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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Επιστημονική Εκδήλωση που 
διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΙΕΑΕ) και έχει τίτλο 

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ:  
H OΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Μαρτίου 2020 στο ξενοδοχείο Μediterranean 
Palace της Θεσσαλονίκης. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους όσους υποστηρίζουν ασθενείς με αιματολογικά 
νοσήματα και είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν στα πλαίσια της νόσου τους. Παρά τις αντιξοότητες που όλοι βιώνουμε καθη-
μερινά, επιδιώκουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία πιστεύουμε ότι αναδεικνύει τις 
δυνατότητες των Ελλήνων Αιματολόγων και συγχρόνως ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των Αιματολογικών Ασθενών μετατρέποντας την αγωνία τους σε εμπιστοσύνη. 

Η επιλογή των εισηγήσεων έγινε με σκοπό να αναδυθούν νέα δεδομένα και επί-
καιρες αντιλήψεις για την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση πολλών αιματολογικών 
νοσημάτων, που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της σύγχρονης Αιματολογίας.  
Με γνώμονα την ενημέρωση και τη συνεργασία, που είναι απόλυτα απαραίτητες συνιστώ-
σες, προσκαλούμε όλους σας να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες σε μια πολυθεματική 
εκδήλωση που έχει κέντρο «τον ασθενή». Στόχος όλων μας, παράλληλα με την αύξηση 
της επιβίωσης των ασθενών μας, είναι και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των 
ίδιων όσο και των οικογενειών τους, με την «ολιστική προσέγγιση σώματος και ψυχής». 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την συνάντησή μας. Έχουμε την 
πεποίθηση ότι θα αποδειχθεί εφαλτήριο για μια ενδιαφέρουσα και γόνιμη ανταλλαγή 
απόψεων, ενώ τα δεδομένα που θα παρουσιασθούν θα βοηθήσουν τόσο στην εμβάθυν-
ση των θεωρητικών μας γνώσεων, όσο και στην αποκόμιση χρήσιμων συμβουλών και 
λύσεων σε πρακτικά θέματα που αφορούν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. 

Με την ελπίδα και την ευχή να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, σας περιμένουμε 
όλους προσδοκώντας στην ενεργό συμμετοχή σας! 

Για το ΔΣ του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος 

Ελισάβετ Γρουζή
Η Γραμματέας

Ειρήνη Κατωδρύτου
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

11.30-12.00 ΕΝΑΡΞΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

12.00-14.00 ΟμΑδΑ ΕΡΓΑΣίΑΣ:  
Ο/Η ΝΟΣΗλΕυτΗΣ/τΡίΑ κΟΝτΑ ΣτΟΝ ΑΣθΕΝΗ 

14.00-15.45 ΟμΑδΑ ΕΡΓΑΣίΑΣ: τΡΟπΟί βΕλτίωΣΗΣ τΗΣ δωΡΕΑΣ 
ΑίμΟπΟίΗτίκωΝ κυττΑΡωΝ

15.45-16.00 ΧΑίΡΕτίΣμΟί

16.00-17.00 δίΑλΕΞΗ πΡΟΣκΕκλΗμΕΝΟυ ΟμίλΗτΗ
πρόεδρος: Ελισάβετ Γρουζή
Η Αιματολογία σε απλά Ελληνικά
ίωάννης κοτσιανίδης 

17.00-18.30 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί ί
πρόεδροι: ίωάννα Σακελλάρη, ίωάννης μπαλταδάκης 
Οξεία Λευχαιμία: Μεταμόσχευση και Νεότερες Θεραπείες
Οξεία Λεμφοβλαστική 
Ευγενία βέρρου 
Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία
Αυγή λαλαγιάννη
Ελεύθερη συζήτηση 

18.30-18.45 δ ί Α λ Ε ί μ μ Α 

18.45-20.15 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί ίί
πρόεδροι: κωνσταντίνος τσαταλάς, Άννα κιουμή
Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία: Θεραπεία δια Βίου ή όχι ; 
Ιστορική αναδρομή
μαρία παπαϊωάννου
Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση
παναγιώτης παναγιωτίδης
Ελεύθερη συζήτηση 
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 Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

09.00-10.30 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί ίίί
πρόεδροι: ίωάννα Σακελλάρη, παυλίνα κωνσταντινίδου
Λέμφωμα και Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: 
Νέα Φάρμακα και Κυτταρικές Θεραπείες
Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
Νίκη Σταυρογιάννη
Λεμφώματα
ίωάννης μπάτσης
Ελεύθερη συζήτηση 

10.30-12.00 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί IV
πρόεδροι: Ευδοκία μανδαλά, Γεωργία καϊάφα
Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα,  
Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
Χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ
μενέλαος παπουτσέλης 
Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ
Σωτήριος παπαγεωργίου
Ελεύθερη συζήτηση

12.00-12.30 δ ί Α λ Ε ί μ μ Α

12.30-14.30 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί V
πρόεδροι: Ειρήνη κατωδρύτου, κοκοβιάδου κυριακή
Πολλαπλό Μυέλωμα: Στοχεύοντας στη βελτίωση  
της ποιότητας ζωής και στην ίαση
Ιστορική αναδρομή-Σημαντικοί σταθμοί στη θεραπεία 
Εισαγωγή: Ειρήνη κατωδρύτου
Αντιμετώπιση επιπλοκών της νόσου 
Αννα Χριστοφορίδου
Ειδικές υποκατηγορίες ασθενών σύνδρομο POEMS,  
καρδιακή αμυλοείδωση
Σωσάνα δελήμπαση
Ελεύθερη συζήτηση

14.30-15.30 δ ί Α λ Ε ί μ μ Α
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15.30-17.00 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί VI
πρόεδροι: βασιλεία Γαρυπίδου, βασίλειος περιφάνης
Αιμορροφιλία: Επαναπροσδιορισμός θεραπευτικών 
στόχων στην εποχή των Νέων Παραγόντων
Αιμορροφιλία Α
Σοφία βακαλοπούλου
Αιμορροφιλία Β
μαρίνα Οικονόμου
Ελεύθερη συζήτηση

17.00-17.30 δ ί Α λ Ε ί μ μ Α

17.30-20.00 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί VII
πρόεδροι: κώστας Σταματόπουλος, μαρία Γκανίδου
Ειδικές Διαλέξεις 
Αναδιοργάνωση του Συστήματος Αιμοδοσίας:  
απολογισμός δράση και σχεδιασμός για το μέλλον
Χάρις ματσούκα  
Δικαιώματα ασθενών με αιματολογικά νοσήματα
Ανδρέας Στεργιάδης
Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενούς  
με Αιματολογικά Νοσήματα
Χριστόφορος Ζακεστίδης
Δημιουργώντας μια καλύτερη ζωή για μένα – Ποιότητα ζωής, 
Συναισθηματική Αυτοδιαχείριση και Στόχοι για τον Ασθενή
καραπάνου Χριστίνα
Ελεύθερη συζήτηση στο τέλος από κάθε ομιλία

 Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
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Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

09.00-11.00 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί VIII
πρόεδροι: δέσποινα παντελίδου, Αλεξάνδρα κουράκλη
Αιμοσφαιρινοπάθειες: Αλλαγή Πορείας από τη Μετάγγιση  
στη Γονιδιακή Θεραπεία
Κλασσική θεραπευτική προσέγγιση-Νεότερες θεραπείες
Ευθυμία βλαχάκη 
Ενδοκρινολογικά προβλήματα - Αναπαργωγή
καλλιόπη κώτσα
Γονιδιακή θεραπεία
Ευαγγελία Γιαννάκη
Ποιότητα ζωής ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες
Φίλιππος κλωνιζάκης
Ελεύθερη συζήτηση

11.00-11.30 δ ί Α λ Ε ί μ μ Α

11.30-13.00 ΣτΡΟΓΓυλΟ τΡΑπΕΖί ίΧ (ΝΟΣΗλΕυτίκΟ)
πρόεδροι: Ελένη Χασαποπούλου, δαμιανός Σωτηρόπουλος
Ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπιση  
του αιματολογικού ασθενή 
Διαχείριση ασθενών με ανθεκτικά μικρόβια
Ελισάβετ μανάνη
Διαχείρισης κεντρικών φλεβικών καθετήρων 
Αναστασία κύργια
Μετάγγιση αίματος και παραγώγων
Χαμαϊδή δαμπλιά
Ελεύθερη συζήτηση

13.00-14.30 ΟμΑδΑ ΕΡΓΑΣίΑΣ: δίΑΧΕίΡίΣΗ ΑΝτίδΡΑΣΕωΝ  
ΑπΟ τΗΝ ΕΝδΟΦλΕβίΑ ΕΓΧυΣΗ ΦΑΡμΑκωΝ

14.30-16.30 ΟμΑδΑ ΕΡΓΑΣίΑΣ: δίΑΧΕίΡίΣΗ κλίΝίκωΝ μΕλΕτωΝ  
ΣτΗΝ κΑθΗμΕΡίΝΗ πΡΑκτίκΗ




