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Στην MSD πρωτοπορούμε στην έρευνα γιατί o 
κόσμος μας έχει ανάγκη από θεραπείες για τον 
καρκίνο, τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον ιό HIV και πλήθος 
άλλων παθήσεων, που ταλαιπωρούν ανθρώπους 
και ζώα σε όλο τον κόσμο.

Στόχος μας, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να 
απαλλαγούν από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές 
ασθένειες, για να εξακολουθούν να δημιουργούν, 
να απολαμβάνουν και να ζουν μια καλύτερη ζωή.  

AT MSD, WE ARE INVENTING FOR LIFE.
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά η  Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου σας προσκαλεί στο 5ο Παγκύπριο 
Διαβητολογικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί από τις 15 εώς και 16 Φεβρουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο
Atlantica Miramare στην Λεμεσό.

Το Συνέδριο αυτό έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση  του ιατρικού κόσμου σε θέματα που αφορούν το 
Σακχαρώδη Διαβήτη , ένα νόσημα που λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας, αφού σύμφωνα με την Διεθνή 
Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) το 2017 είχαμε  425 εκατομμύρια άτομα με Διαβήτη ενώ το 2045 αναμένεται 
αύξηση στα 629 εκατομμύρια.

Με αυτό το συνέδριο  προσδοκούμε να σας ενημερώσουμε για τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
στο χώρο του Διαβήτη έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογική αντιμετώπιση του νοσήματος αυτού και των 
επιπλοκών του με άμεσο όφελος την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των Διαβητικών ατόμων αλλά 
και στην συμβολή μείωσης των κρατικών δαπανών στο τομέα της υγείας.

Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) όπως και την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον  Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛΕΜΕΔ).Στο συνέδριο μας εκτός από 
την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και Κύπρο θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε 
τον Καθ. Κώστα Κανταρτζή από το University of Tubingen της Γερμανίας όπως και τον  Καθ. Solomon 
Tesfaye από το University of Sheffield της Αγγλίας.

Η παρουσία αυτών των συναδέλφων είναι πολύ σημαντική γιατί θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και 
εμπειρία τους στο Διαβήτη απο τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού τα οποία εργάζονται.

Ένα σημαντικό γεγονός που θα λάβει μέρος στο συνέδριο και αποτελεί τιμή για εμάς είναι η  ανακήρυξη 
σε  Επίτιμα Μέλη της Εταιρείας μας τον Καθ. και Πρόεδρο της ΕΔΕ Γιώργο Δημητριάδη,τον Καθ. Νικόλα 
Παπάνα-πρώην Πρόεδρο ΕΔΕ , τον Δρ. Ιωάννη Ιωαννίδη-πρώην Πρόεδρο ΕΔΕ, τον Καθ. Τριαντάφυλλο 
Διδάγγελο-πρώην Πρόεδρο ΔΕΒΕ για την έμπρακτη υποστήριξη που παρέχουν διαχρονικά στην Εταιρεία 
Διαβητολογίας Κύπρου.

Επίσης θα τιμήσουμε και Κύπριους Ιατρούς για την συνεχή προσφορά τους στον τομέα του Διαβήτη στην 
Κύπρο Μέλη της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου όπως τον  Δρ. Γιάννο Ιωάννου, Δρ. Ολύμπιο Γιώργο, 
Δρ. Χρίστου Χρίστο και Δρ. Σκορδή Νίκο.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω το ΔΣ της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου για την σκληρή δουλειά 
που έχει επιτελέσει για την διοργάνωση του συνεδρίου.
Εκ μέρους του ΔΣ ευχαριστώ την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία , την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 
Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη  όπως και όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν.

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Λεμεσού και 
την Ενδοκρινολογική Εταιρεία που έθεσαν υπο την αιγίδα τους το 5ο Παγκύπριο Διαβητολογικό Συνέδριο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και συνεργάτες μας τις φαρμακευτικές εταιρείες που μας 
εμπιστεύονται και διαχρονικά μας στηρίζουν.

