
 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΠέέμμππττηη ,,   2299  ΙΙοουυννίίοουυ   22001177  

 

15.00 – 15.45  Προσέλευση – Εγγραφές 

 

15.45 – 16.00 Καλωσόρισμα  

  Ε. Λυμπερόπουλος, Κ. Τζιόμαλος  

  Συντονιστές του Θερινού Σχολείου 

 

Χαιρετισμός  

Χ. Πίτσαβος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης  

 

16.00 – 16.45 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των β-αποκλειστών  

 Γ. Λιάμης 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

16.45 – 17.30 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση θειαζιδικών 

διουρητικών, διουρητικών της αγκύλης και ανταγωνιστών 

αλδοστερόνης 

 Δ. Βλαχάκος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

17.30 – 18.15 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αποκλειστών 

διαύλων ασβεστίου  

 Β. Κώτσης  

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 



 

 

18.15 – 18.45  Διάλειμμα καφέ 

 

18.45 – 19.30 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση των αναστολέων του 

μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και των αποκλειστών 

των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης  

 Κ. Θωμόπουλος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

19.30 – 20.15 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κλινική χρήση αντιυπερτασικών 

φαρμάκων 2ης γραμμής  

 Α. Αχείμαστος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

20.15 – 21.00 Παλαιά και νεότερα φάρμακα στην καρδιακή ανεπάρκεια  

 Χ. Πίτσαβος  

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

 

  

ΠΠααρραασσκκεευυήή ,,   3300  ΙΙοουυννίίοουυ   22001177  

 

09.00 – 09.45  Κλινική φαρμακολογία των στατινών  

 Ν. Κατσίκη 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

 



 

 

09.45 - 10.30  Κλινική φαρμακολογία της εζετιμίμπης, της κολεσεβελάμης και των 

φιμπρατών  

 Κ. Τζιόμαλος  

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive)

   

10.30 – 11.15  Κλινική φαρμακολογία των PCSK9 αναστολέων  

 Β. Άθυρος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

11.15 – 11.45  Διάλειμμα καφέ 

 

11.45 – 12.30 Κλινική φαρμακολογία των αναστολέων της COX-1 και των 

φωσφοδιεστερασών  

 Α. Τσελέπης 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

12.30 – 13.15 Κλινική φαρμακολογία των ανταγωνιστών του αιμοπεταλιακού 

υποδοχέα του ADP  

 Ε. Μπιλιανού 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

13.15 – 14.00 Lifestyle intervention in cardiovascular disease prevention  

 R. Estruch (Spain) 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική

 μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 



 

 

14.00 – 15.00   Γεύμα 

 

15.00 – 15.45  Κλινική φαρμακολογία ασενοκουμαρόλης και των ενέσιμων 

αντιπηκτικών  

 Σ. Τσιάρα 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

15.45 – 16.30  Κλινική φαρμακολογία των άμεσων από του στόματος 

αντιπηκτικών  

 Χ. Μηλιώνης 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

16.30 – 17.15  Κλινική φαρμακολογία των αντιδότων των αντιπηκτικών  

 Γ. Ντάιος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

17.15 – 17.30  Διάλειμμα καφέ 

 

17.30 – 18.15  Σχεδιασμός και οργάνωση κλινικών δοκιμών  

 Ν. Νίκας 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

18.15 – 19.00  Κλινική φαρμακολογία φαρμάκων για την παχυσαρκία  

 Α. Κόκκινος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive)  

 



 

 

 

19.00 – 19.45  What is new in antidiabetes therapy and future challenges 

   M. Lehrke (Germany) 
  

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

19.45 – 20.30  Hypolipidemic drug therapy: challenges and directions  

 M. Banach (Poland) 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική μορφή 

με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

 

ΣΣάάββββααττοο ,,   11   ΙΙοουυλλίίοουυ   22001177  

 

09.00 – 9.45  Κλινική φαρμακολογία μετφορμίνης και σουλφονυλουριών  

 Σ. Παππάς 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive)

  

09.45 – 10.30  Κλινική φαρμακολογία DPP-4 αναστολέων και πιογλιταζόνης  

 Α. Μελιδώνης 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

10.30 – 11.15 Κλινική φαρμακολογία GLP-1 αναλόγων  

 Ε. Λυμπερόπουλος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive)

  

11.15 – 11.45:  Διάλειμμα καφέ 



 

 

 

 

11.45 – 12.30  Κλινική φαρμακολογία SGLT2 αναστολέων  

 Μ. Ελισάφ 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive)

  

12.30 – 13.15  Κλινική φαρμακολογία βασικών ινσουλινών και έτοιμων 

συνδυασμών βασικής ινσουλίνης με GLP-1 ανάλογο 

  Β. Λαμπαδιάρη 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

  

13.15 – 14.00  Κλινική φαρμακολογία γευματικών ινσουλινών και μιγμάτων  

Γ. Δημητριάδης 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

14.00 – 15.00  Γεύμα 

 

15.00 – 15.45  Δόκιμοι και αδόκιμοι συνδυασμοί αντιδιαβητικών φαρμάκων  

 Σ. Λιάτης 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

15.45 – 16.30 Κλινική φαρμακολογία αντιαρρυθμικών φαρμάκων  

 Π. Κοραντζόπουλος 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

  

 



 

 

 

 

16.30 – 17.15 Κλινική φαρμακολογία ιβαμπραδίνης και αναστολέων νεπριλυσίνης 

Χ. Χρυσοχόου 

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική 

μορφή με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive)  

 

17.15 – 18.00  Λάθη και παραλείψεις στη στατιστική ανάλυση ιατροβιολογικών 

δεδομένων 

 Δ. Παναγιωτάκος  

Συζήτηση επί ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική μορφή 

με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (interactive) 

 

18.00 – 19:00 Γραπτές εξετάσεις στα πλαίσια του Excellence in Lipidology 

course  

 

19.00   Λήξη Θερινού Σχολείου 


