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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω την έκδοση του τόμου των
πρακτικών του 14ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού που
πραγματοποιείται στις 6 και 7 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα.
Στο φετινό Συνέδριο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κλινική πράξη. Στις επόμενες
σελίδες θα αναπτυχθεί ο ρόλος της οικογένειας για τη λοίμωξη του παιδιού από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, η διαγνωστική προσπέλαση και οι παγίδες στη διάγνωση
καθώς και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι γαστρικές και εξωγαστρικές νεοπλασίες
θα καλύψουν ένα σημαντικό μέρος, ενώ θα αναπτυχθούν οι εξωεντερικές εκδηλώσεις
μη νεοπλασματικής αιτιολογίας της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο και ο πιθανός ευεργετικός ρόλος των προβιοτικών. Ο τρόπος αντιμετώπισης δύσκολων περιστατικών
με λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που προβληματίζουν στην καθημερινή
άσκηση της ιατρικής, αναπτύσσονται από έμπειρους συναδέλφους.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή στην παρούσα έκδοση δύο παγκοσμίως
γνωστών ξένων προσκεκλημένων ομιλητών των καθηγητών David Graham και Francis
Megraud που είναι πρωτοπόροι στη μελέτη και την αντιμετώπιση της λοίμωξης από
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, οι οποίοι παραθέτοντας την πολύχρονη εμπειρία τους
αναφέρονται στο παρόν και το μέλλον της λοίμωξης.
Τέλος, όπως πάντα παρουσιάζεται και καταγράφεται η ερευνητική δραστηριότητα
των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2008.
Φιλοδοξία της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν να διανεμηθεί ο τόμος αυτός κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους
συμμετέχοντες στο Συνέδριο να έχουν έγκαιρα στα χέρια τους ό,τι θα ακουσθεί από
τους εισηγητές. Αυτό έγινε δυνατό χάρις στις άοκνες προσπάθειες και την εμπειρία
της γραμματέως κ. Ελένης Καΐκη, την οποίαν ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για τη
βοήθειά της στην προετοιμασία του τόμου αυτού, καθώς επίσης ευχαριστώ και τους
εισηγητές των διαλέξεων και των στρογγυλών τραπεζών για την έγκαιρη κατάθεση
των υψηλού επιπέδου κειμένων.
Θερμές ευχαριστίες οφείλω στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜΕΠ για τις πολύτιμες συμβουλές τους και την αμέριστη
συμπαράστασή τους για την επιτυχία του Συνεδρίου. Επίσης ευχαριστώ τη γραμματέα
της εταιρείας κ. Ντίνα Ντζόγια για τη σημαντική συμβολή της στη διοργάνωση του
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Συνεδρίου. Τέλος ευχαριστώ θερμά την εταιρεία ASTRAZENECA που, όπως κάθε χρόνο,
ανταποκρίθηκε στην κάλυψη των εξόδων για την έκδοση του τόμου αυτού.
Εύχομαι ολόψυχα η ΕΕΜΕΠ να συνεχίσει το άριστο επιστημονικό έργο με τη διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και την επιλογή θεμάτων με στόχο την ενημέρωση
για ότι καινούργιο υπάρχει τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πράξη.

Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του 14 Ελληνικού Συνεδρίου
για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού
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