Αγαπητοί Συνάδελφοι η δική σας  παρουσία είναι αυτή που θα επισφραγίσει την επιτυχία του συνεδρίου 
μας για αυτό αναμένουμε την συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου

Δρ. Ευριπίδου Πολύκαρπος 

Χαιρετισμός  Προέδρου Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:

Ταμίας:
Μέλη:

Ευριπίδου Πολύκαρπος
Ζουβάνη Μιχάλης
Μιχαήλ Μάριος
Δημητρίου Δημήτρης
Χρίστος Χρίστου 
Παπαέτης Γιώργος 
Κυριάκου Άγγελος 

Την Οργανωτική Επιτροπή
του 5ου  Παγκύπριου Διαβητολογικού Συνεδρίου

αποτελεί  το ΔΣ της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου  

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή στο Συνέδριο:

   Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχ. Διαβήτη

Το συνέδριο μοριοδοτείται με 10 μόρια Σ.Ι.Ε.



Επιστημονικό πρόγραμμα

09:00 - 09:30

9:30 - 10:00

10:00-10 :45

  11:15-11:45

Κωνσταντίνος
Κανταρτζής

Διδάγγελος      
Τριαντάφυλλος

Tesfaye
Solomon

Ιωάννης 
Ιωαννίδης

Λιπώδες ήπαρ: 
διαγνωστική και 

θεραπευτική 
προσέγγιση

Διαβητική 
αυτόνομη 

νευροπάθεια

Διαβητική  
περιφερική         

νευροπάθεια

Η θέση της 
ινσουλίνης

glargine 300U/mL 
στη διαχείριση του 

διαβητικού ασθενή»

5ο Παγκύπριο Διαβητολογικό Συνέδριο
15 – 16 Φεβρουαρίου 2020 Λεμεσός, Atlantica Miramare

Μ. Βρασίδα

Π. Δημοσθένους

Δ . Δημητρίου

Α. Κίζη

Γ. Δημητριάδης

Χ . Σιαμπάνης

Π. Ευριπίδου

Μ. Ζουβάνης

ΟμιλητήςΩΡΕΣ Θέμα Προεδρείο

10:45 - 11:15 Διάλειμμα-καφές

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Δορυφορικό SANOFI



Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: +30 210 89 06 300

Αντιπρόσωπος Κύπρου: CPO Ltd
Βασιλέως Παύλου Α΄ 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 863 100

12:15-12:45

14:00-14:30

Ιωάννης 
Ιωαννίδης

Ιωάννης 
Κιουμής

Λιραγλουτίδη: 
Οφέλη πέρα από

τη γλυκαιμική 
ρύθμιση σε άτομα
 με Σακχαρώδη 
Διαβήτη τύπου 2

Λοιμώξεις του 
αναπνευστικού 

και συνιστώμενοι 
εμβολιασμοί 

στους διαβητικούς 
ασθενείς – Ποιος ο 
ρόλος του PCV13

Ι. Κάσιος

Η. Καμπούρης

Σ. Ιωάννου

Σ. Καδή

Δορυφορικό NOVONORDISK
VHP HADJIPANAYIS

Δορυφορικό PFIZER

 

 

 

13 :15-14:00 Διάλειμμα-καφές

12:45-13:15 Τελετή  έναρξης Μ .Μιχαήλ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞH

11:45-12:15 Αντρέας  
Μελιδώνης

Η σύγχρονη 
θεραπευτική 

διαχείριση του ΣΔ2 
και ο ρόλος της 

εμπαγλιφλοζίνης
στο συνεχές φάσμα 
του καρδιαγγειακού 

κινδύνου

Μ. Χειμώνα

Ι. Ιωάννου

Δορυφορικό
BOEHRINGER INGELHEIM

ΟμιλητήςΩΡΕΣ Θέμα Προεδρείο



16:00-16:30 Διάλειμμα-καφές

16.30-17.00 Δημήτριος    
Παπαδόπουλος 

Η συνδυασμένη 
Θεραπεία της 

Υπέρτασης στο 
Σακχαρώδη Διαβήτη

 σήμερα

Χ. Χρίστου

Κ. Όξινος

Δορυφορικό MENARINI HELLAS

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞH

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

Ανδρέας 
Μελιδώνης

Σταύρος Λιάτης

Αθανασία 
Παπαζαφειροπούλου

Οδεύοντας προς το 
τεχνητό πάγκρεας. 

Η σύγχρονη 
τεχνολογία στον 

ΣΔ1»
Υπολιπιδαιμική  

αγωγή στον 
Σακχαρώδη 

Διαβήτη

Αντιαιμοπεταλική 
αγωγή στο Σ/Δ

Δ . Πολυδώρου

Γ. Παπαέτης

Χ. Χρίστου

Γ. Ηλιάδης

Η . Καμπούρης

Γ. Ηλιάδης

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

Άγγελος 
Κυριάκου

Νικόλαος  
Παπάνας

Αλέξανδρος 
Κόκκινος

Στόχοι διαχείρησης 
Διαβήτη τύπου 
1 & κυπριακή 

πραγματικότητα

Θεραπευτικός 
αλγόριθμος στον 

Σακχαρώδη 
Διαβήτη

Φαρμακευτική 
αντιμετώπιση 
παχυσαρκίας: 

το παρόν και το 
ελπιδοφόρο μέλλον

Π. Παύλου

Χ .Κωνσταντινίδου

Δ . Δημητρίου

Γ. Γεωργιάδης

Γ. Ολύμπιος

Ε. Ανδρέου

ΟμιλητήςΩΡΕΣ Θέμα Προεδρείο

GR
-R

A-
1-

01
-2

01
9

Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Κάθε δισκίο περιέχει 375mg, 500mg ή 750mg ρανολαζίνης*

* SmPC Ranexa

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

KYPROPHARM LTD Άρεως 4, Λατσιά 2234, Λευκωσία, Τηλ.: 22434699, Fax: 22438043
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9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00-10 :30

10:30-11 :00

Σταύρος Παπάς

Χαράλαμπος                                    
Μαργαριτίδης

Γιώργος 
Παπαέτης

Ιωάννης 
Ιωαννίδης

Γήρας, Σακχαρώδης 
Διαβήτης και 

καρκίνος: τριάδα 
με κοινούς 

παθοφυσιολογικούς 
μηχανισμούς και 
μείζον πρόβλημα 
δημόσιας υγείας

Πρωτεινουρική και 
μη πρωτεινουρική  
διαβητική νεφρική 

νόσος
SGLT2i  και 

διαβητικός νεφρός

Οστικές επιδράσεις 
του Σ/Δ αλλά και 

των αντιδιαβητικών 
δισκίων

Γ . Σεντονάρης

Π.  Δημοσθένους

Α . Μιχαήλ

Σ . Ιωάννου

Λ . Δαμιανού

Ζ. Ξυδάς
Σ . Καουρή

Α . Κάτσιος

ΟμιλητήςΩΡΕΣ Θέμα Προεδρείο

11:00 - 11:30 Διάλειμμα-καφές

Κυριακή 16 Φεβρουαριου 2020

ENTRESTO® Important note: Before prescribing, consult full prescribing information. Presentation: Film-coated tablets containing 24mg/26mg, 49mg/51mg, or 
97mg/103mg of sacubitril/valsartan as sodium salt complex. Indications: •Treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction in adult patients.  
Dosage and administration:  Adults: • The target dose of Entresto is 97mg/103mg twice daily. • The recommended starting dose of Entresto is 49mg/51mg twice daily. 
• A starting dose of 24mg/26mg twice daily is recommended for patients not currently taking an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor or an angiotensin II receptor 
blocker (ARB), and should be considered for patients previously taking low doses of these agents. • Double the dose every 2-4 weeks to the target of 97mg/103mg twice daily, 
as tolerated by the patient. • Geriatric patients: No dosage adjustment is required. • Pediatric patients: Entresto has not been studied. Use of Entresto is not recommended. 
• Renal impairment: No dose adjustment is required in patients with mid renal impairment. A starting dose of 24mg/26mg twice daily should be considered in patients with 
moderate and severe renal impairment. Use with caution in patients with severe renal impairment. • Hepatic impairment: No dose adjustment is required in patients with mild 
hepatic impairment. A starting dose of 24mg/26mg twice daily is recommended in patients with moderate hepatic impairment. Entresto is contraindicated in patients with severe 
hepatic impairment. • Method of administration For oral use. May be administered with or without food. Contraindications: • Hypersensitivity to the active substance or 
to any of the excipients. • Concomitant use with ACE inhibitors. Entresto must not be administered until 36 hours after discontinuing ACE inhibitor therapy. • Known history of 
angioedema related to previous ACE inhibitor or ARB therapy. • Hereditary or idiopathic angioedema. • Concomitant use with aliskiren-containing medicinal products in patients 
with diabetes mellitus or in patients with renal impairment (eGFR <60 ml/min/1.73 m2). • Severe hepatic impairment, biliary cirrhosis and cholestasis. • Second and third trimester 
of pregnancy. Warnings and precautions: • Dual blockade of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS): • Entresto must not be administered with an ACE 
inhibitor due to the risk of angioedema.  Entresto must not be initiated until 36 hours after taking the last dose of ACE inhibitor therapy. If treatment with Entresto is stopped, 
ACE inhibitor therapy must not be initiated until 36 hours after the last dose of Entresto. • Entresto must not be administered with aliskiren in patients with diabetes mellitus or in 
patients with renal impairement (eGFR <60 ml/min/1.73 m2). • Entresto should not be co-administered with an ARB due to the angiotensin II receptor blocking activity of Entresto. 
• Hypotension: If hypotension occurs, temporary down-titration or discontinuation of Entresto is recommended. Dose adjustment of diuretics, concomitant antihypertensives and 
treatment of other causes of hypotension (e.g. hypovolaemia) should be considered. Sodium and/or volume depletion should be corrected before starting treatment with Entresto. 
• Impaired renal function: • Caution should be exercised when administering Entresto in patients with severe renal impairment. • Hyperkalemia: If patients experience 
clinically significant hyperkalaemia adjustment of concomitant medicinal products, or temporary down–titration or discontinuation is recommended Monitoring of serum 
potassium is recommended, especially in patients who have risk factors such as renal impairment, diabetes mellitus or hypoaldosteronism or who are on a high potassium diet 
or on mineralocorticoid antagonists. • Angioedema: If angioedema occurs, Entresto should be immediately discontinued and appropriate therapy and monitoring should be 
provided until complete and sustained resolution of signs and symptoms has occurred. Entresto must not be re-administered. Patients with a prior history of angioedema were not 
studied. As they may be at higher risk for angioedema, caution is recommended if Entresto is used in these patients. Entresto is contraindicated  in patients with a known history of 
angioedema related to previous ACE inhibitor or ARB therapy or with hereditary or idiopathic angioedema. Black patients may have increased susceptibility to develop angioedema. 
• Patients with renal artery stenosis: Caution is required in patients with renal artery stenosis and monitoring of the renal function is recommended.  • Patients with NYHA 
functional classification IV: Caution should be exercised when initiating Entresto in patients with NYHA functional classification IV.  Pregnancy: The use of Entresto is not 
recommended during the first trimester of pregnancy and is contraindicated during the second and third trimesters of pregnancy. Patients should be advised to discontinue 
Entresto as soon as pregnancies occur and to inform their physicians. Breast-feeding: It is not known whether Entresto is excreted in human milk. Because of the potential risk for 
adverse drug reactions in breastfed newborns/infants, Entresto is not recommended during breastfeeding. Adverse drug reactions:  Very common (≥10%): Hyperkalemia, 
hypotension, renal impairment. Common (1 to 9%): Anemia, hypokalemia, hypoglycemia, dizziness, headache, syncope, vertigo, orthostatic hypotension, cough, diarrhea, 
nausea, gastritis, renal failure, fatigue, asthenia. Uncommon (0.1 to 1%): Hypersensitivity, dizziness postural, pruritus, rash, angioedema. Interactions: • Concomitant use 
contraindicated: • aliskiren in patients with diabetes mellitus or in patients with renal impairment (eGFR < 60 mL/min/1.73 m2) • use with ACE inhibitors: Entresto must not be 
started until 36 hours after taking the last dose of ACE inhibitor therapy. ACE inhibitor therapy must not be started until 36 hours after the last dose of Entresto.  • Concomitant 
use not recommended: ARB. • Caution when used concomitantly with statins, sildenafil, lithium, potassium-sparing diuretics including mineral corticoid antagonists (e.g. 
spironolactone, triamterene, amiloride), potassium supplements, or salt substitutes containing potassium, non-steroidal anti-inflammatory agents (NSAIDs) including selective 
cyclooxygenase-2 inhibitors (COX-2 Inhibitors), inhibitors of OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (e.g. rifampin, cyclosporine), OAT1 (e.g. tenofovir, cidofovir)  or MPR2 (e.g. ritonavir), 
metformin. Packs and prices: Entresto 24 mg/26 mg film-coated tablets pack of 28: €84,63; Entresto 49 mg/51 mg film-coated tablets pack of 28: €84,97; Entresto 49 mg/51 
mg film-coated tablets pack of 56: €169,91; Entresto 97 mg/103 mg film-coated tablets pack of 56: €169,86. 

ENT01/2016

Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued 
monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions to: Novartis Pharma 
Services Inc., Methonis Tower, 73 Makarios Avenue,1070  Nicosia, Τel: +357 22 690 690 (Pharmacovigilance Department), Fax: +357 22 315032 or to Pharmaceutical 
Services, Ministry of Health, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Τel: +357 22 608 632/661, Fax: +357 22 608 649, by completing the Yellow Card which is available to 
the public pharmacies or electronically in the website www.kitrinikarta.gov.cy.

