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Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω τα πρακτικά του 15ου Ελληνικού 
Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού που πραγματοποιείται στις 12 και 13 
Μαρτίου 2010 στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, στην πόλη της Αθήνας.

Στο φετινό Συνέδριο ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην Κλινική πράξη. Όπως 
συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει το απόγευμα της 
Παρασκευής 12 Μαρτίου, όπου θα παρουσιαστούν επιλεγμένες ανακοινώσεις Ελλή-
νων Ερευνητών και κατόπιν στην state of the art διάλεξη θα αναπτυχθεί η επίπτωση 
της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στα παιδιά από τη διακεκριμένη 
συνάδελφο κα Ρώμα-Γιαννίκου. Στη διάλεξη του προσκεκλημένου ομιλητή θα ανα-
πτυχθεί το θέμα της κριτικής θεώρησης της συσχέτισης του Ελικοβακτηριδίου με 
εξωγαστρικά νοσήματα από τον Καθηγητή κο Αρχιμανδρίτη και θα ακολουθήσει 
στρογγυλή τράπεζα με τηλεψηφοφορία σε μία σειρά ενδιαφερόντων περιστατικών 
τα οποία θα αναπτυχθούν από εκλεκτούς συναδέλφους με μακρά εμπειρία στις 
λοιμώξεις από Ελικοβακτηρίδιο. Το Σάββατο 13 Μαρτίου που από παράδοση 15 
χρόνων είναι και η κύρια ημέρα του Συνεδρίου, η εκδήλωση θα αρχίσει με το σχο-
λιασμό ξενόγλωσσων ανακοινώσεων, τη στρογγυλή τράπεζα με θέματα επιδημι-
ολογίας, διάγνωσης, παθογένεσης και κλινικών εκδηλώσεων από το αιμοποιητικό 
και, καινοτομώντας για φέτος, το βήμα θα δοθεί για πρώτη φορά σε νέο Έλληνα 
ερευνητή, την κα Παναγιωτοπούλου του Ινστιτούτου Pasteur, για να αναπτύξει 
θέμα σχετικό με τους παράγοντες παθογένειας του Ελικοβακτηριδίου σε συσχέτιση 
με την κλινικοπαθολογική εικόνα. Θα ακολουθήσει η βράβευση των διακριθέντων 
συναδέλφων και η απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων. Στη συνέχεια τη σκυτάλη 
θα πάρει ο καταξιωμένος Έλληνας ιατρός-ερευνητής κος Ροκκάς Θεόδωρος για 
να αναπτύξει το θέμα του κινδύνου των συγγενών ασθενών με γαστρικό καρκίνο, 
θα ακολουθήσει διάλεξη για τη σχέση Χρόνιας φλεγμονής από Ελικοβακτηρίδιο και 
τον καρκίνο, και το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με στρογγυλή τράπεζα με  θέμα τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν και στη 
φετινή προσπάθεια και ιδιαίτερα τους χορηγούς μας, τις φαρμακευτικές και εμπορι-
κές εταιρείες, που σε δύσκολους οικονομικά καιρούς στήριξαν για μία ακόμα φορά 
την προσπάθειά μας, έχοντας αναλάβει και το οικονομικό βάρος της Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στις κυρίες Ντίνα 
Ντζόγια και Ελένη Καΐκη για τη σημαντική και καταλυτική συμβολή τους για μία ακόμα 
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φορά στη διοργάνωση Συνεδρίου μας, καθώς και στην εταιρεία AstraZeneca για την 
κάλυψη των εξόδων έκδοσης του Τόμου αυτού.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, πιστεύω ακράδαντα ότι η ΕΕΜΕΠ θα συνεχίσει το 
άριστο Επιστημονικό της έργο με τη διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων υψη-
λού επιπέδου και την επιλογή θεμάτων με στόχο την ενημέρωση για ότι καινούργιο 
υπάρχει τόσο επί ερευνητικού όσο και επί κλινικού επιπέδου σχετικά με το θαυμαστό 
αυτό μικροοργανισμό.

 Ανδρέας Καραμέρης
 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
 του 15ου Ελληνικού Συνεδρίου
 για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού


