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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση να προλογίσω τον τόμο των πρακτικών 
του 16ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού 
(ΕΕΜΕΠ) που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 11 και 12 Μαρτίου 2011.

Ιδιαίτερη βαρύτητα όπως κάθε χρονιά δίνεται στην κλινική πράξη αφ’ ενός, στη 
διάγνωση και αντιμετώπιση των προνεοπλασματικών αλλοιώσεων και αφ’ ετέρου 
στα νεώτερα δεδομένα που άπτονται της κλινικής αντιμετώπισης της λοίμωξης, 
αναφορικά με τα επάλληλα σχήματα για την πετυχημένη εκρίζωση καθώς και τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία από την οδηγία του Μάαστριχ 4. Επιπλέον όμως, φέτος 
αναπτύσσονται δύο θέματα αιχμής αναφορικά με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα 
σχετικά με τη βιολογία και την παθογένεια του βακτηρίου. Αφ’ ενός η σχέση της 
λοίμωξης με την πολύ πρόσφατα αναδειχθείσα δυνατότητα της γονιδιακής ρύθμισης 
μέσω μορίων RNA και τα νεώτερα δεδομένα από το Διεθνές Πρόγραμμα Χαρτογράφη-
σης της Μικροβιακής Μικροχλωρίδας του ανθρώπου (Human Microbiome Project). Το 
ερώτημα της γενετικής προδιάθεσης του γαστρικού καρκίνου θα αναπτύξει ο διακε-
κριμένος ξένος προσκεκλημένος ερευνητής Καθηγ. Jose Machado. Όπως κάθε χρονιά, 
ο τρόπος αντιμετώπισης πολύπλοκων περιστατικών με λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο 
του πυλωρού θα αναπτυχθούν από έμπειρους συναδέλφους. Τέλος θα καταγραφεί 
η ερευνητική δραστηριότητα Ελλήνων στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, σχετικά 
με τη λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, αποτελεί φιλοδοξία της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου να διανέμεται ο τόμος των πρακτικών κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου. Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στις πολύτιμες προσπάθειες και την εμπειρία 
των γραμματέων κ. Ελένης Καΐκη και Ντίνας Ντζόγια τις οποίες ευχαριστώ και από 
τη θέση αυτή για τη βοήθειά τους και τη σημαντική συμβολή τους στην καθημερινή 
λειτουργία της ΕΕΜΕΠ και στη διοργάνωση του 16ου συνεδρίου. Επίσης ευχαριστώ και 
τους εισηγητές για την έγκαιρη κατάθεση των ιδιαίτερα προσεγμένων και εμπεριστα-
τωμένων κειμένων τους που αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά και απτή απόδειξη του 
εκπαιδευτικού έργου της εταιρείας.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς της 
ΕΕΜΕΠ, μίας Εταιρείας πρότυπο για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των μελών 
της σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο σε θέματα διάγνωσης, θεραπείας, βιολογίας και 
παθογένειας του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Αυτή η επιτυχής δεκαπενταετής 
πορεία ήταν το αποτέλεσμα της συνεύρεσης διακεκριμένων επιστημόνων διαφο-
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ρετικών ειδικοτήτων όπως μικροβιολόγων-βιοπαθολόγων, μοριακών βιολόγων, 
παθολογοανατόμων, γαστρεντερολόγων, ανοσολόγων κ.λπ., οι οποίοι με ιδιαίτερη 
αγάπη και αφοσίωση υπηρέτησαν τους σκοπούς της εταιρείας. Ένας εκ των άξιων 
πρωτεργατών ήταν και ο αείμνηστος Καθηγητής Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης του οποίου 
η μνήμη θα τιμηθεί στο Συνέδριο μας. 

Εύχομαι στους δύσκολους καιρούς που διάγουμε, η ΕΕΜΕΠ να συνεχίσει ανε-
ξάρτητα το σημαντικό επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της και να 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων ιατρών 
και επιστημόνων.

 Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 Διονύσιος Σγούρας
 Κύριος Ερευνητής
 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής


