Περιεχόμενα

Περιληψεις ανακoινωςεων 26oυ ετηςιoυ ςυνεδριoυ δ.ε.Β.ε.
η παρoυσία σεξoυαλικής δυσλειτoυργιας απoτελεί δείκτη επηρεασμένης νεφρικής λειτoυργιας
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπoυ 2
Β. Νικoλαΐδoυ, Γ. ΤριαΝΤαφυλλoυ, Μ. ΧaιδιΤς, Π. αΝυφαΝΤh, δ. ΠαΠαδoΠoyλoυ,
ι. ΖωΓρaφoυ, ς. δoyΜα, Χ. ςαΜΠaΝης
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η συνύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αυξάνει τον επιπολασμό
της στυτικής δυσλειτουργίας κατά 11 φορές
Β. Νικoλαΐδoυ, Μ. ΧαιδιΤς, α. ΤριαΝΤαφυλλoυ, Γ. ΤριαΝΤαφυλλoυ,
Ε. ΓαΒριηλακη, ι. ΖωΓραφoυ, Μ. δoυΜας, Χ. ςαΜΠαΝης

147

διερεύνηση ορθής τεχνικής χορήγησης της ινσουλίνης σε νοσοκομεία της Β. ελλάδος
δηΜηΤρης ΘΕoφαΝιδης, φαΝη ΠoλυΖωιδoυ

148

o σακχαρώδης διαβητης σε νοσηλευόμενους υπερήλικες ασθενείς. αγωγή, γλυκαιμικός έλεγχος
και συσχέτιση με διάρκεια νοσηλείας
κ. κιΤςιoς, Ε. ΓΕωρΕλη, Β. ςΤoυΠας, ι. αΓΓΕλoΠoυλoς, Ν. καδoΓλoυ,
α. δηΜηΤριαδης

149

αξιολογώντας στην αποτελεσματικότητα ενός υφάσματος νέας τεχνολογίας στους ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη. Μια πειραματική μελέτη
δ. ιωαΝΝoυ M.D.

150

oστεoμυελίτιδα διαβητικoύ πoδιoύ: ςυμβoλή τoυ σπινθηρoγραφήματoς με επισημασμένα λευκά
αιμoσφαίρια στην αξιoλόγηση της απάντησης στην αντιβιoτική θεραπεία
ς. ΓΕωρΓα, Χ. ΜαΝΕς, Β. Νικoς, ς. ΠαΠαδoΠoυλoς, Θ. ΧριςΤoφoριδης,
Ε. ςαΜΠoυρ, Ν. καραΤΖας

151

ςύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας
ζωής, στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Θ. ΜΠΕλλαλη, Ε. ΜηΝαςιδoυ, αΘ. ΜαςΤρoκωςΤας

152

Φτωχή σχέση του βαθμού αμφιβληστροειδοπάθειας και του επιπέδου της νεφρικής λειτουργίας
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
κ. ΝΤαΜΠoς, Π. ςαραφιδης, α. ΜΠΕΝης, Ε. φραΝΤΖΕςκoς, B. ΜΠoυΓιoυκλη,
Ε. ΠαΓκαλoς, κ. καΖακoς

153

ςυμμόρφωση στη θεραπεία ασθενών με ςδ τύπου 2 υπό δισκια 2 έτη μετά την έναρξη αγωγής
α. ΓκoΓκoυ, δ. ΜαρκΕΤoς, λ. καλoΓΕρακη, Θ. ΜυλωΝακη

154

λήψη πρωινού και διαβητικοί ασθενείς
Μ. ΜΠριςΤιαΝoυ, Χ. ΠαΝoυ, Ε. καΤωΠoδη, α. κoυλoυκoυρα, Ε. καραΜΠoυςλη,
κ. λιαςκωΝη, Γ. κoυΤςoΓιαΝΝης, Β. ΤςιλιΓκρoυ

155

αντλίες ινσουλίνης και ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
Μ. ΜΠριςΤιαΝoυ, Χ. ΠαΝoυ, Ε. καΤωΠoδη, Ε. καραΜΠoυςλη, α. κoυλoυκoυρα,
Ε. ΤςΕρκΕΖιδoυ, κ. λιαςκωΝη, Β. ΤςιλιΓκρoυ

156

o ρόλος του γλυκαιμικού ελέγχου στην νοητικη δυσλειτουργία σε υπερήλικες με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2
Θ. ΧαΤΖηαδαΜιδoυ, Μ. κoΤςαΝη, Μ. Τςoλακη, δ. oικoΝoΜιδης

157

Περίπτωση ασθενούς με βαριά διαβητική γαστροπάρεση
αικ. λυςιΤςκα, Ε. ΓκoΝΕΖoυ, Ν. ςαΜΠαΝης, Ε. ΤςoΤςιoυ, Χ. καΒλακoυδης,
ς. ΒαςιλΕιoυ, κ. λoυκας, ςΤ. δoλΓυρας

158

εκτίμηση του επιπολασμού και της βαρύτητας της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Ε. ΓαΒριηλακη, Π. αΝυφαΝΤη, Β. Νικoλαΐδoυ, α. ΓλυςΤρα, κ. ΠΕΤιδης,
ι. ΖωΓραφoυ, Μ. δoυΜας, Χ. ςαΜΠαΝης

159

ςυσχέτιση της κυστατίνης-C με την λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
Τ. διδαΓΓΕλoς, Ε. Μωραλιδης, φ. ηλιαδης, α. ΖαΝΤιδης, Χ. ΜαρΓαριΤιδης,
α. ΓκoΤΖαΜαΝη-Ψαρρακoυ, δ. ΓρΕκας, α. ΧαΤΖηΤoλιoς

160

εκτίμηση των τιμών της κυστατίνης-C σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
α. ΝΤΕΜκα, φ. ηλιαδης, Τ. διδαΓΓΕλoς, Β. ΜΠoυΓαΤςα, α. ΜακΕδoυ,
Ε. Μωραλιδης, δ. ΓρΕκας, α. ΧαΤΖηΤoλιoς

161

λoίμωξη στo διαβητικό πόδι. κλινικά και μικρoβιoλoγικά χαρακτηριστικά της oστεoμυελίτιδoς
δ. ςκoυΤας, ι. καΤςαΝoς, κ. ςιωΜoς, Χ. ΜυλoΠoυλoς, ςΤ. ΓιαΝδικιδης,
ι. φλoυδαρας, αΘ. Νικoλαΐδης, λ. δoυκας, Ε. ΜoυΖα, Ζ. ΜoυςλΕΧ, Χ. ΜαΝΕς

162

επίπτωση σακχαρώδους διαβήτη σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή
Π. ςαΒΒoυλιδης, Γ. ςΠυρoΜηΤρoς, κ. Μικoυδη, κ. ςΠαΘoυλας

163

η απλή ακτινογραφία στη διάγνωση της οστεομυελίτιδας σε διαβητικό πόδι:
Μια αξιόλογη προσέγγιση σε εποχή λιτότητας
Χ. λoυΠα, Ε. κoυΤςαΝΤωΝιoυ, Ε. ΒoΓιαΤΖoΓλoυ, Ε. ΠαΠαδακης, α. δωΝoυ,
ς. ΧριςΤακη, ς. λαφoΓιαΝΝη

164

ςχέση βιταμίνης D3 και παραθορμόνης με γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη σε ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη τ 2
Γ. ΠαΠαδoΠoυλoς, η. φoυΝΤoυκιδης, λ. δαΝιηλιδoυ, κ. δηΜηΤρακoΠoυλoς,
Ν. ΤΖιαλλα, a. κoΤΕλη, α. καΖΕΠιδoυ, δ. καραΓιαΝΝη

165

αξιολόγηση της υπογλυκαιμίας και της επίδρασης της στην ποιότητα ζωής των ασθενών
με ςδτ2 (HYPo)
Γ. ρoΜΠoΠoυλoς, Μ. ΧαΤΖικoυ, Ε. κoςςιΒα, ι. υφαΝΤoΠoυλoς

166

ςημαντική μείωση σωματικού βάρους ασθενούς με ςδ και νοσογόνο παχυσαρκία, με προσθήκη
λιραγλουτίδης
Θ. ΜυλωΝακη, λ. καλoΓΕρακη, α. ΓκoΓκoυ, Β. ΤςαΓκλη

167

ςυνεχιζόμενη εκπαίδευση ασθενών και εξειδικευμένη αγωγή: Ποιότητα θεραπείας ασθενών
μιας διαβητολογικής κλινικής 2011
δ. αςκηΤης, N. Müller, B. Milke, Ch. kloos, U.a. Müller

168

ςυστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των SGLT2
αναστολέων σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
δ. Βαςιλακoυ, Ε. αΘαΝαςιαδoυ, Μ. ΜαΐΝoυ, a. λιακoς, Ε. ΜΠΕκιαρη,
Μ. ςαρηΓιαΝΝη, Θ. καραΓιαΝΝης, α. ΤςαΠας

169

νέος σύνθετος μη-επεμβατικός δείκτης πρόβλεψης της μη-αλκοολικής στεατοηπατίτιδας
ς.α. ΠoλυΖoς, ι. κoυΝΤoυρας, α. ςλαΒακης, Ε. ΖαφΕιριαδoυ, κ. ΠαΤςιαoυρα,
Ε. καΤςικη, α. ΠαΠαΘΕoδωρoυ, Ε. ΤΕρΠoς

170

Θνησιμότητα από νεοπλάσματα στους διαβητικούς έναντι του γενικού πληθυσμού:
επιδημιολογική πληθυσμιακή μελέτη στο δήμο αλεξανδρούπολης
Ν. ΠαΠαΝας, Γ. ΤρυΨιαΝης, ς. ΒΕΝΤoυρη, Ε.κ. Τιακα, ι. ΓκιρΤΖης, Ε. ΜαλΤΕΖoς,
Ν. ΠαΠαΖoΓλoυ

171

η πρώιμη διάγνωση και η δυνατότητα αντιμετώπισης χωρίς ινσουλίνη σε γυναίκες με σακχαρώδη
διαβήτη της κύησης κατά τα τελευταία χρόνια: Πρώτες παρατηρήσεις
Ν. ΠαΠαΝας, Γ. ΧαΤΖηκoςΜα, ς. κυρoΓλoυ, Β. κυρΓιαΝΝακη, κ. ΠαΠαΘΕoδωρoυ,
δ. ΠαΠαΖoΓλoυ, Ε. ΜαλΤΕΖoς

172

ςυσχέτιση εναλλακτικότητας εδάφους σε ιόντα και νερό με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
σε κατοίκους του νομού τρικάλων
κ. ΜυλωΝας, ς. ΜυλωΝας, Θ. ΓκαλΕας

173

ςυνυπάρχοντα νοσήματα σε ενήλικους ασθενείς που πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο
σακχαρώδη διαβήτη. o καρκίνος εμφανίζει μειωμένη συχνότητα
κ. ΜυλωΝας, ς. ΜυλωΝας, Θ. ΓκαλΕας
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Γενετική συσχέτιση του πολυμορφισμού TaqI του υποδοχέα της βιταμίνης D με την παχυσαρκία
αλλά όχι με ςδτ2 στον ελληνικό πληθυσμό
Γ. ΒαςιλoΠoυλoς, Θ. ςαραφιδoυ, κ. κωΤςα, Γ. ΓκoυΤΖΕλας, Μ. ΠαΠαδηΜηΤριoυ,
Ξ. ΤςΕκΜΕκιδoυ, ι. ΓιωΒoς, Ζ. ΜαΜoυρης

175

εναλλαγή μεταξύ ινσουλινών στην ελλάδα. αξιοποίηση πόρων και ικανοποίηση των ασθενών
Ν. ΤΕΝΤoλoυρης, κ. αλoυΜαΝης, M. reaNey, Χ. δαφΝη, Ε. δρoςιΝoς
Για ΤηΝ ΕλληΝικη oΜαδα ΜΕλΕΤης swiNg
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