πολύ ενδιαφέρον κείμενο με χαρακτηριστικές εικόνες.
Το γαστρεντερολογικό κουίζ μας είναι και σε αυτό το τεύχος εδώ 
για να δοκιμάσει τη διαγνωστική σας ματιά, με ένα ενδιαφέρον περιστατικό 
από την κλινική πράξη.

Με την ευχή να παραμείνουμε όλοι υγιείς, να έχουμε ένα ασφαλές 
και αναζωογονητικό καλοκαίρι και να επιστρέψουμε στην ενεργό δράση με 
τους λιγότερους περιορισμούς για την ασφάλεια ημών και των ασθενών μας, 
σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜarkeTing ΚΑΙ ΔΙΑφΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜβΟΥΛΟi ΔΙΑφΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη, Παρασκευή Παλαιολόγου

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ο
ι κλινικές εκδηλώσεις του COVID-19 ποικίλλουν από 

ασυμπτωματικούς φορείς μέχρι και μετρίου έως και 

σοβαρού βαθμού εκδηλώσεις από το αναπνευστι-

κό σύστημα, αλλά και εξωπνευμονικές εκδηλώσεις, 

με μερικούς ασθενείς να παρουσιάζουν έντονη φλεγμονώδη α-

ντίδραση που μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκει-

α και θάνατο. 

στα πλαίσια εξωπνευμονικών εκδηλώσεων του COVID-19, ό-

πως έχει δείξει και η πλειοψηφία των μελετών, έχουν παρατηρη-

θεί σε περίπου 10% των συμπτωματικών ασθενών εκδηλώσεις 

από το γαστρεντερικό σύστημα όπως ναυτία – έμετοι (7,7%), δι-

αρροϊκές κενώσεις (7,7 %) ή διαταραχές της ηπατικής βιοχημεί-

ας (15%), κοιλιακό άλγος (3,6%), απώλεια γεύσης (3,6%).

το ποσοστό αυτό εμφανίζει επιδημιολογική διακύμανση ανάλο-

γα την χώρα με την Κίνα να εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά συ-

γκριτικά με άλλες χώρες. 

αξίζει να αναφερθεί, επίσης, πως σε ορισμένες μελέτες η συ-

μπτωματολογία του ιού περιλαμβάνει μόνο γαστρεντερικές δια-

ταραχές και όχι συμπτωματολογία από το αναπνευστικό σύστη-

μα. ίδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και μελέτες που αναφέ-

ρουν την παρουσία rna του ιού sars-CοV-2 και στα κόπρανα 

των ασθενών, με την παραμονή του rna του ιού κατά μέσο όρο 

από 1-16 μέρες (ενώ σε ασθενείς που έλαβαν κορτικοστεροει-

δή παρέμεινε έως και 27 ημέρες). 

συγκεκριμένα, αναδεικνύεται από μελέτες πως σε δείγματα κο-

πράνων εντοπίζεται το rna του ιού ακόμα και όταν τα δείγματα 

από το αναπνευστικό σύστημα (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, πτύε-

λα, βρογχικές εκκρίσεις) έχουν αρνητικοποιηθεί (περίπου 70,3% 

των δειγμάτων). τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την πιθανότητα της 

μετάδοσης του ιού sars-Cov-2 μέσω της γαστρεντερικής οδού.

στα πλαίσια αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματίες Υγείας 

που εργάζονται στις ενδοσκοπικές μονάδες βρίσκονται σε αυξη-

μένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό sars-Cov-2 τόσο μέσω ει-

σπνεόμενων αεροσταγονιδίων αλλά και μέσω επαφής με σωμα-

τικά υγρά (κόπρανα) των ασθενών. 

Βάσει αυτών των δεδομένων και λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης 

μεταδοτικότητας του ιού, στα θύματα του οποίου συμπεριλαμβά-

νεται και το υγειονομικό προσωπικό (>10% των κρουσμάτων α-

φορά επαγγελματίες υγείας), καλούνται και οι επαγγελματίες υ-

γείας στις ενδοσκοπικές μονάδες να χρησιμοποιούν τα απαραί-

τητα μέτρα ατομικής προστασίας και να εφαρμόζουν τα κατάλλη-

λα πρωτόκολλα αποστείρωσης. 

Στις μέρες μας, ζούμε την έξαρση της πανδημίας COVID-19, μια ιογενή νόσο, 
οφειλόμενη στον ιό SARS-COV-2, που δημιουργεί μεγάλες αλλαγές 

στον τρόπο ζωής του γενικού πληθυσμού αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης στις δομές υγείας.

Ενδοσκόπηση 
σε περίοδο 
COVID 19

Μ. ΠΑΤΣΗ, Α. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ, Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ηπατογαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Μονάδα, β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Alnylam Netherlands B.V.
Strawinskylaan 3051
1077ZX Amsterdam
Netherlands

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com
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επίσης υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογή των κατευθυντή-

ριων οδηγιών ενδοσκόπησης, με σκοπό να εξασφαλιστεί το υψη-

λότερο επίπεδο προστασίας έναντι του COVID-19 τόσο για τους 

ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

με βάση τις οδηγίες της esGe (european society of 

Gastrointestinal endoscopy) και της asGe (american society 

of Gastrointestinal endoscopy), προτείνεται αναπροσαρμογή 

των οδηγιών για ενδοσκόπηση. 

Συνιστάται αναβολή όλων των ενδοσκοπήσεων επιτήρησης 
και διαλογής (χωρίς ανάγκη επαναπρογραμματισμού πριν τις 12 

εβδομάδες), όπως περιγράφονται κάτωθι: 

• Επιτήρηση (surveillance) ασθενών 
-  με οισοφάγο barrett χωρίς δυσπλασία ή με χαμηλόβαθμη δυ-

σπλασία ή μετά από ενδοσκοπική θεραπεία 

-  με ατροφική γαστρίτιδα/εντερική μετάπλαση 

-  με ίΦνε 

-  με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα 

-  μετά από ενδοσκοπική πολυπεκτομή ή χειρουργική εκτομή καρ-

κίνου παχέος εντέρου 

• Διάγνωση 
-  ή επιτήρηση μη-πολυποδιασικού καρκίνου και άλλων κληρονο-

μικών συνδρόμων

-  συμπτωμάτων τύπου ακαθόριστου κοιλιακού άλγους, τεινεσμού, 

δυσκοιλιότητας, διάρροιας, αλλαγών στη συχνότητα των κενώ-

σεων, τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινική μεταβολή εντός 6 ε-

βδομάδων

-  Γοπν και δυσπεψίας, όταν δεν συνοδεύονται από συμπτώμα-

τα συναγερμού 

•  Διαλογή (screening) για καρκίνους οισοφάγου, στομάχου και 
παχέος εντέρου

•  Ενδοσκοπικές βαριατρικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανομέ-
νης και της τοποθέτησης μπαλονιού παχυσαρκίας

Στις παρακάτω καταστάσεις οι ενδοσκοπήσεις δεν πρέπει να 
αναβάλλονται:
•  αιμορραγία ανωτέρου / κατωτέρου πεπτικού με αιμοδυναμι-

κή αστάθεια 

•  ενδοσκόπηση με βιντεοκάψουλα / εντεροσκόπιο για οξεία εμ-

φανή αιμορραγία 

•  διερεύνηση συμπτωματολογίας συναγερμού από το πεπτικό 

(δυσφαγία, απώλεια βάρους, έμετοι, πόνος στο στήθος)

•  Ξένα σώματα στον οισοφάγο και υψηλού κινδύνου ξένα σώμα-

τα στον στόμαχο 

•  αποφρακτικός ίκτερος χωρίς χολαγγειΐτιδα

• Οξεία χολαγγειΐτιδα
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•  σε ασθενείς όπου η έγκαιρη διάγνωση (προκαρκινωματώδεις 

καταστάσεις και κακοήθειες, ίΦνε) μπορεί να αλλάξει την πρό-

γνωση και την περαιτέρω αντιμετώπιση.

Η ανάγκη ενδοσκόπησης στους λοιπούς συμπτωματικούς α-
σθενείς πρέπει να εξατομικεύεται αναλόγως της βαρύτητας και 
του θεραπευτικού οφέλους. Ως υψηλής προτεραιότητας ενδο-
σκοπήσεις (πρέπει να προγραμματίζονται άμεσα η σε σύντομο 
χρονικό διάστημα) χαρακτηρίζονται οι εξής:
•  ενδοσκοπική θεραπεία υψηλόβαθμης δυσπλασίας ή ενδο-

βλεννογόνιου καρκίνου οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέ-

ρου, καθώς και μεγάλοι πολύποδες υψηλού κινδύνου υπο-

βλεννογόνιας διήθησης 

•  Αντιμετώπιση καλοήθους ή κακοήθους  στένωσης με ενδοπρό-

θεση

•  Τοποθέτηση γαστροστομίας, νηστιδοστομίας

•  Ενδοσκοπική αντιμετώπιση συριγγίων και διαφυγών  

• Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

• Σοβαρή σιδηροπενική αναιμία 

•  Ενδοσκοπική λήψη ιστού για έναρξη χημειοθεραπείας  

•  Μη επείγουσα αλλαγή ενδοπρόθεσης σε χοληφόρα - πάγκρεας

ΕνΔοΣκοπΗΣΗ 
οι ενδοσκοπήσεις ασθενών πρέπει να γίνονται με την παρου-

σία μόνο του απαραίτητου και πλήρως εκπαιδευμένου προσωπι-

κού. οι κανόνες αποστείρωσης των ενδοσκοπίων δεν διαφέρουν 

από τις υπάρχουσες οδηγίες.

•  Σε ασθενείς με μη επιβεβαιωμένη λοίμωξη συστήνεται να γί-

νονται οι ενδοσκοπήσεις στους συνήθεις θαλάμους της ενδο-

σκοπικής μονάδας, λαμβάνοντας όλα τα προφυλακτικά μέτρα 

που περιγράφονται πιο κάτω.

•  Σε ασθενή με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID 19, η ενδοσκό-

πηση συστήνεται να γίνεται σε ξεχωριστό δωμάτιο, ιδανικά με 

αρνητική πίεση, με τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό για την 

ενδοσκόπηση. σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η εν-

δοσκόπηση μπορεί να γίνει και παρά την κλίνη του ασθενούς, 

στο θάλαμο νοσηλείας. συνιστάται, εφ’ όσον είναι δυνατόν, χρή-

ση ενδοσκοπικού πύργου αποκλειστικά για τις ενδοσκοπήσεις 

σε ασθενείς με λοίμωξη COVID 19 και προστασία του με κάλυ-

ψη όλων των επιφανειών του καθώς και η απολύμανσή του με-

τά το πέρας της ενδοσκόπησης.

Σε επείγουσα βάση, όλες οι ενδοσκοπήσεις πρέπει να θεω-

ρούνται υψηλού κινδύνου. Για το λόγο αυτό η ενδοσκοπική ομά-

δα πρέπει να αναπροσαρμόζει τη λειτουργία της και να λαμβάνει 

τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για αποφυγή μετάδοσης του ι-

ού σε ασθενείς και στο ίδιο το προσωπικό.
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προλΗπτικά μΕτρά γιά το προΣΩπικο 
Όλο το προσωπικό της ενδοσκοπικής ομάδας πρέπει να φορά-

ει μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFp2/3), σκουφί, 

ποδονάρια, 2 ζεύγη γάντια, προστατευτική μάσκα ματιών και α-

διάβροχη ολόσωμη στολή.

προΕτοιμάΣιά γιά τον άΣθΕνΗ
εν μέσω πανδημίας όλοι οι ασθενείς θεωρούνται υψηλού κιν-

δύνου για λοίμωξη από COVID 19. μια μέρα πριν την ενδοσκό-

πηση γίνεται επικοινωνία με τον ασθενή για πιθανή συμπτωμα-

τολογία ή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Όλοι οι ασθενείς που εισέρχονται στη μονάδα ενδοσκόπησης 

συστήνεται να φορούν χειρουργική μάσκα και γάντια. πρέπει ο α-

σθενής να καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1.  αν εμφάνισε τις τελευταίες 14 ημέρες πυρετό (> 37,5 °C), βή-

χα, πονόλαιμο ή αναπνευστικά προβλήματα.

2.  αν είχε στενή επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα 

COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες.

απαραίτητος είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας του ασθενούς 

πριν από την είσοδο στην ενδοσκοπική μονάδα και γίνεται επα-

ναπρογραμματισμός για ενδοσκόπηση με βάση τη βαρύτητα σε 

ασθενείς με θερμοκρασία σώματος >37 °C. με βάση αυτόν τον 

προκαταρκτικό έλεγχο και την ένδειξη για ενδοσκόπηση, ενδέχε-

ται να αναβληθεί η εξέταση μετά από ενημέρωση του ασθενούς. 

μετά το πέρας της ενδοσκοπικής πράξης είναι χρήσιμο να γίνεται 

τηλεφωνική παρακολούθηση του ασθενούς στις 7 και 14 ημέρες. 

μολυσματικά αντικείμενα και ενδοσκοπικές συσκευές από ασθε-

νείς σε υψηλό κίνδυνο ή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο COVID-19 

πρέπει να απορρίπτονται χρησιμοποιώντας τους ειδικούς τοπι-

κούς κανονισμούς της διαχείρισης αποβλήτων υψηλού κινδύνου.

συμπερασματικά, ο sars-Cov-2 είναι ένας πρωτοεμφανιζόμε-

νος ιός, για το μηχανισμό δράσης, τη συμπτωματολογία, τους τρό-

πους μετάδοσης, τις επιπλοκές αλλά και τη θεραπευτική αντιμετώ-

πιση του οποίου καθημερινά εμφανίζονται νεότερα στοιχεία. από τις 

μέχρι τώρα μελέτες στη βιβλιογραφία, σε μικρό ποσοστό ασθενών 

παρουσιάζεται συμπτωματολογία του ιού sars-Cov-2 αποκλειστι-

κά από το γαστρεντερικό σύστημα, χωρίς ακόμα να επιβεβαιώνεται 

σαφώς ο τρόπος μετάδοσης και ο χρόνος επιβίωσης του ιού στα 

σωματικά υγρά από το αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα.

προκύπτουν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με το αν θα πρέ-

πει να γίνεται  προληπτικός έλεγχος των ασυμπτωματικών ασθε-

νών (screening) πριν από κάθε επεμβατική πράξη (ήδη στην κα-

θημερινή κλινική πράξη οι ασθενείς που πρόκειται να υποβλη-

θούν σε τακτική ή έκτακτη χειρουργική επέμβαση υποβάλλονται 

σε μοριακή ανίχνευση του ιού με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα στα 

πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου). 

με βάση τις πρόσφατες οδηγίες του εοδΥ, δεν συνιστάται ως 

υποχρεωτικός ο μοριακός έλεγχος για τη λοίμωξη COVID-19 πριν 

από κάθε ενδοσκόπηση (σύμφωνα και με την 29369/11-5-2020 

εγκύκλιο-οδηγία του Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας) – ιδίως για αυτές της καθημερινής ρουτίνας – δεδομέ-

νων και των περιστατικών με αρχικά αρνητικές μοριακές δοκιμα-

σίες που στη συνέχεια νόσησαν. 

ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες, ο έλεγχος αυτός 

θα μπορούσε να είναι χρήσιμος σε επεμβατικές ενδοσκοπήσεις 

που διαρκούν πολύ και απαιτούν διασωλήνωση του ασθενούς. 

σε περίπτωση αρνητικής (μέχρι και 3 μέρες προ της ενδοσκόπη-

σης) μοριακής δοκιμασίας για τον ιό sars-CoV-2, η πράξη θα 

μπορούσε να θεωρηθεί χαμηλού κινδύνου. 

το πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμο να επανεξεταστεί, δεδομέ-

νου ότι οι ενδοσκοπήσεις πεπτικού ως επεμβατικές πράξεις με 

ενδεχόμενη παραγωγή αερολύματος και παρουσία ικανής πο-

σότητας βιολογικών υγρών του ασθενούς στο πεδίο της πρά-

ξης, ίσως θα έπρεπε να εντάσσονται στην πρακτική περί χει-

ρουργικών επεμβάσεων και οι ασθενείς που πρόκειται να εν-

δοσκοπηθούν να υπόκεινται σε προληπτική προεπεμβατική 

δειγματοληψία.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω των εξελίξεων με την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού 
στη χώρα μας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταθέσει 
την ημερομηνία του Πανελλήνιου Ηπατολογικού Συνεδρίου.

Η νέα ημερομηνία είναι 11-13 Σεπτεμβρίου 2020, 
στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.
Ευχόμαστε από καρδιάς υγεία και καλή δύναμη σε όλους.

Το Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο αποτελεί, ως γνωστόν, την κορυφαία 
επιστημονική εκδήλωση για τα νοσήματα του ήπατος και των χοληφόρων. 
Αποτελεί την μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση όλων των ιατρών με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στα ηπατικά νοσήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
της ΕΕΜΗ κατάρτισε τριήμερο επιστημονικό πρόγραμμα που αποσκοπεί 
στην κάλυψη του φάσματος της ηπατολογίας ικανοποιώντας τις σύγχρονες 
προκλήσεις στα νοσήματα του ήπατος. 

Η Ηπατολογία σήμερα βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών ερευνητικών 
αλλαγών που απαιτούν πλέον την διεπιστημονική προσέγγιση πολλών 
ασθενειών του ήπατος και των χοληφόρων. 

Αντιστεκόμενοι στους δύσκολους καιρούς προσπαθούμε να εναρμονιστούμε 
στις σύγχρονες προκλήσεις προσφέροντας ό,τι νεότερο θεματολογικά 
και στρεφόμενοι σε άλλες υποειδικότητες, τη συνεργασία με τις οποίες 
επιβάλλουν τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα.

Η ηπατολογική κοινότητα καλείται να επαναπροσδιορίσει το πεδίο δράσης 
στο άμεσο μέλλον και ευελπιστούμε το Συνέδριο να τροφοδοτήσει γόνιμες 
συζητήσεις και μετά την λήξη του. 

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε στις εργασίες 
του ερχόμενου συνεδρίου.

Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

18o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο
ΔιοικΗτικο Συμβουλιο 

ΕλλΗνικΗ ΕταιρΕια μΕλΕτΗΣ ΗΠατοΣ 
& οργανωτικΗ ΕΠιτροΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπήλιος Μανωλακόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Ελευσινιώτης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικόλαος Γατσέλης

ΤΑΜΙΑΣ Μαρία-Μέλανι Ντόιτς

ΜΕΛΟΣ Γεώργιος Γερμανίδης

ΘΕΜΑΤΙκΕΣ ΕΝΟΤηΤΕΣ
1. ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
2. ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ - 
ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ - ΗΚΚ
3. NASH-NAFLD-ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
4. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΡΑΒΕυΣη ΕΡΓΑΣΙώΝ:
Κατά διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν 
3 Ελεύθερες Ανακοίνωσεις (oral) και 3 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες (e-Poster) με 
χρηματικό έπαθλο.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της online Φόρμας 
Υποβολής Περιλήψεων της ιστοσελίδας.

ΤΙΜηΤΙκΕΣ ΔΙΑκΡΙΣΕΙΣ:
Στα πλαίσια ενίσχυσης των ερευνητικών 
προσπαθειών από νέους συναδέλφους, το 
ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προσφέρει 5 
τιμητικές διακρίσεις για δωρεάν συμμετοχή στο 
18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο σε νέους 
ερευνητές, έως 35 ετών, που υπέβαλλαν εργασία 
και είναι το όνομά τους είναι πρώτο μεταξύ των 
συγγραφέων. Οι περιλήψεις των εργασιών θα 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της 
online Φόρμας Υποβολής
Περιλήψεων της ιστοσελίδας. *Περιλήψεις 
που θα σταλούν μέσω email ή φαξ δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη.
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Entecavir
Accord
Δισκία επικαλυμμένα 
με λεπτό υμένιο
0.5 mg
1 mg

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία
Διανομέας: 
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827, info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Global Generics
& Biosimilars
AWARDS 2018
COMPANY OF
THE YEAR

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Accord Healthcare S.L.U.

αντίστοιχα και στους ασθενείς με χρό-
νιες ηπατοπάθειες, οι ασθενείς με 
προχωρημένη ηπατική νόσο και αυ-

τοί που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευ-
ση ήπατος ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 
προβληματισμοί όμως προκύπτουν για την 
φροντίδα και διαχείριση του συνόλου των α-
σθενών με ηπατοπάθειες εν μέσω πανδημί-
ας και περιορισμένων υγειονομικών πόρων.  

σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύτηκαν πρόσφα-
τα συστάσεις της ευρωπαϊκής ηπατολογικής 
εταιρείας (συνεργασία easl-esCMID).  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ 
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ!
άΣθΕνΕιΣ μΕ Χρονιά ΗπάτοπάθΕιά 
(συμπεριλαμβανομένης και της αντιρρο-
πούμενης κίρρωσης)
•  Επισκέψεις στα εξειδικευμένα κέντρα να 

αποφεύγονται
•  Εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας να γί-

νονται σε εξωνοσοκομειακά εργαστήρια
•  Κατά το δυνατόν, διαδικτυακές/τηλεφωνι-

κές «επισκέψεις»

Ειδικότερα για τους ασθενείς με:
Ιογενή ηπατίτιδα
•  Ο κίνδυνος για σοβαρή COVID-19 δεν εί-

ναι αυξημένος
•  Φαρμακευτικές συνταγές: να αποστέλλο-

νται ηλεκτρονικά
NAFLD ή NASH
•  Ο κίνδυνος για σοβαρή COVID-19 είναι αυ-

ξημένος αν συνυπάρχει σακχαρώδης δια-
βήτης, αρτηριακή υπέρταση και παχυσαρκία

Αυτοάνοση ηπατοπάθεια
•  Δε συστήνεται μείωση της ανοσοκατα-

σταλτικής θεραπείας (σε ειδικές περιπτώ-
σεις επικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο)

•  Έμφαση για εμβολιασμό έναντι της γρίπης 
και του πνευμονιόκοκκου

Αντιρροπούμενη κίρρωση
•  Αναβολή της τακτικής παρακολούθησης για 

ηΚΚ και κιρσούς. εφαρμογή μη επεμβατι-
κών μεθόδων αξιολόγησης (baveno VI).

άΣθΕνΕιΣ μΕ μΗ άντιρροποΥμΕνΗ 
κιρρΩΣΗ (συμπεριλαμβανομένου και του 
Ηκκ)
•  Παρακολούθηση σύμφωνη με τις κατευ-

θυντήριες οδηγίες 
•  Διαδικτυακές/τηλεφωνικές «επισκέψεις» 

και αποφυγή εισαγωγής σε νοσοκομείο 
αν δεν είναι απαραίτητο

•  Ένταξη στη λίστα μεταμόσχευσης μόνο α-
σθενών με φτωχή βραχυπρόθεσμη πρό-
γνωση και ενδονοσοκομειακή εκτίμηση 
περιορισμένη στις εντελώς απαραίτητες 
εξετάσεις

Η COVID-19 πανδημία αποτελεί μία τεράστια πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Τα ηλικιωμένα 
άτομα, καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, ανήκουν στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών. 

Διαχείριση 
ηπατοπαθούς ασθενή  
στην περίοδο τησ πανδημίασ COVID-19

ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΡΙΚΟΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑ
Γαστρεντερολογική κλινική, Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός"

Προτεινόμενα φάρμακα για την θεραπεία CΟVID-19 και σχετικές παρατηρήσεις για τους ασθενείς με ηπατοπάθεια ή μετά από μεταμόσχευση ήπατος.

ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Remdesivir Όχι σχετικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. Εμπειρία από άλλα NUCs στην ιογενή ηπατίτιδα. Σχετίζεται με ηπατοτοξικότητα ( ALT).

Chloroquine/hydroxychloroquine 
azithromycin

ΟΧΙ σε έλειψη G6PD. Αλληλεπιδράσεις με cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus (παρακολούθηση φαρμακευτικών επιπέδων). 
Σχετίζεται εξαιρετικά σπάνια με ηπατοτοξικότητα.

Lopinavir/ritonavir
Αντένδειξη για συγχορήγηση με sirolimus, everolimus. Παρακολούθηση φαρμακευτικών επιπέδων σε συγχορήγηση με cyclosporin, tac-

rolimus. Χαμηλός κίνδυνος ηπατοτοξικότητας σε προχωρημένη ηπατοπάθεια. Αντένδειξη σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση (εμπειρία από PIs 
στην HCV).  

Tocilizumab Συχνή ALT, σπάνια κλινική εκδήλωση ηπατίτιδας. Κίνδυνος HBV αναζωπύρωσης.

Methylprednisolone (steroids) Κίνδυνος λοιμώξεων στη μη αντιρροπούμενη κίρρωση-αντιβιοτική προφύλαξη. Κίνδυνος HBV αναζωπύρωσης.

Convalescent plasma Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με ηπατοπάθεια.

Umifenovir (Arbidol) Αλληλεπιδράσεις με αναστολείς και επαγωγείς του CYP3A4. Προσοχή στους ασθενείς με κίρρωση.

Favipiravir/favilavir Σχετίζεται με αύξηση AST/ALT. Όχι εμπειρία στην κίρρωση.

Sofosbuvir ± ribavirin Εμπειρία στους ασθενείς με HCV και σε μη αντιρροπούμενη κίρρρωση. Η ριμπαβιρίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμολυτική αναιμία.

Baricitinib Σχετίζεται με παροδική και ήπια ALT. Αντενδείκνυται σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση.

Camostat Όχι εμπειρία σε ασθενείς με ηπατοπάθεια. Άγνωστες οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. 

Emapalumab Σχετίζεται με παροδική και ήπια ALT λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Κίνδυνος αναζωπύρωσης M. tuberculosis, Pneumo-
cystis jirovecii, herpes zoster και σπανιότερα HBV.

Anakinra Περιορισμένος ηπατικός μεταβολισμός.

Τα δεδομένα για τη χρήση αυτών των φαρμάκων στη δεδομένη χρονική περίοδο είναι πολύ περιορισμένα.



•  Έμφαση για εμβολιασμό έναντι της γρίπης 
και του πνευμονιόκοκκου

•  Στενή παρακολούθηση τήρησης οδηγιών 
προφύλαξης αυτόματης βακτηριακής πε-
ριτονίτιδας και ηπατικής εγκεφαλοπάθειας

•  Έλεγχος για SARS-CoV-2 σε ασθενείς με 
οξεία ρήξη της αντιρρόπησης ή οξεία επί 
χρόνιας ηπατική ανεπάρκεια

Ειδικότερα: 
Για τους ασθενείς που εντάσσονται στη λί-
στα μεταμόσχευσης
•  Έλεγχος για SARS-CoV-2 προ μεταμόσχευ-

σης στους δότες και λήπτες (αρνητικό απο-
τέλεσμα δεν αποκλείει απόλυτα τη λοίμωξη)

•  Συγκατάθεση για διαγνωστικές και θερα-
πευτικές επεμβάσεις με ενημέρωση κινδύ-
νου για νοσοκομειακή COVID-19

•  Μεταμόσχευση ήπατος από ζωντανούς δό-
τες κατά περίπτωση

Για τους ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρ-
κίνο 
•  Συνέχιση συστηματικής θεραπείας και αξιο-

λόγηση για ένταξη σε λίστα μεταμόσχευσης
•  Άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο σε περί-

πτωση COVID-19

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
•  Διαχείριση σύμφωνα με τις κατευθυντή-

ριες οδηγίες
•  Διαδικτυακές/τηλεφωνικές «επισκέψεις» 

και αποφυγή εισαγωγής σε νοσοκομείο 
αν δεν είναι απαραίτητο

•  Έμφαση για εμβολιασμό έναντι της γρίπης 
και του πνευμονιόκοκκου

•  Εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας (και των 
επιπέδων φαρμάκων) σε εξωνοσοκομεια-
κά εργαστήρια

•  Δε συστήνεται μείωση της ανοσοκατασταλ-
τικής θεραπείας (σε ειδικές περιπτώσεις ε-
πικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο)

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΣ
Ενδοσκόπηση
•  Ασθενείς ΑΝΕΥ COVID-19: Ενδοσκοπικός 

έλεγχος για κιρσούς μόνο σε ασθενείς με 
αυξημένο κίνδυνο κιρσορραγίας (ιστορικό 
κιρσορραγίας, σημεία πυλαίας υπέρτασης). 
αξιολόγηση με μη επεμβατικές μεθόδους 
κατά περίπτωση. erCp για θεραπευτική 
παρέμβαση (διαστολή/stent) σε ασθενείς 
μετά από μεταμόσχευση ήπατος ή με psC. 

•  Ασθενείς ΜΕ COVID-19: Παρουσία αυξη-
μένου κινδύνου διασποράς του ιού sars-
CoV-2. μόνο σε επείγουσες καταστάσεις 
όπως αιμορραγία πεπτικού και βακτηρια-
κή χολαγγειΐτιδα.

Υπερηχογράφημα
•  Ασθενείς ΑΝΕΥ COVID-19: Αναβολή πα-

ρακολούθησης για ηΚΚ. Λοιπές ενδείξεις 
εκτελούνται κατά προτεραιότητα. 

•  Ασθενείς ΜΕ COVID-19: Παρακολούθηση 
για ηΚΚ μετά την πλήρη ανάρρωση.

Βιοψία ήπατος
•  Ασθενείς ΑΝΕΥ COVID-19: Αναβολή στους 

ασθενείς με naFlD/nasH για σταδιοποίη-
ση και στους ασθενείς με ήπια αύξηση των 
τρανσαμινασών (alt  <3xuln) για διάγνω-
ση. να εκτελείται στους ασθενείς με σημα-
ντική αύξηση των τρανσαμινασών (alt 
>5xuln) για διάγνωση. σε ασθενείς με υ-
ποψία αυτοάνοσης ηπατίτιδας είναι δυνα-
τή η χορήγηση θεραπείας άνευ ιστολογι-
κής επιβεβαίωσης. επίσης να εκτελείται για 
ηπατικές βλάβες ύποπτες για κακοήθεια.

•  Ασθενείς ΜΕ COVID-19: Αναβολή στους 
περισσότερους ασθενείς μέχρι την πλήρη 
ανάρρωση. ig
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τα τελευταία είκοσι χρόνια η τεχνολογία της κάψουλας του 

λεπτού εντέρου μας έδωσε τη δυνατότητα ενδοσκοπικού 

ελέγχου του λεπτού εντέρου, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει 

την άμεση επισκόπηση του βλεννογόνου, τη λήψη βιοψιών ή/και 

θεραπευτικές παρεμβάσεις. to 2001 αναπτύχθηκε για πρώτη φο-

ρά στην ίαπωνία από τον Καθηγητή Hironori yamamoto η τεχνι-

κή της εντεροσκόπησης με τη μέθοδο διπλού μπαλονιού (Double 

balloon enteroscopy, Dbe). η εφαρμογή της αποτέλεσε καινο-

τομία στον τομέα της διαγνωστικής και επεμβατικής ενδοσκόπη-

σης, μιας και είναι η πρώτη μέθοδος που επιτρέπει την επισκόπη-

ση του βλεννογόνου ολόκληρου του γαστρεντερικού σωλήνα σε 

πραγματικό χρόνο (real time) κι επιπλέον δίνει τη δυνατότητα λή-

ψης βιοψιών και εφαρμογής θεραπευτικών πράξεων, απομακρύ-

νοντας την ανάγκη για χειρουργικές παρεμβάσεις. 

η Dbe πραγματοποιείται με ένα ειδικό ενδοσκόπιο (εντεροσκό-

πιο) με λειτουργικό μήκος δύο μέτρων στο οποίο προσαρμόζονται 

ένα μπαλόνι μιας χρήσης κι ένας μαλακός πλαστικός σωλήνας 

(overtube) συνολικού μήκους 145 εκατοστών που φέρει προσαρ-

μοσμένο ένα δεύτερο μπαλόνι. tα μπαλόνια σταθεροποιούν το λε-

πτό έντερο κι επιτρέπουν τόσο την προώθηση του εντεροσκοπίου 

μέσω του overtube με «οφιοειδή» τρόπο, όσο και την απόσυρση. 

(εικόνα 1). τα τελευταίας γενιάς εντεροσκόπια έχουν κανάλι ερ-

γασιών διαμέτρου 3.2mm κι επομένως επιτρέπουν τη χρήση ό-

λων των αναλωσίμων με λειτουργικό μήκος 230mm (συμβατά με 

το κολονοσκόπιο), συμπεριλαμβανομένων κλιπ αιμόστασης, μπα-

λόνια διαστολών, καθετήρες apC, βρόχους πολυπεκτομής κοκ.

Το λεπτό έντερο αποτελούσε για χρόνια το “μαύρο κουτί” του πεπτικού 
συστήματος μιας και το μεγάλο μήκος του και η ευκινησία του, το καθιστούν 

δύσκολο να ενδοσκοπηθεί με τα συνήθη ενδοσκοπικά μέσα. 

