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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή προλογίζω τα πρακτικά του 13ου Ελληνικού Συνεδρίου 

για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Επ) που έλαβε χώρα την 28η και 29η Μαρτίου 

2008 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κατά κοινή ομολογία ήταν ένα επιτυχημένο Συνέδριο 

χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και 

οι χορηγοί μας.

Το Συνέδριο άρχισε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Μαρτίου 2008 με Προ-

συνεδριακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, θέμα του οποίου υπήρξε η διάγνωση της 

λοίμωξης από το Επ. Το Σεμινάριο απετελείτο από δύο μέρη. Στο πρώτο, έμπειροι 

συνάδελφοι ανέπτυξαν το θέμα της διαγνωστικής ακρίβειας των διαφόρων μεθόδων 

ανίχνευσης του Επ και πώς μεταβάλλεται αυτή στον επανέλεγχο και στο δεύτερο, 

έμπειροι κλινικοί και παθολογοανατόμοι συνάδελφοι ανέπτυξαν τρεις περιπτώσεις 

ασθενών στις οποίες ζητήθηκε από το κοινό και από τους ομιλητές να καθορίσουν 

την καταλληλότερη μέθοδο.

Το Σάββατο 29 Μαρτίου μετά τις απαραίτητες προσφωνήσεις και χαιρετισμούς, 

η κύρια μέρα του Συνεδρίου άρχισε με το σχολιασμό προσκεκλημένων Ξενόγλωσσων 

Ανακοινώσεων Ελλήνων Ερευνητών και Στρογγύλη Τράπεζα για τις Προνεοπλασματικές 

αλλοιώσεις/καταστάσεις και τους πολύποδες του στομάχου, θέμα το οποίο ανεπτύχθη 

εις βάθος από τους εισηγητές. Ακολούθησαν τρεις βραχείες διαλέξεις με ενδιαφέροντα 

θέματα για εξωγαστρικές εκδηλώσεις του Επ και η συνεδρία «Αντιπαραθέσεις» για το 

αν εκριζώνουμε το Επ ή όχι στη ΓΟΠΝ και στη μη – διαβρωτική ΓΟΠΝ – Οισοφαγίτιδα 

– Οισοφάγο Barrett. Αμέσως μετά ο πολύ καλός Παθολογοανατόμος Manuel Salto-Tellez, 

ανάπτυξε μια πολύ ωραία διάλεξη επάνω σε μοριακά θέματα που σχετίζονται με την 

πρόκληση του γαστρικού καρκίνου από την Επ λοίμωξη. Η πρωινή συνεδρία έληξε με 

δύο διαλέξεις που είχαν ως θέμα τα δεδομένα σε πειραματόζωα επί των αρχών της 

θεραπευτικής χορήγησης των προβιοτικών και τις αντίστοιχες κλινικές μελέτες.

Η απογευματινή συνεδρία άρχισε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΕΜΕΠ και 

τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν. Παράλληλα παρουσιάσθηκαν αναρτημένες ανακοι-

νώσεις Ελλήνων ερευνητών και όπως κάθε χρόνο οι επιλεγμένες ανακοινώσεις πάντοτε 

Ελλήνων ερευνητών συναδέλφων. Ακολούθησε η διάλεξη του δεύτερου ξένου ομιλητή 

από το Aberdeen της Σκοτίας Εmad M. El-Omar επάνω στη σημασία των γενετικών 

παραγόντων του ξενιστή των σχετιζομένων με τα νοσήματα που προκαλούνται από 

το Επ και έπειτα η περίφημη Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα: Διάγνωση και θεραπεία του 
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Επ. Το Συνέδριο έληξε με την απονομή βραβείων στους διακριθέντες συναδέλφους και 

αναμνηστικών διπλωμάτων στους ξένους προσκεκλημένους ομιλητές.

Ευχαριστώ τους εισηγητές που έδωσαν τα κείμενα που περιελήφθησαν σ’ αυτόν 

το τόμο και άλλη μια φορά τους συναδέλφους της Οργανωτικής Επιτροπής που με 

βοήθησαν για την οργάνωση της Διημερίδας.

Ευχαριστώ τις γραμματείς μας κ. Ελένη Καΐκη και Κων/να Ντζόγια για τις άοκνες 

προσπάθειές τους στη γραμματειακή υποστήριξη της οργάνωσης του Συνεδρίου και 

της έκδοσης των Πρακτικών.

Τέλος ευχαριστώ ιδιαίτερα τις χορηγούς φαρμακευτικές και εμπορικές εταιρείες 

οι οποίες έχουν αναλάβει στη χώρα μας το οικονομικό βάρος της Συνεχιζόμενης 

Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Χαρίκλεια Σπηλιάδη

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
του 13ου Ελληνικού Συνεδρίου

για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού


