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Μάζεκα: Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ζαθραξώδνπο δηαβήηε θαη παρπζαξθίαο
Σίηινο καζήκαηνο

Γηδάζθσλ

Γιπθαηκηθόο δείθηεο θαη γιπθαηκηθό θνξηίν.
Ο ξόινο ησλ νιηγνζεξκηδηθώλ θαη γιπθαληηθώλ πιώλ ζην δηαβήηε θαη ζην κηθξνβίσκα
Οιηγνζεξκηδηθέο θαη εηδηθέο δίαηηεο

Χ. Γεκνζζελόπνπινο
Χ. Γεκνζζελόπνπινο
Γ. Βιάρνο

Γηαηξνθηθέο ηξαηεγηθέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ κεηαβνιηθώλ δεηθηώλ
Αιιαγή ηξόπνπ δσήο: δηαθνπή θαπλίζκαηνο

Γ. Βιάρνο
Π. Καηζανύλνπ

Αιιαγή ηξόπνπ δσήο: θπζηθή άζθεζε
Γίαηηεο κε πξσηλό πεξηνξηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ
Πξόβιεςε θαη πξόιεςε ζαθραξώδνπο δηαβήηε θαη παρπζαξθίαο
Ιλζνπιίλεο: ηαμηλόκεζε, θαξκαθνθηλεηηθή

Π. Χαιβαηζηώηεο
Γ. Γειιήο
Κ. Μαθξπιάθεο
. Ληάηεο

Γηγνπαλίδηα: κεηθνξκίλε
νπιθνλπινπξίεο
Αλαζηνιείο α-γιπθνζηδαζώλ: αθαξβόδε. Μεγιηηηλίδεο
Αλάινγα GLP-1

. Μπνύζκπνπιαο
Α. Κνπηζνβαζίιεο
Α. Κνπηζνβαζίιεο
Ι. Νηνύπεο

Αλαζηνιείο DPP4 ππνδνρέσλ
Θεηαδνιηδηλεδηόλεο: πηνγιηηαδόλε
Αλαζηνιείο SGLT2
Άιιεο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2

Μ. Ννύηζνπ
Μ. Ννύηζνπ
Α. Σζάπαο
Α. Παπαδαθεηξνπνύινπ

πκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο: πγηεηλή δηαηξνθή

Ο. Αλδξνύηζνο

Δθπαίδεπζε αζζελνύο ζηελ ελέζηκε αγσγή
Έλαξμε βαζηθήο ηλζνπιίλεο ζε ζπλδπαζκό κε δηζθία
Έλαξμε ηλζνπιηλνζεξαπείαο κε ζρήκα basalplus
Έλαξμε ηλζνπιηλνζεξαπείαο κε κίγκα ηλζνπιίλεο

Κ. Λεπηνθαξνπνύινπ
Π. Γξεγνξνπνύινπ
Π. Γξεγνξνπνύινπ
. Ηξαθιεηαλνύ

Δθπαίδεπζε αζζελνύο ζηε κέηξεζε ζαθράξνπ
Απηνέιεγρνο ζαθράξνπ αλαιόγσο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο
Γιπθαηκηθνί ζηόρνη: εμαηνκίθεπζε
Αληηκεηώπηζε πξνδηαβήηε. Δλδείμεηο αληηύπεξγιπθαηκηθήο αγσγήο

Κ. Λεπηνθαξνπνύινπ
Μ. Μπελξνπκπή
Κ. Καδάθνο
Α. Παπαδαθεηξνπνύινπ

Αληηκεηώπηζε δηαβήηε θύεζεο, δηαβήηε ηύπνπ 1 θαη θύεζε, δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη θύεζε
Παξαθνινύζεζε αζζελνύο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1 ή ηύπνπ 2 πξηλ, θαηά ηε
δηάξθεηα θαη κεηά ηελ θύεζε. Παξαθνινύζεζε αζζελνύο κε δηαβήηε θύεζεο
Αληηϋπεξηαζηθή ζεξαπεία ζηελ θύεζε
Δξγνζπηξνκεηξία (θαξδηναλαπλεπζηηθή δνθηκαζία θόπσζεο) ζε άηνκα κε ζαθραξώδε
δηαβήηε θαη παρπζαξθία

Δ. Κνύθθνπ
Γ. Αξγπξαθνπνύινπ

Ιζνδύλακα πδαηαλζξάθσλ
Ιλζνπιηλνζεξαπεία ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1
Αληιία ηλζνπιίλεο
Αληηκεηώπηζε αθξαίσλ ηηκώλ ζαθράξνπ ζε αζζελείο κε αληιία ηλζνπιίλεο

Δ. Κνύε
Π. Θωκάθνο
. Ληάηεο
Α. Παππάο

Δλδείμεηο θαη αληελδείμεηο ηνπνζέηεζεο αληιίαο ηλζνπιίλεο
Αληιία ηλζνπιίλεο: επίδεημε ιεηηνπξγίαο
πλερήο θαηαγξαθή γιπθόδεο αίκαηνο
"AGP" (Πξνθίι δηαθύκαλζεο γιπθόδεο). Η λέα κέζνδνο αμηνιόγεζεο ηνπ γιπθαηκηθνύ
ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ηωλ ζύγρξνλωλ αηζζεηήξωλ κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο γιπθόδεο.

Π. Θωκάθνο
Ι. Γαβξηαηόπνπινο
Α. Παππάο
Ι. Νηνύπεο

Παξαθνινύζεζε αζζελνύο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1
Παξαθνινύζεζε αζζελνύο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2
Αληηκεηώπηζε ζαθραξώδνπο δηαβήηε ζηνλ ειηθησκέλν αζζελή
Αληηκεηώπηζε ζαθραξώδνπο δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο

Β. Λακπαδηάξε
Π. Γξεγνξνπνύινπ
Ν. Καηζίθε (skype)
Χ. Καλαθά

Glucotoxicity. Lipotoxicity. Mitochondrial oxidative stress
Ιλζνπιηλνζεξαπεία ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2: ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα

M. Roden
Γ. Γεκεηξηάδεο

Ο. Παπαδάρνπ
Ο. Παπαδάρνπ

Αληηϋπεξηαζηθά θάξκαθα
Τπέξηαζε θαη ζαθραξώδεο δηαβήηεο
Αληηϋπεξηαζηθή ζεξαπεία ζηνλ πξνδηαβήηε
Αληηϋπεξηαζηθή ζεξαπεία ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε: ζηόρνη

Γ. Κωλζηαληηλίδεο
Γ. ηεξγίνπ
Κ. Γεκεηξηάδεο
Α. Αιαβέξαο

Αληηαηκνπεηαιηαθά ζην δηαβήηε: κεραληζκόο δξάζεο
Αληηαηκνπεηαιηαθά ζην δηαβήηε: ελδείμεηο, αληελδείμεηο, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Αλζεθηηθή ππέξηαζε ζε αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε
Αληηκεηώπηζε αξηεξηαθήο ππέξηαζεο ζηνλ ειηθησκέλν αζζελή

Δ. Γηαθνπκνπνύινπ
Δ. Γηαθνπκνπνύινπ
Κ. Σζηνύθεο
Α. Αρείκαζηνο

Παζνθπζηνινγία Γπζιηπηδαηκηώλ – Πξσηνπαζείο Γπζιηπηδαηκίεο
Τπνιηπηδαηκηθή ζεξαπεία ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε
ηαηίλεο: θαξκαθνινγία, δηαβεηνγόλνο δξάζε, ζεξαπεπηηθή, πιεηνηξνπηθέο δξάζεηο,
δπζαλεμία
Δδεηηκίκπε. Ρεηίλεο δέζκεπζεο ρνιηθώλ νμέσλ

Χ. Μπίηζε
Δ. Λπκπεξόπνπινο
Δ. Λπκπεξόπνπινο

Τπνιηπηδαηκηθή αγσγή ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο κε λεθξηθή λόζν
Βηνινγηθνί παξάγνληεο: αλαζηνιείο PCSK9
Φηβξάηεο. σ3-ιηπαξά νμέα. Νηθνηηληθό νμύ
Αληηκεηώπηζε δπζιηπηδαηκίαο ζηνλ ειηθησκέλν αζζελή

Ν. Καηζίθε
Α. Σζειέπεο
Δ. Μπηιηαλνύ
Λ. Ραιιίδεο

Φπρνδηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο: βνπιηκία, λεπξνγελήο αλνξεμία
Αληηκεηώπηζε παρπζαξθίαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο
Ιλζνπιηλνζεξαπεία ζηνλ αζζελή κε λνζνγόλν παρπζαξθία
Φαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε παρπζαξθίαο: πξόζθαην παξειζόλ,παξόλ θαη κέιινλ

Μ. Πέππα
Π. Πεξβαλίδνπ
Ι. Ιωαλλίδεο
Α. Κόθθηλνο

Δπηκήθεο γαζηξεθηνκή. Γαζηξηθή παξάθακςε θαηάRoux-en-Y
Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο. Δπηδξάζεηο βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ ζηνλ
γιπθαηκηθό έιεγρν. Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ζαθραξώδνπο δηαβήηε
Πεξηεγρεηξεηηθή δηαρείξηζε ηνπ αζζελνύο κε ζαθραξώδε δηαβήηε
Ο αζζελήο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ζηε ΜΔΘ

Α. Αιεμάλδξνπ
Θ. Αιεμαλδξίδεο

Ννζήκαηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ θαη ζαθραξώδεο δηαβήηεο
Γηαρείξηζε ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηεο ζηνλ λνζειεπόκελν αζζελή
αθραξώδεο δηαβήηεο θαη νμεία λόζνο ζηνλ κε λνζειεπόκελν αζζελή
Γηαβήηεο θαη θαξθίλνο

Μ. Σεθηνλίδνπ
Ο. Απνζηόινπ
Χ. ηάζε
Χ. Κνιηάθε

Μεηακόζρεπζε λεζηδίσλ παγθξέαηνο

Θ. Καξαηδάο

Δ. Ρίδνο

. Παπαληωλίνπ
. Ληάηεο

Μεηακόζρεπζε λεθξνύ θαη παγθξέαηνο
Παξαθνινύζεζε κεηακνζρεπκέλσλ αζζελώλ θαη αληηκεηώπηζε ησλ παζνινγηθώλ ηνπο
πξνβιεκάησλ
Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηνλ αζζελή ππό αγσγή κε θνξηηθνζηεξνεηδή
Παγθξεαηνγελήο ζαθραξώδεο δηαβήηεο

Γ. Γεκεηξνύιεο
I. Μπνιέηεο
Κ. Μαθξπιάθεο
. Ληάηεο