Εντεροσκόπηση 
με τη μέθοδο 

του διπλού μπαλονιού 
(DOuble ballOOn enterOsCOpy, Dbe)

ΕΡΑΣΜΙΑ βΛΑχΟΥ1, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ2 
1MD, FeBgH, Επικουρική Ιατρός Γαστρεντερολογικής κλινικής «ΝΙΜΤΣ»
 2MD, PhD, FeBgH, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής κλινικής «ΝΙΜΤΣ»

 
 
 

 
Εικόνα 1. Double-Balloon Endoscopy Theory and Practice, K. Sugano ,  H. Yamamoto, H. Kita 
 

 
Εικόνα 2. Αγγειεκτασία νήστιδας 
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Εικόνα 1. Η τεχνική της εντεροσκόπησης (από Double-Balloon Endoscopy Theory 
and Practice, K. Sugano, H. Yamamoto, H. Kita)

Εικόνα 2. Αγγειεκτασία νήστιδας



Αποκλειστική διανομή • T: 2310 449 441 medmelon.gr

Για κάθε ανάγκη & ηλικία
Μειώνουν δυσκοιλιότητα και διάρροια •Αποκαθιστούν την 
εντερική χλωρίδα μετά από αντιβιώσεις •Προστατεύουν από 
μολύνσεις και βακτήρια (E. Coli, Candida κ.ά.) •Αυξάνουν την 
απορρόφηση βιταμινών μετάλλων, αμινοξέων •Συμμετέχουν στη 
μείωση της χοληστερόλης •Βελτιώνουν την ανοχή στη λακτόζη.

Εντερική υγεία • Καλή πέψη
Ενίσχυση ανοσοποιητικού
Εγγυημένος πληθυσμός & δραστικότητα από την παραγωγή μέχρι 
τη λήξη •Διασφαλισμένη αντοχή στο όξινο περιβάλλον του στομάχου 
Καλλιέργειες που εγκαθίστανται & αποικίζουν τις βλεννογόνους 
Πιστοποιημένη διαδικασία παρασκευής (Lyophilization)

Ζωντανά 
Προβιοτικά

Εισάγονται από τον Καναδά

Χωρίς γλουτένη • Κατάλληλα για χορτοφάγους

προβιοτικά

Ωμέγα Λιπαρά Προβιοτικά

Ευεξία
Fitness

Αποτοξινωτικά
Αντιοξειδωτικά

Ειδικά 
Συμπληρώματα

* Διατηρούνται στο ψυγείο

Στοματική 
υγεία

(2 δις)
1-3 ετών
(3 δις) 4-15 ετών

(5 δις) 18-54 ετών
(17 δις)

55+ ετών
(34 δις)

Χρόνια 
εντερικά

προβλήματα
(102 δις)

Ουροπ/κό
Μύκητες
(42 δις)
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ανάλογα με το τμήμα του λεπτού εντέρου που θελουμε να ε-

λέγξουμε, το εντεροσκόπιο μπορεί να προωθηθεί μέσω του στό-

ματος (κατιούσα) ή μέσω του ορθού (ανιούσα εντεροσκόπηση). 

η εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού έχει ένδειξη οποτεδή-

ποτε υπάρχει παθολογία στο λεπτό έντερο την οποία πρέπει 

να προσεγγίσουμε είτε με διαγνωστική πρόθεση (πχ για λή-

ψη βιοψιών και ιστολογική ταυτοποίηση) είτε έχοντας θερα-

πευτικό στόχο.

πιο συγκεκριμένα, η πιο συχνή ένδειξη για εντεροσκόπηση 

είναι σε ασθενείς με ενεργό ή λανθάνουσα αιμορραγία λε-

πτού εντέρου στους οποίους η κάψουλα ανέδειξε παθολογι-

κά ευρήματα, συνήθως αγγειεκτασίες ιδίως σε ασθενείς ηλικί-

ας >65 ετών. μέσω της εντεροσκόπησης, μπορούμε όχι μόνο 

να προσεγγίσουμε αυτές τις βλάβες αλλά και να τις καυτηριά-

σουμε με την εφαρμογή apC (εικόνα 2), αλλά και γενικώς να 

κάνουμε αιμόσταση σε περίπτωση ενεργού αιμορραγίας από 

οποιαδήποτε αιτία π.χ. βλάβη Dieulafoy, έλκη λεπτού εντέρου, 

πολύποδες λεπτού εντέρου.

Μια ακόμη ένδειξη για διενέργεια DBE είναι η νόσος Crohn 

όταν είναι αναγκαία η ιστολογική επιβεβαίωση της νόσου λό-

Εικόνα 4. Αμάρτωμα νήστιδας
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γω ευρημάτων στην κάψουλα λεπτού εντέρου ή σε εντερογρα-

φία, σε ασθενείς με κατά τα άλλα αρνητικά ευρήματα στο συνή-

θη ενδοσκοπικό έλεγχο. Στα πλαίσια της νόσου Crohn (εικόνα 3), 

η εντεροσκόπηση μπορεί να έχει και θεραπευτικό χαρακτήρα σε 

περιπτώσεις διαστολής στενώσεων, αιμορραγίας ή και για να α-

νασύρουμε ένα ξένο σώμα,  συνέθεστερα κάψουλα λεπτού εντέ-

ρου, από περιοχές στενώσεων. 

μεγάλη είναι επίσης η αξία της εντεροσκόπησης στη διάγνωση 

όγκων και πολυπόδων λεπτού εντέρου, ιδίως στα πλαίσια συν-

δρόμων πολυποδίασης όπως το σύνδρομο Peutz–Jeghers, ό-

που δίνει τη δυνατότητα ενδοσκοπικής εκτομής των αμαρτωμά-

των (εικόνα 4), μειώνοντας έτσι την ανάγκη για επαναλαμβανό-

μενα χειρουργεία.

τέλος, η εντεροσκόπηση μας εξασφαλίζει πρόσβαση σε τμήμα-

τα του πεπτικού σωλήνα με αλλαγμένη ανατομία λόγω προηγη-

θέντων χειρουργικών χειρισμών όπως το φύμα Vater σε ασθε-

νείς με roux-en-y, διευκολύνοντας έτσι τη διενέργεια erCp σε 

αυτή την ομάδα ασθενών. 

οι αντενδείξεις για τη διενέργεια Dbe δε διαφοροποιούνται από 

εκείνες που αφορούν τις συνήθεις ενδοσκοπικές πράξεις, αν και 

οφείλουμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην προώθηση του 

ενδοσκοπίου και του overtube σε περίπτωση βαθέων ελκών, στε-

νώσεων ή/και μεγάλων όγκων λεπτού εντέρου.

η Dbe είναι μια ασφαλής ενδοσκοπική πράξη και οι τυχόν επι-

πλοκές είναι σπάνιες και παρόμοιες με αυτές των συνήθων εν-

δοσκοπικών πράξεων. πιο συγκεκριμένα, μείζονες επιπλοκές και 

συγκεκριμένα αιμορραγία ή διάτρηση έχουν καταγραφεί σε πο-

σοστό 0.4 - 0.8%, το οποίο αυξάνει σε 3-4% σε  περίπτωση θε-

ραπευτικών χειρισμών όπως καυτηριασμός αγγειακών βλαβών, 

αφαίρεση πολυπόδων, διαστολή στενώσεων. μία επίσης καταγε-

γραμμένη αν και σπάνια επιπλοκή (0.3%) αποκλειστικά της κατι-

ούσας εντεροσκόπησης είναι η παγκρεατίτιδα, της οποίας η πα-

θοφυσιολογία δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη και πιθανώς οφείλε-

ται σε μηχανικά αίτια (π.χ πίεση επί του φύματος Vater).

