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Μάζεκα: Επηπινθέο ζαθραξώδνπο δηαβήηε  
 

Σίηινο καζήκαηνο  Δηδάζθσλ 
  
Δηαβεηηθή θεηνμέσζε Ν. Σεληοιούρες 
Τπεξσζκσηηθή κε θεησηηθή ππεξγιπθαηκία  Ι. Διεσζερηάδοσ 
Γαιαθηηθή νμέσζε Ι. Διεσζερηάδοσ 
  
 Δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα Δ. Γηαθοσκοπούιοσ 
Παζνγέλεηα κηθξναγγεηνπαζεηηθώλ επηπινθώλ Ι. Διεσζερηάδοσ 
Οθζαικόο θαη ζαθραξώδεο δηαβήηεο Β. Ατηζίδες  
Τπεξγιπθαηκία, κηθξναγγεηνπαζεηηθέο θαη καθξναγγεηνπαζεηηθέο επηπινθέο  Α. Θαλοπούιοσ 
  
Αληηκεηώπηζε δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο από ηελ πιεπξά ηνπ νζθαικίαηξνπ Κ. Πέηροσ 
Δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα: θιηληθή εηθόλα, επηδεκηνινγία, παζνινγναλαηνκηθή ζηαδηνπνίεζε Γ. Βιατάθος 
Δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα: δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε  Γ. Βιατάθος 
Δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα θαη ζπεηξακαηνπάζεηεο κε δηαβεηηθήο αηηηνινγίαο Β. Φηιηόποσιος 
  
Παρπζαξθία θαη λεθξηθή λόζνο . Μαρηλάθε 
Αληηδηαβεηηθή αγσγή ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο κε λεθξηθή λόζν Α. Ράπηες 
Αληηκεηώπηζε λεθξηθήο λόζνπ θαη ηειηθνύ ζηαδίνπ λεθξηθήο λόζνπ από ηελ πιεπξά ηνπ 
λεθξνιόγνπ 

Θ. Αποζηόιοσ 

Αληηϋπεξηαζηθή αγσγή ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο κε λεθξηθή λόζν Μ. Γούκας 



  
Δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα: παζνθπζηνινγία, ηαμηλόκεζε, δηαθνξνδηάγλσζε, ζεξαπεία    Ν. Σεληοιούρες  

Νεπξνπάζεηα ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο   Ν. Σεληοιούρες  
πκκεηξηθή αηζζεηηθνθηλεηηθή λεπξνπάζεηα Γ. Παλαγούιηας 
Η δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα από ηελ πιεπξά ηνπ λεπξνιόγνπ Μ. Παπαδοπούιοσ 
Νεόηεξα θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαβεηηθήο λεπξνπάζεηαο Ν. Παπάλας 
  
πλνιηθή εθηίκεζε θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζηνλ γεληθό πιεζπζκό (SCORE) θαη 
θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο ζε αζζελείο κε δηαβήηε 

Γ. Κωλζηαληηλίδες 

Τπεξγιπθαηκία θαη ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία  Α. Πρωηογέροσ 
Τπεξγιπθαηκία θαη αζεξσκάησζε  Γ. ηάζος 
Παζνγέλεηα καθξναγγεηνπαζεηηθώλ επηπινθώλ Χ. Βιατόποσιος  
  
Καξδηνινγηθόο έιεγρνο ζε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο κε δηαβήηε Κ. Μαθρσιάθες 
ηεθαληαία λόζνο ζε αζζελείο κε δηαβήηε Κ. Σούηοσδας 
Oμύ ζηεθαληαίν ζύλδξνκν ζε αζζελείο κε δηαβήηε.Ρύζκηζε ζαθράξνπ Ν. Καηζίθε  
Δηαβεηηθή κπνθαξδηνπάζεηα Γ. Φηιηππάηος 
Καξδηαθή αλεπάξθεηα ζε αζζελείο κε δηαβήηε Ι. Παρίζες 
  
Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο θαη αληηππεξγιπθαηκηθά θάξκαθα: κεηθνξκίλε, ζνπιθνλπινπξίεο, 
ηλζνπιίλε  

. Μπούζκποσιας 

Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο θαη αληηππεξγιπθαηκηθά θάξκαθα: πηνγιηηαδόλε . Παππάς 
Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο θαη αληηππεξγιπθαηκηθά θάξκαθα: αλαζηνιείο DPP4, αλάινγα GLP-1 Η. Μσγδάιες 
Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο θαη αληηππεξγιπθαηκηθά θάξκαθα: αλαζηνιείο SGLT2 Α. Μειηδώλες 
  
Αγγεηνεγθεθαιηθή λόζνο ζε αζζελείο κε δηαβήηε Γ. Σζηβγούιες 
Ομύ ΑΕΕ ζηνλ αζζελή κε δηαβήηε  . Βαζηιοπούιοσ  
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη άλνηα Α. Ποιίηες 
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη θαηάζιηςε Γ. Γεωργαληόποσιος 
  
Αγγεηνρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε πεξηθεξηθήο αγγεηνπάζεηαο  Χ. Μπαθογηάλλες  
Πεξηθεξηθή αξηεξηαθή λόζνο ζε αζζελείο κε δηαβήηε  Γ. Μαραθοκητειάθες 
Μέζνδνη αλίρλεπζεο κεησκέλεο αηκάησζεο ησλ θάησ άθξσλ   Ι. Διεσζερηάδοσ 
Κξίζηκε ηζραηκία άθξνπ . Γεωργόποσιος  
  
Δηαβεηηθό πόδη: νξηζκόο, παζνθπζηνινγία, πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε  Π. Σζαπόγας   
Καζαξηζκόο ππεξθεξαηώζεσλ θαη ειθώλ  Γ. Μάρθοσ 



Επνύισζε ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε Ι. Διεσζερηάδοσ 
  
Ο ξόινο ηνπ πνδνιόγνπ –πνδνζεξαπεπηή ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δηαβεηηθνύ πνδηνύ 
Επηζέκαηα επνύισζεο ζην δηαβεηηθό πόδη  

Μ. Βαιζακή 

Ο ξόινο ηνπ νξζσηηζηή ζην δηαβεηηθό πόδη. Εηδηθά ππνδήκαηα Γ. Βαζηιείοσ  
  
Λνηκώμεηο δηαβεηηθνύ πνδηνύ Χ. Λούπα 
Αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ δηαβεηηθνύ πνδηνύ Α. Σόζθας 
Οζηενκπειίηηδα ζην δηαβεηηθό πόδη    Μ. Ψστογσηού 
Νεόηεξεο ζεξαπείεο ζην δηαβεηηθό πόδη  Ν. Παπάλας   
  
Charcot foot Ν. Παπάλας  
Αλνζνθαηαζηνιή ζηνλ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε   Δ. Γηακαρέιιος -Μποσρκπούιες 
Εηδηθέο θαη απεηιεηηθέο ινηκώμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο κε δηαβήηε  Γ. Γαϊθος 
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη δεξκαηηθέο εθδειώζεηο Μ. Ποιίηοσ 
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη ζηνκαηηθή πγεία  Δ. Πηπέρε 
  
Πξνιεπηηθόο έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε πξνγξάκκαηνο άζθεζεο ζε αζζελείο κε δηαβήηε  Δ. Γηαθοσκοπούιοσ 
Αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε θαη επαηηθή λόζν Α. Μασρογηαλλάθε 
Με αιθννιηθή ιηπώδεο λόζνο ήπαηνο   Ι. Βιατογηαλλάθος 
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία Ι. Αδακάθες  
  
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη άζθεζε Δ. Γηαθοσκοπούιοσ 
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη νδήγεζε Δ. Αγάζος 
αθραξώδεο δηαβήηεο ζηνλ ηαμηδηώηε  Γ. θούηας  
Ζώληαο κε ηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε: ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο Γ. Γεωργαληόποσιος 

 
  


