


Eπιστημονικό Πρόγραμμα 

19:00-19:30 Χαιρετισμοί

19:30-20:30 Εκδήλωση για το κοινό
Πρόεδρος: Ν. Ζακόπουλος

Εισαγωγή,
Δ.Θ. Κρεμαστινός
Πρόεδρος Ελληνικού
Κολλεγίου Καρδιολογίας

• Αρτηριακή Υπέρταση,
Α. Καραγιάννης

• Υπερλιπιδαιμία, 
Β. Άθυρος

09:00-10:30 Στρογγυλό Τραπέζι:
«Πνευμονική Υπέρταση»
Πρόεδροι: Γ. Παρχαρίδης - 

Φ. Τρυποσκιάδης

• Αίτια - παθοφυσιολογία -
κατάταξη πνευμονικής
υπέρτασης,
Ε. Σέρασλη

• Διαγνωστική προσέγγιση
ασθενών με πνευμονική
υπέρταση, 
Γ. Γιαννακούλας

• Η θέση της
ηχωκαρδιογραφίας 
στη διάγνωση και την
παρακολούθηση ασθενών 
με πνευμονική υπέρταση,
Ε. Μάτσακας

• Θεραπεία της αρτηριακής
πνευμονικής υπέρτασης,
Γ. Πίτσιου

10:30-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι:
«Φλεβική πνευμονική
υπέρταση στην Καρδιολογία»
Πρόεδροι: Δ.Θ. Κρεμαστινός -

Σ. Τουμανίδης

• Νοσήματα στα οποία
παρατηρείται φλεβική
πνευμονική υπέρταση,
Δ. Κετίκογλου

• Η σημασία της παρουσίας
πνευμονικής υπέρτασης 
στην πρόγνωση και την
αντιμετώπιση των
βαλβιδοπαθειών,
Ι. Παρασκευαΐδης

• Πνευμονική υπέρταση 
στην καρδιακή ανεπάρκεια -
επίπτωση στην
συμπτωματολογία των
ασθενών,
Δ. Τζιακάς

• Θεραπεία της φλεβικής
πνευμονικής υπέρτασης,
Γ. Γιαμούζης

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι:
«Πνευμονική Εμβολή»
Πρόεδροι: Σ. Κωνσταντινίδης -

Χ. Καρβούνης

• Πνευμονική εμβολή:
επιδημιολογία - αίτια -
συμπτώματα - πρόγνωση,
Δ. Στάκος

Ξενοδοχείο “ALEXANDROUPOLIS IMPERIAL”

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010



Η Επιστημονική Εκδήλωση «Πνευμονική Υπέρταση - Πνευμονική Εμβολή» που πραγματοποιείται στα
πλαίσια των εκδηλώσεων «Εξελίξεις στην Καρδιολογία 2010», τις οποίες διοργανώνει το Ελληνικό Κολλέγιο
Καρδιολογίας, μετά από αξιολόγηση του επιστημονικού της προγράμματος, μοριοδοτήθηκε με οκτώ (8)
μόρια (credits), αμοιβαία αναγνωρίσιμα από την EACCME-UEMS, στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Eκπαίδευσης (CME-CPD). Επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση στη χώρα μας είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος (ΠΙΣ), μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την Union Européenne des Médecins
Spécialistes-European Union of Medical Specialists (UEMS).

Δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς

Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός
Καθηγητής Καρδιολογίας 
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Χαράλαμπος Καρβούνης
Καθηγητής Καρδιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Σταύρος Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

• Απεικονιστικές τεχνικές 
στη διάγνωση της
πνευμονικής εμβολής,
Α. Κρανίδης

• Ο ρόλος των βιοχημικών
δεικτών στη διάγνωση της
πνευμονικής εμβολής;
Γ. Χαλκιάς

• Θεραπεία της πνευμονικής
εμβολής, 
Ι. Κανονίδης

14:00-14:30 Διάλεξη
«Πνευμονική εμβολή - 
τι κάνουμε σήμερα - 
τι περιμένουμε στο μέλλον»
Πρόεδρος: Π. Γκελερής
Ομιλητής: Σ. Κωνσταντινίδης 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Tηλ.: 210 6827405-210 6839690/1, Fax: 210 6827409 
E-mail: siliadis@tmg.gr, mbriki@tmg.gr
Web site: www.tmg.gr

Οργάνωση-Γραμματεία

g ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
19-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Η Αλεξανδρούπολη είναι πόλη της Θράκης και πρωτεύουσα του νομού
Έβρου. Πρόκειται για μια πόλη σύγχρονη με προσεγμένο ρυμοτομικό
σχέδιο, η οποία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους καθώς
προσεγγίζεται με όλα τα μέσα, αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, οδικώς
και ακτοπλοϊκώς. Αξιοσημείωτα έργα υποδομής είναι το σύγχρονο -
διεθνές λιμάνι, η Εγνατία οδός καθώς και η σιδηροδρομική σύνδεση με
σημαντικές πόλεις, που την καθιστούν εμπορικό κόμβο και δημιουργούν
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της στο
μέλλον. Αποτελεί μια από τις νεότερες πόλεις της χώρας, καθώς
ιδρύθηκε το 1875 και σαν πόλη αναφέρεται από τις αρχές του 20ού
αιώνα. Η γύρω περιοχή της έχει πλούσιο ιστορικό παρελθόν, καθώς
στην θέση της βρισκόταν η αρχαία πόλη Σάλη, την οποία αναφέρει ο
Ηρόδοτος, καθώς επίσης σε κοντινή απόσταση η αρχαία Μεσημβρία, η
Ρωμαϊκή Τραϊανού-πολη και η Βυζαντινή Βήρα. Στην πόλη λειτουργούν
4 τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με σημαντικότερο
εκείνο της Ιατρικής που στεγάζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον
σύγχρονα νοσοκομεία των Βαλκανίων. Αξιοθέατο της πόλης είναι ο
Φάρος (κτίσμα αναγνώρισης) καθώς και το εκκλησιαστικό μουσείο και
άλλα νεοκλασσικά κτίρια.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ALEXANDROUPOLIS IMPERIAL”
Το “ALEXANDROUPOLIS IMPERIAL” αποτελεί ένα χώρο υψηλής
αισθητικής, όπου η διακριτική πολυτέλεια συναντά την άψογη οργάνωση,
συνδυάζοντας τις ανέσεις ενός υπερσύγχρονου ξενοδοχείου της πόλης
με το γοητευτικό σκηνικό ενός καταπράσινου πευκοδάσους. Δίπλα στη
θάλασσα και σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο, αποτελεί ιδανική
αφετηρία για εξορμήσεις στο μαγευτικό Δάσος της Δαδιάς και το Δέλτα
του Έβρου. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν τη δική τους ιδιαίτερη
αισθητική και θέα στο Θρακικό Πέλαγος, στη Σαμοθράκη, στην Ίμβρο και
την Τένεδο. Οι υψηλές προδιαγραφές του τμήματος συνεδρίων και
δεξιώσεων εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία κάθε εκδήλωσης.

Υπεύθυνοι Eπικοινωνίας: 
Σωτήρης Ηλιάδης Tηλ: 6937 039453
Μόϊρα Μπρίκη Tηλ: 6944 276687


