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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Saizen® 5,83 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φυσίγγιο περιέχει 1,03 ml διαλύματος
(6 mg σωματοτροπίνης*) *ανασυνδυασμένη ανθρώπινη αυξητική ορμόνη, που παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα θηλαστικών. 4.3 Αντενδείξεις:
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Η σωματοτροπίνη δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ανάπτυξης σε παιδιά με κλειστές επιφύσεις.
Η σωματοτροπίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη δραστηριότητας όγκου. Οι ενδοκρανιακοί όγκοι πρέπει να είναι ανενεργοί και η
αντινεοπλασματική θεραπεία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της θεραπείας με αυξητική ορμόνη. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται αν υπάρχει ένδειξη αύξησης
όγκου. Η σωματοτροπίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση πολλαπλασιαστικής ή προ-βλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Ασθενείς με οξέως κρίσιμη
ασθένεια που έχουν υποστεί επιπλοκές μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς, επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, πολλαπλό τραύμα από ατύχημα, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ή
παρόμοιες καταστάσεις δεν θα πρέπει να θεραπεύονται με σωματοτροπίνη. Σε παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο, η θεραπεία με σωματοτροπίνη θα πρέπει να διακόπτεται κατά τη
μεταμόσχευση νεφρού. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η θεραπεία θα πρέπει να διενεργείται υπό την τακτική καθοδήγηση ενός ιατρού που είναι
έμπειρος στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης. H μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση δε θα πρέπει να υπερβαίνεται. Οι ασθενείς
με ενδο- ή εξωκρανιακή νεοπλασία σε ύφεση, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με αυξητική ορμόνη θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τον
ιατρό. Οι ασθενείς που εμφανίζουν δευτερογενή ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης μετά από ενδοκρανιακό όγκο θα πρέπει να εξετάζονται συχνά για την πρόοδο ή την υποτροπή
της υποκείμενης εξέλιξης της νόσου. Σε ασθενείς που επέζησαν από καρκίνο κατά την παιδική τους ηλικία και έπειτα από την αρχική τους νεοπλασία είχαν λάβει θεραπεία με
σωματοτροπίνη, αναφέρθηκε αυξημένος κίνδυνος δευτερογενούς νεοπλασίας. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ακτινοβολία στο κεφάλι για το αρχικό τους νεόπλασμα, οι
ενδοκρανιακές νεοπλασίες και ειδικότερα το μηνιγγίωμα, ήταν το συνηθέστερο από τις δευτερογενείς νεοπλασίες. Η σωματοτροπίνη δεν ενδείκνυται για την μακροχρόνια θεραπεία
των παιδιατρικών ασθενών με ανεπάρκεια ανάπτυξης οφειλόμενη σε γενετικά επιβεβαιωμένο σύνδρομο Prader-Willi, εκτός αν έχει επίσης διαγνωστεί να έχουν ανεπάρκεια
αυξητικής ορμόνης. Υπήρξαν αναφορές άπνοιας ύπνου και αιφνίδιου θανάτου μετά την έναρξη της θεραπείας με αυξητική ορμόνη σε παιδιατρικούς ασθενείς με σύνδρομο Prader-Willi που είχαν έναν ή περισσότερους από του ακόλουθους παράγοντες κινδύνου: σοβαρή παχυσαρκία, ιστορικό απόφραξης των άνω αεραγωγών ή άπνοια ύπνου, ή άγνωστης
αιτιολογίας αναπνευστική λοίμωξη. Έχει αναφερθεί λευχαιμία σε μικρό αριθμό ασθενών με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, μερικοί των οποίων έχουν λάβει αγωγή με
σωματοτροπίνη. Ωστόσο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι η επίπτωση της λευχαιμίας είναι αυξημένη σε αποδέκτες αυξητικής ορμόνης χωρίς παράγοντες προδιάθεσης. Επειδή η
σωματοτροπίνη μπορεί να μειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις δυσανεξίας στη γλυκόζη. Για τους ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη, μπορεί να απαιτηθεί ρύθμιση της δόσης της ινσουλίνης μετά την έναρξη θεραπείας με προϊόντα που περιέχουν σωματοτροπίνη. Οι ασθενείς με διαβήτη ή
δυσανεξία στη γλυκόζη θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με σωματοτροπίνη. Το ιστορικό σταθερής αμφιβληστροειδοπάθειας δεν πρέπει να
συνεπάγεται διακοπή της θεραπείας υποκατάστασης με σωματοτροπίνη. Το ιστορικό σταθερής αμφιβληστροειδοπάθειας δεν πρέπει να συνεπάγεται διακοπή της θεραπείας
υποκατάστασης με σωματοτροπίνη. Η αυξητική ορμόνη αυξάνει την επιπλέον μετατροπή της T4 σε T3 και μπορεί, ως τέτοια, να αναδείξει αρχόμενο υποθυρεοειδισμό. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουργίας σε όλους τους ασθενείς. Σε ασθενείς με υποϋποφυσισμό θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η συνήθης
θεραπεία υποκατάστασης όταν χορηγείται η θεραπεία με σωματοτροπίνη. Σε περίπτωση σοβαρής ή υποτροπιάζουσας κεφαλαλγίας, οπτικών προβλημάτων, ναυτίας ή/και εμέτου,
συνιστάται βυθοσκόπηση του οφθαλμού για το ενδεχόμενο οιδήματος οπτικής θηλής. Εάν επιβεβαιωθεί οίδημα οπτικής θηλής θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο καλοήθους
ενδοκρανιακής υπέρτασης (ή ψευδονεόπλασμα του εγκεφάλου) και τότε, αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία με Saizen®. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκείς
αποδείξεις για να καθοδηγήσουν τη λήψη κλινικών αποφάσεων σε ασθενείς με ενδοκρανιακή υπέρταση που έχει αντιμετωπισθεί. Εάν η θεραπεία με αυξητική ορμόνη ξαναρχίσει,
είναι απαραίτητη η προσεκτική παρακολούθηση για την εμφάνιση συμπτωμάτων ενδοκρανιακής υπέρτασης. Αν και σπάνια, η παγκρεατίτιδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ασθενείς
που λαμβάνουν θεραπεία με σωματοτροπίνη, ειδικότερα σε παιδιά που εμφανίζουν κοιλιακό άλγος. Όπως με όλα τα προϊόντα που περιέχουν σωματοτροπίνη, ένα μικρό ποσοστό
ασθενών μπορεί να αναπτύξει αντισώματα στη σωματοτροπίνη. Η δεσμευτική ικανότητα αυτών των αντισωμάτων είναι μικρή και δεν επηρεάζει το ρυθμό της ανάπτυξης. Δοκιμασία
αντισωμάτων στη σωματοτροπίνη θα πρέπει να διενεργείται σε κάθε ασθενή που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Η επιφυσιολίσθηση κεφαλής μηριαίου οστού συχνά σχετίζεται
με ενδοκρινικές διαταραχές όπως ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και υποθυρεοειδισμό όπως επίσης με απότομες αυξήσεις στην ανάπτυξη. Η επιφυσιολίσθηση κεφαλής μηριαίου
οστού σε παιδιά υπό θεραπεία με αυξητική ορμόνη μπορεί να οφείλεται σε υποκείμενες ενδοκρινικές διαταραχές ή στην αυξημένη ταχύτητα ανάπτυξης που οφείλεται στη θεραπεία.
Οι απότομες αυξήσεις της ανάπτυξης μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο προβλημάτων των αρθρώσεων, ιδιαίτερα δε του ισχίου που βρίσκεται σε μεγάλη ένταση κατά την απότομη
προεφηβική ανάπτυξη. Οι γιατροί και οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση για κάθε εμφάνιση προβλήματος στο βάδισμα ή παράπονα για πόνο στο ισχίο ή το γόνατο σε παιδιά
υπό θεραπεία Saizen®. Οι ασθενείς με ανεπάρκεια ανάπτυξης λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας θα πρέπει να εξετάζονται περιοδικά για στοιχεία προόδου νεφρικής
οστεοδυστροφίας. Σε παιδιά με προχωρημένη νεφρική οστεοδυστροφία μπορεί να παρατηρηθεί επιφυσιολίσθηση ή ισχαιμική νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού και είναι
αβέβαιο εάν αυτά τα προβλήματα επηρεάζονται από τη θεραπεία με αυξητική ορμόνη. Θα πρέπει να λαμβάνονται ακτινογραφίες του ισχίου πριν την έναρξη της θεραπείας. Σε
παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να έχει ελαττωθεί κάτω από 50 % του φυσιολογικού πριν χορηγηθεί η θεραπεία. Για να επιβεβαιωθεί η
διαταραχή της σωματικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη του σώματος θα πρέπει να έχει παρακολουθηθεί για έναν χρόνο πριν χορηγηθεί η θεραπεία. Η συντηρητική αγωγή για τη νεφρική
ανεπάρκεια (που συμπεριλαμβάνει έλεγχο της οξέωσης, του υπερπαραθυρεοειδισμού και της διατροφικής κατάστασης για ένα χρόνο πριν την θεραπεία) πρέπει να έχει καθορισθεί
και διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται κατά την περίοδο της μεταμόσχευσης νεφρού. Σε παιδιά με κοντό ανάστημα γεννημένα SGA,

4

άλλοι ιατρικοί λόγοι ή θεραπείες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αναπτυξιακή διαταραχή θα πρέπει να αποκλείονται πριν την έναρξη της θεραπείας. Στους SGA ασθενείς
προτείνεται να μετράται η ινσουλίνη σε περίοδο νηστείας και η γλυκόζη του αίματος πριν την έναρξη της θεραπείας και ακολούθως κάθε χρόνο. Σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για
σακχαρώδη διαβήτη (π.χ. οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, παχυσαρκία, αυξημένος δείκτης μάζας σώματος, σοβαρή ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, μελανίζουσα ακάνθωση) πρέπει
να διεξαχθεί δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη από στόματος (OGTT). Εάν παρατηρηθεί προφανής διαβήτης, η αυξητική ορμόνη δεν πρέπει να χορηγηθεί. Στους SGA ασθενείς
προτείνεται να μετράται το επίπεδο IGF-I πριν την έναρξη της θεραπείας και ακολούθως δύο φορές το χρόνο. Αν με τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις τα επίπεδα των IGF-I
υπερβαίνουν +2 SD σε σύγκριση με αναφορές για την ηλικία και το στάδιο εφηβείας, το ποσοστό IGF-I/IGFBP-3 μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη ρύθμιση της δοσολογίας. Η εμπειρία
στην εκκίνηση της θεραπείας στους SGA ασθενείς λίγο πριν την έναρξη της εφηβείας, είναι περιορισμένη. Για το λόγο αυτό, δε συνιστάται να γίνει έναρξη της θεραπείας λίγο πριν
από την έναρξη της εφηβείας. Περιορισμένη είναι η εμπειρία με SGA ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο Silver-Russel. Ποσοστό του ύψους που αποκτήθηκε κατά τη θεραπεία
παιδιών με κοντό ανάστημα γεννημένα SGA, με τη σωματοτροπίνη, μπορεί να χαθεί αν η θεραπεία σταματήσει πριν επιτευχθεί το τελικό ύψος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
ορμονικής υποκατάστασης σε ενήλικες, αναμένεται να εμφανιστεί κατακράτηση υγρών. Σε περίπτωση παρατεταμένου οιδήματος ή σοβαρής παραισθησίας η δοσολογία θα πρέπει
να μειωθεί για την αποφυγή ανάπτυξης συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Το σημείο της ένεσης πρέπει να αλλάζει ώστε να αποφεύγεται η λιποατροφία. Η ανεπάρκεια αυξητικής
ορμόνης στον ενήλικα είναι μία ισόβια κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα, εντούτοις η εμπειρία στους ασθενείς άνω των 60 ετών καθώς και η εμπειρία σε
παρατεταμένη χρήση είναι περιορισμένη. Σε όλους τους ασθενείς που αναπτύσσουν οξέως κρίσιμη νόσο θα πρέπει να αξιολογείται το όφελος της θεραπείας με σωματοτροπίνη σε
σχέση με το δυνητικό κίνδυνο. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Μέχρι και 10 % των ασθενών μπορούν να εμφανίσουν ερυθρότητα και κνησμό στο σημείο της ένεσης, ιδιαίτερα όταν
χρησιμοποιηθεί η υποδόρια οδός. Οι ενήλικες ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης της αυξητικής ορμόνης, αναμένεται να παρουσιάσουν κατακράτηση υγρών.
Κλινικές εκδηλώσεις της κατακράτησης υγρών μπορεί να είναι το οίδημα, η διόγκωση των αρθρώσεων, οι αρθραλγίες οι μυαλγίες και οι παραισθήσεις. Εντούτοις, αυτά τα συμπτώματα
/ σημεία είναι συνήθως παροδικά και δοσοεξαρτώμενα. Οι ενήλικες ασθενείς με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης, που είχαν διαγνωσθεί με ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης
στην παιδική ηλικία, ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες λιγότερο συχνά από τους ασθενείς με έναρξη της ανεπάρκειας της αυξητικής ορμόνης στην ενηλικίωση. Μπορεί να
εμφανισθούν αντισώματα στη σωματοτροπίνη σε μερικούς ασθενείς. Η κλινική σημασία αυτών των αντισωμάτων δεν είναι γνωστή, αν και μέχρι σήμερα τα αντισώματα αυτά έχουν
αναφερθεί ως έχοντα μικρή δεσμευτική ικανότητα και δεν έχουν συσχετισθεί με μείωση της ανάπτυξης εκτός από τις περιπτώσεις ασθενών με ελλείψεις γονιδίων. Σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, όταν το μειωμένο ανάστημα οφείλεται στην έλλειψη του γονιδιακού συμπλόκου της αυξητικής ορμόνης, η θεραπεία με αυξητική ορμόνη μπορεί να προκαλέσει την
εμφάνιση αντισωμάτων που μειώνουν την ανάπτυξη. Έχει αναφερθεί λευχαιμία σε έναν μικρό αριθμό ασθενών με έλλειψη αυξητικής ορμόνης, μερικοί από τους οποίους έλαβαν
θεραπεία με σωματοτροπίνη. Ωστόσο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι η επίπτωση της λευχαιμίας αυξάνεται σε αποδέκτες αυξητικές ορμόνης χωρίς παράγοντες προδιάθεσης. Οι
ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται στην ορολογία συχνότητας που χρησιμοποιείται παρακάτω: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100),
σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστή συχνότητα (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας
εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Κατηγορία Οργάνου Συστήματος: Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές (≥1/100,
<1/10): Μεμονωμένη κεφαλαλγία, Όχι συχνές (≥1/1,000, <1/100): Ιδιοπαθής ενδοκρανιακή υπέρταση (καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση), Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού Πολύ σπάνιες (<1/10,000): Επιφυσιολίσθηση κεφαλής μηριαίου οστού (Επιφυσιόληση κεφαλής μηριαίου
οστού), ή άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού. Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος: Πολύ σπάνιες (<1/10,000): Υποθυρεοειδισμός. Διαταραχές του
ανοσοποιητικού συστήματος Μη γνωστή συχνότητα: Τοπικές και γενικευμένες αντιδράσεις υπερευαισθησίας Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Συχνές (≥1/100,
<1/10): Στους ενηλίκους: Κατακράτηση υγρών: περιφερικό οίδημα, δυσκαμψία, αρθραλγία, μυαλγία, παραισθησία. Όχι συχνές (≥1/1,000, <1/100): Στα παιδιά: Κατακράτηση υγρών:
περιφερικό οίδημα, δυσκαμψία, αρθραλγία, μυαλγία, παραισθησία. Μη γνωστή συχνότητα: Αντοχή στην ινσουλίνη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπερινσουλιναιμία και σε σπάνιες
περιπτώσεις σε υπεργλυκαιμία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές (≥1/100, <1/10): Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης: Τοπική λιποατροφία που
μπορεί να αποφευχθεί με αλλαγές του σημείου της ένεσης. Γαστρεντερικές διαταραχές: Μη γνωστή
συχνότητα: Παγκρεατίτιδα. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού
συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Mεσογείων 284, Χολαργός 155 62
Τηλέφωνο: 213 2040 000 Φαξ: +30 210 6549585, Ιστότοπος: www.eof.gr 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΜΕRCK Α.Ε., Λ. Κηφισίας 41-45, Κτίριο Β΄, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.
210-6165 100, Fax. 210-6101 373 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 55786/29-07-2011
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 16/12/2016 ΛΤ: 139,15 ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ µέρους της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής έχω την τιµή και τη χαρά να σας
προσκαλέσω στην 26η Επιστηµονική Ηµερίδα της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., η οποία λόγω
της Πανδηµίας του Covid-19, θα πραγµατοποιηθεί µέσω internet στις 27 Ιουνίου 2020.
Η ηµερίδα αυτή έχει καθιερωθεί σε ετήσια βάση και αποτελεί ένα σηµαντικό επιστηµονικό
γεγονός στα πλαίσια της συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Τα θέµατα της ηµερίδας περιλαµβάνουν ευρέος φάσµατος παιδιατρικά θέµατα όπως
βασικές γνώσεις για τα προβιοτικά, πρεβιοτικά και συµβιοτικά, τη συσχέτισή τους µε
διάφορα νοσήµατα καθώς και “παλιά και νέα” θέµατα που απασχολούν τον παιδίατρο
(κορτιζονοθεραπεία, ενδείξεις γενετικού ελέγχου κλπ)
Με τη βεβαιότητα ότι θα συµβάλλετε ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και στην επικοινωνία
προς όφελος όλων µας ευελπιστούµε ότι θα ανταποκριθούµε στις υψηλές προσδοκίες σας.
Με τιµή
Η Πρόεδρος
Καθηγήτρια Ασηµίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
∆ιευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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09:00-09.15

ΚΑΛΟΣΏΡΙΣΜΑ
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου

09:15-11:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΈΖΙ: ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ-ΠΡΈΒΙΟΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ
Συντονιστής: Ευάγγελος Παύλου
Βασικές έννοιες - Ορισμοί- Πηγές - Νοσήματα του πεπτικού συστήματος
Τατιανή Μούδιου
Ο ρόλος τους
• Σε νευρολογικά νοσήματα και αυτισμό
Ευτέρπη Παυλίδου
• Στην παχυσαρκία και στο καρδιομεταβολικό σύνδρομο
Ελένη Π. Κοτανίδου

11:00-11:30

ΔΙΑΛΈΞΗ
Συντονίστρια: Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με
επιπτώσεις στην υγεία
Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη

11.30-11.45

ΔΙΑΛΈΙΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.45-12.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΈΖΙ: ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Συντονιστής: Εμμανουήλ Χατζηπαντελής
Μεταβολισμός σιδήρου, φυσιολογία της αναιμίας
Μαρία Ιωαννίδου
Σιδηροπενική αναιμία:
• Διαγνωστική Προσέγγιση - Επιπτώσεις - Ο ρόλος του παιδιάτρου
• Νεότερα στην αντιμετώπιση
Εμμανουήλ Χατζηπαντελής

12.30-13.00

ΔΙΑΛΈΞΗ
Συντονιστής: Αθανάσιος Τραγιαννίδης
Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα παιδικής ηλικίας
Εύη Σαπουντζή

13.00-14.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΈΖΙ:“ΠΑΛΑΙΑ & ΝΈΑ” ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
Συντονίστρια: Κατερίνα Χαϊδοπούλου
Γενετική διερεύνηση παιδιατρικών νοσημάτων: πόσο αναγκαία είναι?
Λιάνα Φιδάνη
Κορτιζονοθεραπεία: αναγκαιότητα και κατάχρηση
Στεργιάννα Ντούμα
Οθόνη και αναπτυσσόμενος εγκέφαλος
Βάη Δουλιόγλου

14.00-14.15

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΗΜΈΡΙΔΑΣ
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Πρόεδροι – Ομιλητές
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Γαλλή-Τσινοπούλου
Ασημίνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ.
Διευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Δουλιόγλου Βάη

Διευθύντρια ΕΣΥ, Μετεκπαιδευθείσα στην Παιδιατρική
Νευρολογία, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ιωαννίδου Μαρία

Παιδίατρος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Κοτανίδου Έλένη

Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Μούδιου Τατιανή

Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ, Μετεκπαιδευθείσα στην Παιδιατρική
Γαστρεντερολογία, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Νικολοπούλου-Σταμάτη
Πολυξένη

Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομίας
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ντούμα Στεργιάννα

Διευθύντρια ΕΣΥ, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Παυλίδου Έυτέρπη

Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ, Μετεκπαιδευθείσα στην Παιδιατρική
Νευρολογία, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Παύλου Έυάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής –Παιδιατρικής
Νευρολογίας Α.Π.Θ. Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Σαπουντζή Έυδοξία

Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μετεκπαιδευθείσα στην
Παιδιατρική Ρευματολογία, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ

Τραγιαννίδης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Αιματολογίας και
Ογκολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Φιδάνη Λιάνα

Παιδίατρος - Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Α.Π.Θ., Β΄
Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Χαϊδοπούλου Κατερίνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής –Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ.
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Χατζηπαντελής Έμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας
Ογκολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΓΈΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ
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Β’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. – ΠΓΝΘ – ΑΧΕΠΑ
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Παιδιατρική

Εταιρεία
Βορείου
Ελλάδος

Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Ημερομηνία διεξαγωγής:
ΣάββατοLogo
27 Ιουνίου 2020
The logo is the most basic element of our visual identity. It is our

signature and our image to consumers. It is the element that will become
Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης:
increasingly charged
over time with our values and beliefs. It is the stable
reference point throughout the range of our communication strategies.
Το Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης
θα σταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας της Ημερίδας.
For all these reasons it is vitally important that the logo is applied
diligently in all its applications, based on the information and instructions
in this brochure. If a special application has not been anticipated by this
brochure, you must contact the GENECOM marketing department for
further instructions.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Αλεξ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ.: 210 6074200, Fax: 210 6074222
e-mail: md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr
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