πλέον υπάρχουν και άλλες εμπορικά διαθέσιμες μέθοδοι υποβο-

ηθούμενης εντεροσκόπησης πέραν της Dbe και συγκεκριμένα η 

εντεροσκόπηση μονού μπαλονιού (single balloon enteroscopy, 

sbe) και η σπειροειδής εντεροσκόπηση (spiral enteroscopy, se). 

με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, οι παραπάνω μέθοδοι συ-

γκρινόμενες με την Dbe δε διαφέρουν ουσιαστικά όσον αφορά 

το διαγνωστικό και θεραπευτικό τους εύρος κι έχουν επίσης πα-

ρόμοιo προφίλ ασφάλειας. Ωστόσο, η sbe έχει την μικρότερη κα-

μπύλη εκμάθησης, η se είναι η ταχύτερη από τις τρεις και η Dbe 

φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος στο λεπτό έντερο. τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί και η εντεροσκόπηση προώθησης (Push Enteroscopy, 

pe) που για χρόνια αποτελούσε τη μόνη μέθοδο ενδοσκοπικής 

προσέγγισης του λεπτού εντέρου σε περιορισμένο όμως  μήκος 

και σπάνια πάνω από ένα μέτρο πέραν του συνδέσμου του treitz.

η εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού είναι η πρώτη ενδοσκοπι-

κή μέθοδος που έδωσε τη δυνατότητα άμεσης ενδοσκόπησης και 

θεραπευτικών χειρισμών καθ’ όλο το μήκος του λεπτού εντέρου. 

η αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε συνδυασμό με το εξαιρε-

τικό προφίλ ασφάλειάς της την έχουν ανάγει σε πολύτιμο εργα-

λείο στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με 

παθολογία λεπτού εντέρου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1.  Double-Balloon Endoscopy Theory and Practice.  K. Sugano 

,  H. Yamamoto, H. Kita

2.  Pennazio Marco et al. Small-bowel capsule endoscopy and 

device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of 

small- bowel disorders: European Society of Gastrointestinal 

Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline Endoscopy 2015; 47: 

352–376 

3.  Rondonotti E et al. Small-bowel capsule endoscopy and 

device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of 

small-bowel disorders: European Society of Gastrointestinal 

Endoscopy (ESGE) Technical Review. Endoscopy. 2018 

Apr;50(4):423-446. 

4.  Freiling T, Heise J et al. Endoscopy 2010 2010; 42(11): 

885-888

5.  May A,  Färber M et al. Am J Gastroenterol 2010 Mar;105(3):575-

81.
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Απάντηση: 
Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου. Η σταδιοποίηση με απεικονιστικό έλεγχο δεν ανέδειξε απομακρυσμένες με-

ταστάσεις, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και με PET scan, οπότε και ακολούθησε χειρουργική εκτομή.

Άνδρας 68 ετών παραπέμφθηκε από επαρχιακό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από επεισόδιο 
αιματέμεσης προ τριημέρου λόγω αδυναμίας ενδοσκοπικού ελέγχου. 

Πρόκειται για ασθενή με ιστορικό κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης και βαρύ καπνιστή, χωρίς άλλα γνωστά 
προβλήματα υγείας, ο οποίος δεν ελάμβανε καμία φαρμακευτική αγωγή.

Ο ενδοσκοπικός έλεγχος ανέδειξε στο μέσο και κατώτερο τριτημόριο του οισοφάγου επιμήκη ενδαυλική μάζα 
με κατά τόπους εξελκώσεις που εκτείνεται σε μήκος 7-8 εκ. και καταλαμβάνει τη ΓΟΣ 

και τμήμα της καρδιακής μοίρας του στομάχου, η οποία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
Η υπόλοιπη ενδοσκόπηση δεν ανέδειξε άλλη παθολογία μέχρι και τη 2η μοίρα του δωδεκαδακτύλου, 

ενώ ελήφθησαν βιοψίες από την περιγραφείσα περιοχή.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;

Γαστρεντερολογικό Quiz 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΙΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, χΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, β΄ Παθολογική κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
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Η ενδοσκόπηση συναντά
την τεχνητη νοημοσΥνη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ A.E.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο 
τρίτος πιο κοινός καρκίνος μετά τον καρκίνο 
του πνεύμονα και του μαστού με βάση τον 

αριθμό των περιστατικών, καθώς και η δεύτερη 
πιο κοινή αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του 

πνεύμονα1.

Η κολονοσκόπηση θεωρείται ευρέως η 
βασική επιλογή για την ανίχνευση του 
καρκίνου του παχέος εντέρου. Επιπλέον, 

η ακριβής ενδοσκοπική διάγνωση των πολυ-
πόδων του παχέος εντέρου πιστεύεται ότι θα 
μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των περιττών 
πολυποδεκτομών και να οδηγήσει στη μείωση 
του σχετικού ιατρικού κόστους. Ωστόσο, η βελ-
τίωση του ποσοστού ανίχνευσης πολυπόδων 
(adenoma Detection rate - aDr) είναι μία 
από τις σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα 
της ενδοσκόπησης τα τελευταία χρόνια όπως και 
η μείωση του χάσματος μεταξύ των έμπειρων 
και λιγότερο έμπειρων  γαστρεντερολόγων2, 3. 

Η ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας εικόνας, 
όπως η Linked Color imaging (LCi) και η Blue 
Light imaging (BLi), οι οποίες χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός υποστηρίζουν 
την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των αδενω-
μάτων σε συνεργασία με την  πρακτική εφαρμογή 
της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, έρχο-
νται σήμερα να μειώσουν αυτό το χάσμα. 

Πρόσφατα η FUJiFiLM παρουσίασε το νέο σύ-
στημα CaD eYΕ, το οποίο χρησιμοποιώντας την   
τεχνολογία ιατρικής Τεχνητής Νοημοσύνης  
reiLi που έχει αναπτύξει, υποβοηθά την ανί-
χνευση και τον χαρακτηρισμό των πολυπόδων 
του παχέος εντέρου κατά τη διάρκεια της κολο-
νοσκόπησης. Το CAD EYE εξελίχτηκε χρησιμο-
ποιώντας τεχνολογία Deep Learning  και εκ-
παιδεύτηκε με την χρήση εξαιρετικά ισχυρών 
υπερυπολογιστών στο παγκόσμιο τεχνολογικό 

κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης της fUJIfILM στο 
Τόκιο και τεράστιο αριθμό ενδοσκοπικών εικό-
νων υψηλής ανάλυσης. 

Το CAD EYE λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο 
κατά την ενδοσκόπηση και δεν απαιτεί περίπλο-
κες τεχνικές ή λειτουργίες, όπως μεγέθυνση ή 
καταγραφή της εικόνας. Οι λειτουργίες του CAD 
EYE ενεργοποιούνται αυτόματα ανάλογα με την 
τρέχουσα λειτουργία παρατήρησης. Η ανίχνευ-
ση CaD eYe (Detection Mode) ενεργοποιεί-
ται σε λειτουργία παρατήρησης λευκού φωτός 
ή LCI ενώ όταν η λειτουργία παρατήρησης αλ-
λάζει σε BLI, μεταβαίνει αυτόματα σε χαρακτη-
ρισμό CaD eYe (Characterization Mode).

 Όταν εντοπιστεί  ένας πολύποδας μέσα στην 
ενδοσκοπική εικόνα, ένα πλαίσιο ανίχνευσης 
(Detection Box) υποδεικνύει την περιοχή ό-
που εντοπίστηκε συνοδευόμενο από ένα ηχητι-
κό σήμα και η λειτουργία χαρακτηρισμού CAD 
EYE δημιουργεί αυτόματα μια ιστολογική πρό-
βλεψη, δείχνοντας αν ο πολύποδας είναι υπερ-
πλαστικός ή νεοπλαστικός. 

Το CAD EYE μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να α-
πενεργοποιηθεί με την χρήση ενός διακόπτη, 
στοιχείο σημαντικό όταν οι λειτουργίες του δεν 
είναι πλέον απαραίτητες, όπως κατά τη διάρ-
κεια επεμβάσεων. Έχει σχεδιαστεί για να ελαχι-
στοποιεί τις κινήσεις των ματιών του ενδοσκό-
που κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εμφανίζο-
ντας το αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού και τον 
οπτικό κύκλο υποβοήθησης γύρω από την πε-
ριφέρεια της εικόνας ενδοσκόπησης. Επιπλέον 
ο Χάρτης Θέσης, που δείχνει σε ποια περιοχή 
της εικόνας εστιάζει το CAD EYE, είναι τοποθε-
τημένος στο πλάι της εικόνας.

“Η αύξηση του αριθμού των ενδοσκόπων 
που μπορούν να ανιχνεύσουν και να χαρα-
κτηρίσουν σωστά τους πολύποδες του παχέ-
ος εντέρου είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήμα-

τα στον τομέα της γαστρεντερολογίας” λέει ο 
καθηγητής Helmut neumann, Καθηγητής 
Ιατρικής και Διευθυντής στο Διεπιστημονικό 
Κέντρο Ενδοσκόπησης του Πανεπιστημιακού 
Ιατρικού Κέντρου Μάιντς. «Με το συνδυα-
σμό της ανίχνευσης και του χαρακτηρισμού CAD 
EYE, η καμπύλη εκμάθησης της κολονοσκόπη-
σης μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Με 
τη βοήθεια της ανίχνευσης CAD EYE, μπορού-
με ενδεχομένως να δούμε αύξηση στο ποσο-
στό ανίχνευσης πολυποδών (Polyp Detection 
rate - PDr), και ακόμη και οι λιγότερο έμπει-
ροι ενδοσκόποι,  μπορούν με την βοήθεια του 
να πλησιάσουν σημαντικά κοντά σε αυτό το ε-
πίπεδο. Ο χαρακτηρισμός CAD EYE μελλοντι-
κά έχει την δυνατότητα να μειώσει το κόστος 
της κολονοσκόπησης μειώνοντας τις περιττές 
βιοψίες που λαμβάνονται. Είναι χρήσιμο που το 
CAD EYE είναι διαθέσιμο με οποιαδήποτε κο-
λονοσκόπιο της σειράς 700 της fUJIfILM τα ο-
ποία βρίσκονται ήδη στην αγορά, και δεν απαι-
τεί καμία πρόσθετη λειτουργία για να ενεργο-
ποιηθεί όπως η μεγέθυνση. Οι γαστρεντερολό-
γοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα ενδοσκόπια 
όπως συνήθως, αξιοποιώντας άμεσα αυτό το ι-
σχυρό ενισχυτικό εργαλείο”.

BiBΛΙΟΓΡΑφΙΚΕΣ ΑΝΑφΟΡΕΣ
1.  WHo database https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/cancer
2.  Ladabaum U, fioritto A, Mitani A, et al. Real-

time optical biopsy of colon polyps with narrow 
band imaging in community practice does not 
yet meet key thresholds for clinical decisions. 
Gastroenterology 2013;144:81–91.

3.  Rees CJ, Rajasekhar PT, Wilson A, et al. Narrow 
band imaging optical diagnosis of small 
colorectal polyps in routine clinical practice: the 
Detect Inspect Characterise Resect and Discard 
2 (DISCARD 2) study. Gut 2017;66:887–95.ΞΕ
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Προσεχή Συνέδρια

THe DigiTaL inTernaTiOnaL LiVer COngreSS
August 27-29, 2020, ilc-congress.eu

inTernaTiOnaL aDVanCeD enDOSCOPY 
MaSTerCLaSS LOnDOn 2020
September 9-11, 2020
www.londonendoscopymasterclass.com

inTernaTiOnaL LiVer CanCer aSSOCiaTiOn 
– 14th annUaL VirTUaL COnFerenCe
September 10-13, 2020, ilca2020.org

6th annUaL MaYO CLiniC UPDaTe in 
gaSTrOenTerOLOgY anD HePaTOLOgY 
2020 (WeBCaST)
September 11-12, 2020
ce.mayo.edu/gastroenterology

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
11-13 Σεπτεμβρίου 2020
Ξενοδοχείο Divani Carvel, Αθήνα, www.eemh.gr

12η ΗΠΑΤΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
18-20 Σεπτεμβρίου 2020
Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
www.inepig2020.gr
 
inTernaTiOnaL COnFerenCe 
On gaSTrOenTerOLOgY anD 
enDOCrinOLOgY (WeBinar)
october 5-6, 2020
digestive.gastroconferences.com

10th eSSD COngreSS 
(OnLine VirTUaL COngreSS)
october 8-10, 2020, essd2020.org

Ueg Week VirTUaL 2020
october 11-13, 2020, ueg.eu/p/172

22nd inTernaTiOnaL COnFerenCe On 
gaSTrOenTerOLOgY anD HePaTOLOgY 
(WeBinar)
october 21-22, 2020
gastroenterology.insightconferences.com

25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΚΟβΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
6-7 Νοεμβρίου 2020, Ξενοδοχείο Royal olympic, 
Αθήνα, eemep.gr

5th inTernaTiOnaL COnFerenCe On DigeSTiVe 
anD MeTaBOLiC DiSeaSeS (WeBinar)
November 23-24, 2020
digestivediseases.conferenceseries.com

WOrLD gaSTrOenTerOLOgY OrganiSaTiOn 
gaSTrO 2020
December 3-5, 2020, Prague, Czech Republic, 
www.gastro2020prague.org

40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 
3-6 Δεκεμβρίου 2020, Megaron Athens 
International Conference Centre, Αθήνα
events@focusonhealth.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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