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ΗΜΕΡΑ 1η - Πέμπτη 21 Μαΐου 2020
Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ / ΓΝΘ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο τεχνικών διαχείρισης ασθενούς με νόσο του
υπεζωκότα
•
•
•
•
•

Αρχική διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με υπεζωκοτική συλλογή
Διαθωρακικό υπερηχογράφημα με κλινικά παραδείγματα
Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση ασθενούς με αυτόματο πνευμοθώρακα
Μόνιμοι θωρακικοί σωλήνες: Κλινικές εφαρμογές
Characteristic images during thoracoscopy under local anesthesia

Εκπαιδευτική επίδειξη τοποθέτησης ποικίλου μεγέθους θωρακικών σωλήνων

Εκπαιδευτική επίδειξη θωρακοσκόπησης υπό τοπική αναισθησία στην αίθουσα
του ενδοσκοπικού εργαστηρίου

Εκπαιδευτική επίδειξη χρήσης του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος σε
ασθενείς
___________________________________________________________

ΗΜΕΡΑ 1η - Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 – Ξενοδοχείο The MET
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
Ολικό πρόγραμμα διαχείρισης Διακοπής Καπνίσματος
___________________________________________________________

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Διαβάζοντας και αναλύοντας μελέτες ύπνου
___________________________________________________________
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ΗΜΕΡΑ 2η - Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Κλινικά περιστατικά με δύσκολη διαγνωστική προσέγγιση

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
•
•
•

Από την εφηβεία στην ενηλικίωση
Παρακολούθηση και συνήθη προβλήματα των ενήλικων ασθενών
Δεδομένα και προβλήματα στην Ελληνική Πραγματικότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
•
•

Λάθη στην εκτίμηση των πνευμονικών όγκων και της διάχυσης
Μέτρηση και αξιολόγηση των πνευμονικών αντιστάσεων

Ανοιχτή συζήτηση για τη διαχείριση του άσθματος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

Καρδιακή ανεπάρκεια και αναπνευστική νόσος
Επίδραση των καρδιολογικών φαρμάκων στην πνευμονική λειτουργία
Επίδραση των πνευμονολογικών φαρμάκων στην καρδιακή λειτουργία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ-Πνευμονολογική Προσέγγιση
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ-Καρδιολογική Προσέγγιση
Παρακολούθηση του ασθενή μετά από πνευμονική εμβολή για έγκαιρη
διάγνωση χρονίων επιπλοκών

___________________________________________________________
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ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Κλινικά Περιστατικά (Συνήθεις διαγνώσεις που διαφεύγουν)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
•
•
•

High flow ventilation system
Κανόνες ρύθμισης συσκευών ΜΕΜΑ
24ωρη εφαρμογή ΜΕΜΑ

Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ
•
•

ΣΑΥ στην ΧΑΠ και στην Πνευμονική Ίνωση
Μελέτη κατ' οίκον ή μελέτη στο εργαστήριο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•
•
•

Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και πρόληψης πνευμονοπαθειών
Επιδημιολογικές προκλήσεις: επαγγελματικό άσθμα, ρινίτιδα
Επιδημιολογικές προκλήσεις: καρκίνος πνεύμονα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ
•
•
•
•

Navigation Bronchoscopy (cases and experience)
Η τμηματεκτομή (sublobar resection) ενδείκνυται στον καρκίνο του
πνεύμονα;
Χειρουργική IIIA σταδίου σε καρκίνο του πνεύμονα (medical oncology)
Είναι καλύτερα σήμερα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα η
χειρουργική (surgery), η παθολογική (medical oncology) ή η
ακτινοθεραπευτική (radiation) πλευρά;

_____________________________________________________________________
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ΗΜΕΡΑ 3η - Σάββατο 23 Μαΐου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Κλινικά περιστατικά από την καθ' ημέρα ιατρική πράξη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

Μοριακή διαγνωστική ή δερματικά τεστ
Ανοσοθεραπεία στο άσθμα τι δουλεύει και τί όχι
Ρινική αλλεργία και πολύποδες

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ
•
•
•

Βήχας
Δύσπνοια
Αιμόπτυση

Ανοιχτή συζήτηση για τη διαχείριση της ΧΑΠ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

Διάγνωση και επανεκτίμηση πνευμονικού όζου
Approach of lung nodules (diagnosis - management)
Επίδειξη περιστατικών πνευμονικών όζων διάγνωσης – θεραπείας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

Μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης
Θεραπευτική προσέγγιση ασθενούς σε στάδια ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ
Τελικό Στάδιο Νόσου

___________________________________________________________
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ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Κλινικά Περιστατικά (Συνήθεις διαγνώσεις που διαφεύγουν)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

Δείκτες πρώιμης διάγνωσης βαρέος πάσχοντος
Η επίδραση της αναπνευστικής συχνότητας του μηχανικού αερισμού στο
weaning
Διαχείριση του τέλους

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
•
•
•

Οι μεταλλάξεις του ιού της γρίπης - αίτιο πνευμονίας/πανδημίας
Πνευμονίες σε χρήστες ουσιών (αντιμετώπιση - πρόληψη)
Σύγχρονα αντιβιοτικά σε χρήση ή προς χρήση

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

Καρδιολογικές δοκιμασίες κόπωσης σε αναπνευστικούς ασθενείς
Δοκιμασίες βάδισης σε ΧΑΠ και Πνευμονική ίνωση
Εργοσπιρομετρία στη διαφοροδιάγνωση της δύσπνοιας (κλινικά
παραδείγματα)

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
•
•
•

Ηωσινοφιλικά Σύνδρομα
Διάμεση Πνευμονοπάθεια από Ρευματολογικές Νόσους
Εκτεταμμένη IPF

___________________________________________________________

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
Συνάντηση Προέδρων Επιστημονικών Εταιρειών Πνευμονολογίας από τις
Βαλκανικές χώρες
Διαβούλευση για κοινά προβλήματα στην Πνευμονολογία
___________________________________________________________
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ΗΜΕΡΑ 4η - Κυριακή 24 Μαΐου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ
•
•
•

Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών
Άσθμα στην κύηση
Θρομβοεμβολική νόσος στην κύηση και τη γαλουχία

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•

Βιολογικοί Παράγοντες και Λανθάνουσα Φυματίωση
Tuberculosis and Sarcoidosis (What’ s new)
Άτυπα Μυκοβακτηρίδια
Interventional bronchoscopy for tuberculosis

___________________________________________________________

ΑΙΘΟΥΣΑ B
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
•
•
•

Ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια
Ασθενείς με τελική νόσο
Διαχείριση και εκπαίδευση συγγενών για φροντίδα στο σπίτι

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

___________________________________________________________

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Οξεοβασική Ισορροπία
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