Περιεχόμενα
Περιληψεις ανακoινωςεων 33oυ Πανελληνιoυ εΤηςιoυ ςυνεδριoυ
Της ελληνικης εΤαιρειας ΜελεΤης και εκΠαιδευςης
Για Τoν ςακΧαρωδη διαΒηΤη
ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση στο πλαίσιο αντιδιαβητικής αγωγής με εμπαγλιφλοζίνη:
Περιγραφή περίπτωσης
Α. ΜπoυλΜπoυ, Θ. ΓριβΑ, ι. ΚΑτσιΓιΑννη, ι. ΚυριΑΚoυ, Χ. λιλιoσ, Ε. ΜΑΓΓΑνΑρη,
Χ. τσΑβoυσoΓλoυ, β. Δoυρλιoυ, Κ. ΚΑρΑΓΚoυνησ, Κ. ΜΑΧΑιρΑ

66

Περιγραφή περίπτωσης ασθενούς με ςδ τύπου 1 με διαβητική νεφροπάθεια τελικού σταδίου
χωρίς σημεία διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
Α. ΚoντΑνΑ, Γ. πoλυΧρoνoπoυλoσ, Δ. ΜυλωνΑσ, σ. βΕνΕτη, Α. ΚoσΚoσΑσ,
Ε. ΚΑνΑΚησ, Α. ΧΑτζητoλιoσ, τ. ΔιΔΑΓΓΕλoσ

67

oδοντοστοματολογικά ευρήματα των ασθενών με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2
π. ΔιΔΑΓΓΕλoυ, Μ. βoυρβΑΧΑΚη, Α. πΑπΑΓιΑννησ, τ. ΔιΔΑΓΓΕλoσ,
Α. ΧΑτζητoλιoσ, A. MΑτιΑΚησ

68

εκτίμηση του 10ετούς κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε διαβητικούς τύπου 2. επίτευξη θεραπευτικών
στόχων μετά από 48 μήνες παρακολούθησης σε διαβητολογικό ιατρείο
σ. τσoτoυλιΔησ, π. ΧρηστιΔησ, Α. ΜπoτσΚΑριoβΑ, σ. πλΕΚη, Δ. ΚΑρΑΓιΑννιΔoυ,
ρ. ΜπΕΓΚoλλι, σ. ΦΑρΔoΓιΑννη, Α. ΨΑρρΑ, Κ. Γριβoυ
69
Μελέτη του κιρκάδιου ρυθμού αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση
ςακχαρώδους διαβήτη Τύπου 2
β. νιΚoλΑΐΔoυ, Ε. ΓΚΑλιΑΓΚoυση, Ε. ΓΑβριηλΑΚη, π. ΑνυΦΑντη,
Α. τριΑντΑΦυλλoυ, ι. ζωΓρΑΦoυ, Χ. σΑΜπΑνησ, σ. ΔoυΜΑ

70

επιδημιολογική μελέτη καταγραφής της τρέχουσας κλινικής διαχείρισης του ςακχαρώδους διαβήτη
Τύπου 2 σε διαβητολογικό κέντρο ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου
Φ. νιΚoλΑΐΔoυ, ι. ΚωστoΓλoυ, ν. τσιτσιoυ, λ. ΑΘΑνΑσιoυ, π. πΑππΑσ,
Α. ΜπΑΚΑσ, o.-Α. πΑυλιΔoυ

71

ςυγκριτική αξιολόγηση των επιδράσεων της ορθόδοξης νηστείας έναντι κλασικής υποθερμιδικής
διατροφής στο γλυκαιμικό, λιπιδαιμικό και ανθρωπομετρικό προφίλ: Μια ελεγχόμενη μελέτη
διατροφικής παρέμβασης
Θ. ΚoυΦΑΚησ, σ. ΚΑρρΑσ, λ. ΑΔΑΜιΔoυ, β. Αντωνoπoυλoυ, π. ΚΑρΑλΑζoυ,
Α. ΘυσιΑΔoυ, Κ. ΜΑΚΕΔoυ, Κ. ΚωτσΑ

72

ανταπόκριση στη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή μεταξύ των διαβητικών ασθενών και αυτών
με διαβήτη και συνοδές ψυχικές παθήσεις στο διαβητολογικό ιατρείο Γενικού νοσοκομείου
σ. πΑπΑΔΑτoσ, Α. ΜπoυρΔΑΚησ

73

διερεύνηση της φυσικής δραστηριότητας ασθενών με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2
σε αγροτικό πληθυσμό του νομού ροδόπης
σ. ΜoλλΑ, Α. τΕρζη, Γ. πΑρισιΔησ, ζ. ΜΑυριΔoυ, σ. ρoΚΚΑ, τ. ΔΑλΜΑτζη

74
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εντοπισμός προδιαβήτη ή αδιάγνωστου διαβήτη στο οδοντιατρείο.
ςυσχετισμός με την περιοδοντική κατάσταση
Α. ΓρηΓoριΑΔησ, T. SorSA, Δ. σΑΚΕλλΑρη

75

Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου ασθενών με ςδ2
ι. ΚoυτσoνΑσιoσ, Α. ΜπoυρΔΑΚησ, Γ. Φιλη, ν. νιΚΑ

76

Μελέτη πιθανής σχέσης των διαταραχών μεταβολισμού της γλυκόζης με τη χρόνια αιμοσιδήρωση,
τις θεραπείες αποσιδήρωσης και την παθολογία του παγκρέατος στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία
Χ. ζησησ, π. ζoρΜπΑσ, Δ. ΑλΕΞιoυ, σ. ΚΑρΑλησ, Ε. βλΑΧoΚωστΑ, Κ. ΚoΦιτσΑ,
Α. στΑΜπΕρνΑ, σ. ΜυλωνΑσ

77

διαταραχές μεταβολισμού της γλυκόζης σε μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με Β-θαλασσαιμία:
επιπολασμός, σχέση με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και τον δείκτη μάζας σώματος και
η θεραπευτική αντιμετώπιση
Χ. ζησησ, π. ζoρΜπΑσ, Κ. ΚoΦιτσΑ, Χ. ΜΑΔΕΜπλησ, Χ. ΜυλωνΑ, Α. τζΕΚΑ,
σ. ΜυλωνΑσ

79

o ρόλος των λιπιδίων και υπόλοιπων παραγόντων στον καρδιαγγειακό κίνδυνο ασθενών
με μεταγγισιοεξαρτώμενη Β-θαλασσαιμία
Χ. ζησησ, π. ζoρΜπΑσ, σ. ΚΑρΑλησ, Ε. βλΑΧoΚωστΑ, Δ. ΑλΕΞιoυ, ν. ΑΓΓΕλησ,
Ε. ΔηΜητριΑΔoυ, σ. ΜυλωνΑσ

81

ςύνδρομο ανήσυχων ποδιών σε ασθενή με ςακχαρώδη διαβήτη: Μπορεί ένα χρόνιο νόσημα να μειώσει
τη διαγνωστική μας οξύτητα; Περιγραφή περίπτωσης
Δ. ΑνυΦΑντΑΚησ, Φ. ΚΑτσΑνιΚΑΚη, Α. ΑνυΦΑντΑΚησ, Ε. συΜβoυλΑΚησ

83

Ποιότητα ζωής τύπου 2 διαβητικών ασθενών που κατοικούν στην ορεινή ελλάδα
β. σιoντη, Γ. ΧΑρΑλΑΜπoυσ, Γ. πΑπΑΓΕωρΓιoυ, Δ. πΕσΧoσ, Μ. Γoυρνη

84

Μεταβολικές παράμετροι ασθενών με ςδ2 και διάρκεια νοσηλείας λόγω λοίμωξης
σ.σ. πΑπΑΔΑτoσ, Δ. πoλυζoσ, Γ. Φιλη, Α. ΜπoυρΔΑΚησ

85

ςυσχέτιση επιπέδων Lp(a) και HbA1c σε ασθενείς με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2
Δ. σΑΚΚΑσ, Ε.-Αιν. βΕΚιΑρη, σ.Ε. ΜΑυρoυΔΕΑσ, Α. σΑΚΕλλΑριoυ, η. λΕΦΑσ,
β. ΑπoστoλΑΚη, Ε. ΜιΧΑλΑΚη, Α. τριΚΑσ, Α. σιΑννη

86

η κληρονομικότητα και η συσχέτισή της με τον μεταβολικό έλεγχο, τις συννοσηρότητες και
τις επιπλοκές του διαβήτη
Μ. στΑΜΑτΕλΑτoυ, Α. σΕΚΕρΑΚ, ι. ΓιΑλΑΜΑσ, Μ. ΔρoυΓΚΑΚη, Γ. τζιoΜΑλoσ,
ν. βΑσιλΑΚη, Μ. ζoυΜΑΚη, Μ. ΔΑσΕνΑΚη

87

είναι απαραίτητη η αυστηρή συμμόρφωση προς τις διατροφικές οδηγίες για την επίτευξη καλού
μεταβολικού ελέγχου σε ασθενείς με διαβήτη Τύπου 2;
E. Ελ ντΕΐΚ, Φ. ΚυριΑΚoυ, Μ. νoυτσoυ, Α. ΘΑνoπoυλoυ

88

ςυσχέτιση της ύπαρξης ιστορικού ςακχαρώδους διαβήτη ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφικό
έλεγχο και του αριθμού των πασχόντων αγγείων κατά τον στεφανιογραφικό έλεγχο
σ. ΜΑντζoυΚησ, Μ. ΓΕρΑσιΜoυ
89
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ςυσχέτιση της ύπαρξης ιστορικού ςακχαρώδους διαβήτη ασθενών που υποβάλλονται
σε στεφανιογραφικό έλεγχο και του SYNTAXSCoRE κατά τον στεφανιογραφικό έλεγχο
σ. ΜΑντζoυΚησ, Μ. ΓΕρΑσιΜoυ

91

Προοπτική μελέτη παρατήρησης των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου μέσω του τρόπου ζωής
και της συμμόρφωσης στη μεσογειακή διατροφή: αποτελέσματα από τη μελέτη “PERSEAS”
Χ. βoυλΓΑρη, ι. ιωΑννιΔησ, Χ. ΔηΜoσΘΕνoπoυλoσ, ι. ντoυπησ, ν. πΑτσoυρΑΚoσ,
ρ. ΕυΘυΜιΑΔoυ, Ε. ΧΑτζηΑΓΓΕλΑΚη, ι. ΚυριΑζησ

93

ςυσχέτιση δεικτών ινσουλινοαντίστασης με τη γλυκαιμική ρύθμιση και την παρουσία διαβητικών
επιπλοκών
ΑιΚ. τριΚΚΑλινoυ, Α. πΑπΑζΑΦΕιρoπoυλoυ, Ε. ΚΑΓΚΕλΑρη, η. ΓΕωρΓoπoυλoσ,
Α. ΓΑνωτoπoυλoυ, π. ΓΑβρΑ, Ε. ΧoυρΔΑΚη, Α. ΚΑΜΑρΑτoσ, Α. ΜΕλιΔωνησ

94

Μειωμένη δύναμη δραγμού σε ασθενείς με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2
Φ. ΜΕρΜηΓΚΑσ, Ε.-Κ. συντζΑνΑΚη, Μ. ΜΑΜΑλoυΚΑΚη, Μ. ΔρΑνΔΑΚη,
Α. ΦΑντΑΚησ, Α. ΓΚoΓΚoυ

95

διακύμανση αναγκών ινσουλίνης σε γυναίκες με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1 κατά τον θηλασμό –
αναδρομική μελέτη δεκαετίας
ι. ΚΑΚoυλιΔησ, ι. ηλιΑσ, Α. λινΑρΔη, Α. ΜιΧoυ, Α. λΕΚΚoυ, Ε. βΕνΑΚη, Ε. ΚoυΚΚoυ

96

Παρακολούθηση ςακχαρώδους διαβήτη κύησης στο τακτικό διαβητολογικό ιατρείο
A. ΜΑΚινΑ-Κoυση, Κ. ΜΑυρoΜoυστΑΚoυ, Α. ζΑπoυνιΔoυ, ΑιΚ. πΑπΑΦιλιππoυ,
Χ. ΜΑζιωτη, Χ. ΜΑΧΑιριωτησ, ζ. ΑλΕΞιoυ

97

εκτίμηση ευπάθειας (FRAILTY) και δυνατότητες παρέμβασης για τη βελτίωση ποιότητας ζωής
ηλικιωμένων ασθενών με ςακχαρώδη διαβήτη
Μ. ΜΑΜΑλoυΚΑΚη, Μ. ΔρΑνΔΑΚη, Ε.-Κ. συντζΑνΑΚη, Φ. ΜΕρΜηΓΚΑσ,
Α. ΦΑντΑΚησ, Α. ΓΚoΓΚoυ

98

Χαρακτηριστικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες αντιγριπικού και αντιπνευμονιοκοκκικού
εμβολιασμού ατόμων με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2
Α. ΚoυτσoβΑσιλησ, Α. σωτηρoπoυλoσ, Δ. ΓoυΓoυρΕλΑσ, Μ. πΑππΑ, Δ. πΑπΑΔΑΚη,
σ. τσιΑΓΚλησ, σ. ΜπoυσΜπoυλΑσ, Θ. πΕππΑσ

99

ςυσχέτιση επιπέδων Βιταμίνης D με σωματομετρικούς, δημογραφικούς και εργαστηριακούς
παράγοντες, όπως και με τη γλυκαιμική ρύθμιση σε έναν διαβητικό πληθυσμό
Γ. τζιoΜΑλoσ, Α. σΕΚΕρΑΚ, ι. ΓιΑλΑΜΑσ, Μ. ΔρoυΓΚΑΚη, ν. βΑσιλΑΚη,
Μ. ζoυΜΑΚη, Μ. ΔΑσΕνΑΚη, Μ. στΑΜΑτΕλΑτoυ

100

Άτυπη εκσεσημασμένη αμφοτερόπλευρη οστεοαρθροπάθεια CHARCoT: Παρουσίαση περίπτωσης
Χ. λoυπΑ, Ε. ΜΕΐΜΕτη, Α. ΚoΚΑσ, Ε. βoΓιΑτζoΓλoυ, Α. Δωνoυ, σ. ΚΑλΑντζη

101

o σημαντικός ρόλος του καρδιολόγου στη διαχείριση νοσηλευομένων με ςδ Τύπου 2
σε καρδιολογική κλινική
Ε. ΜΑνΔΑλΑΚη, Α. τσιρΕΚΑ, Δ. ΚoρΕλΑ, ν. Γρυλλoυ, Ε. ρoΓΔΑΚησ, Α. ΑνυΦΑντΑΚησ,
Α. πΑππΑσ, Ε. ΦoυΚΑρΑΚησ
102
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επιδρά η χορήγηση α-λιποϊκού οξέος στην ταχύτητα αγωγιμότητας του γαστροκνημίου νεύρου
σε ασθενείς με διαβητική περιφερική νευροπάθεια
ΑιΚ. τριΚΚΑλινoυ, Α. πΑπΑζΑΦΕιρoπoυλoυ, Ε. ΞoυρΓιΑ, σ. πΑπΑντωνιoυ,
Κ. AνΑΓνωστoπoυλoυ, ΑιΚ. σΕρΕτη, Α. ΚΑΜΑρΑτoσ, Α. ΜΕλιΔωνησ

103

αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μετά από 12μηνη χορήγηση του συμπληρώματος που περιέχει
υπεροξειδική δισμουτάση, α-λιποϊκό οξύ, βιταμίνη B12 και ακέτυλο L-καρνιτίνη σε ένα δισκίο
σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια
τ. ΔιΔΑΓΓΕλoσ, Ε. ΚΑρλΑΦτη, ζ. ΚoντoνινΑσ, Χ. ΜΑρΓΑριτιΔησ, Ε. ΜΑρΓΑριτη,
Κ. τζιoΜΑλoσ, Α. ΧΑτζητoλιoσ

104

Γνώσεις και στάση των διαβητικών ασθενών απέναντι στο κάπνισμα και τον αντικαπνιστικό αγώνα
Μ. ΜπριστιΑνoυ, Κ. σπΑνoσ, Μ. ΚΑτσΑoυνoυ, Ε. πρΑτηλΑσ, λ. λΑνΑρΑσ

105

επίδραση της ντουλαγλουτίδης στον γλυκαιμικό έλεγχο και τους καρδιομεταβολικούς παράγοντες
κινδύνου σε άτομα με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2 υπό αγωγή με λιραγλουτίδη
Α. σωτηρoπoυλoσ, Α. ΚoυτσoβΑσιλησ, σ. τσιΑΓΚλησ, Δ. πΑπΑΔΑΚη,
ΑιΚ. ΚΑτσΑβριΑ, σ. ΜπoυσΜπoυλΑσ, Θ. πΕππΑσ

106

Βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου και μείωση των υπογλυκαιμιών σε ασθενή με ςδ τύπου 2 και
στεφανιαία νόσο σε θεραπεία με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης με σύστημα συνεχούς
καταγραφής γλυκόζης και αναστολή στην πρόβλεψη της υπογλυκαιμίας. Περιγραφή περίπτωσης
π. ΓιΑννoυλΑΚη, Ε. ΚoτζΑΚιoυλΑΦη, ζ. ΚoντoνινΑσ, Χ. ΜΑρΓΑριτιΔησ,
Α. ΧΑτζητoλιoσ, τ. ΔιΔΑΓΓΕλoσ

107

κλινική αξιολόγηση της επίδρασης ενός κλειστού κυκλώματος ινσουλίνης στη γλυκαιμική ρύθμιση
και την ποιότητα ζωής ατόμων με ςακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1
Α. ΚoυτσoβΑσιλησ, Α. σωτηρoπoυλoσ, Μ. ΓΕρoΓιΑννη, Μ. πΑππΑ, Α. τσΑΚιρησ,
ΑιΚ. ΚΑΜπoυρΕλη, Θ. πΕππΑσ

108

η επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στην 24ωρη αρτηριακή πίεση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2: Mια διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή
Ε. πΑπΑΔoπoυλoυ, π. σΑρΑΦιΔησ, Χ. λoυτρΑΔησ, Γ. τζΑτζΑΓoυ, Κ. ΚωτσΑ,
σ. ΚΑρρΑσ, Χ. σΑΜπΑνησ, ι. ζωΓρΑΦoυ, Ε. ΑΓΓΕλoυΔη, ι. Μηνoπoυλoυ,
Μ. ΘΕoΔωρΑΚoπoυλoυ, Α. τσΑπΑσ, Α. ΚΑρΑΓιΑννησ

109

η επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στην περιπατητική αορτική αρτηριακή πίεση και τους δείκτες
αρτηριακής σκληρίας ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: Mια διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη
κλινική δοκιμή
Ε. πΑπΑΔoπoυλoυ, Χ. λoυτρΑΔησ, Κ. ΚωτσΑ, Χ. σΑΜπΑνησ, Γ. τζΑτζΑΓoυ,
Α. ΚΑρΑΚoζoΓλoυ, τ. ΔιΔΑΓΓΕλoσ, Μ. ΘΕoΔωρΑΚoπoυλoυ, ι. Μηνoπoυλoυ,
Α. τσΑπΑσ, Α. ΚΑρΑΓιΑννησ, π. σΑρΑΦιΔησ

110

ευρεΤηριo ςυΓΓραΦεων
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