For ENTRESTO dosing and administration, please refer to the Summary of Product Characteristics. You may contact your 
Novartis representative for a copy.

REFERENCES: 1. DeVore AD, Braunwald E, Morrow DA, et al; for the PIONEER-HF Investigators. Initiation of Angiotensin-neprilysin inhibition after acute 
decompensated heart failure: results of the open- label extension of the PIONEER-HF trial. Presented at: American College of Cardiology; March 2019. 
2. Claggett B, Packer M, McMurray JJV, et al; for the PARADIGM-HF Investigators. Estimating the long-term  treatment benefits of sacubitril–valsartan. 
N Engl J Med. 2015;373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, Claggett BL, McMurray JJV, et al. Health-related quality of life outcomes in PARADIGM-HF. Circ 
Heart Fail. 2017;10(8):e003430. 4. ENTRESTO Summary of product characteristics. European Medicines Agency website. http://www.ema.europa.eu. 
Accessed 2018. 5. O’Meara E, Prescott MF, Claggett B, et al. Independent prognostic value of serum soluble ST2 measurements in patients with heart 
failure and a reduced ejection fraction in the PARADIGM-HF trial (Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality 
and morbidity in Heart Failure). Circ Heart Fail. 2018;11(5):e004446. 6. Packer M, McMurray JJV, Desai AS, et al; and on behalf of the PARADIGM-
HF Investigators and Coordinators. Angiotensin  receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving 
patients with heart failure. Circulation. 2015;131(1):54-61. 7. Wang Y, Zhou R, Lu C, Chen Q, Xu T, Li D. Effects of the angiotensin-receptor neprilysin 
inhibitor  on cardiac reverse remodeling: meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2019;8(13):e012272. 8. Drazner MH. Angiotensin receptor-neprilysin 
inhibition (ARNI) therapy and reverse remodeling in heart failure with reduced ejection fraction. Published online September 2, 2019. JAMA. doi:10.1001/
jama.2019.12662. 9: Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, et al. Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices 
and patient management. An expert consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology [published online 
ahead of print May 26, 2019]. Eur J Heart Fail. doi:10.1002/ejhf.1531.

Novartis Pharma Services Inc.
Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia, Tel: +357 22 690 690, Fax: +357 22 496 798
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ENTRESTO®  is endorsed by 

HFA-ESC Expert Consensus 
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ENTRESTO® ENTRESTO®

HFrEF=heart failure with reduced ejection fraction. 
▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via 
the national reporting system. Please see end of document for further details.
* Rather than an ACEi or ARB.

ENTRESTO®▼ is an essential HFrEF intervention1

Take decisive action to protect your HF patients from cardiac damage and change the trajectory of their disease2-4

ESSENTIAL FOR THE HEART
ENTRESTO helps HFrEF patients stay out of the hospital, 
live longer, and feel better.2-4

ENTRESTO reverses cardiac remodelling and improves cardiac structure and pumping 
function compared to ACEi/ARBs7

ENTRESTO® distinctly improves the heart’s structure and function 
compared to ACEi/ARB5,6

Healthy heart HFrEF heart
Reverse cardiac 

remodelling

ARB=angiotensin II receptor blocker.

A meta-analysis of 7 studies shows that ENTRESTO consistently led to7:

Improvements in key 
echocardiographic 
measures of reverse 
cardiac remodelling  
vs ACEi/ARBs

Greater benefit for 
patients treated with 
Entresto as early as 
possible in the course 
of HFrEF

Rapid therapeutic 
effect, with reverse 
cardiac remodelling 
benefits manifest at 
3 months and further 
increasing over time

vs ACEi/ARBs8
5% 

INCREASED LVEF BY:
ENTRESTO
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  13:00-13:30

  13:30-14:00

Δρ. Γιούλη 
Αργυρακοπούλου

Ι. Ιωαννίδης

Νικόλαος 
Παπάνας

Ιωάννα 
Ζωγράφου

Αναστασία          
Μαυρογιαννάκη

Beyond A1C. New 
metrics in assessing 
diabetes manage-
ment . The role of 
real time CGM.  

Αντιμετωπίζοντας το 
καρδιονεφρομεταβολικό 
φάσμα από την αρχή 
μέχρι το τέλος.  Από 
την DECLARE στην 

Dapa-HF

Ερτουγλιφλοζίνη: 
O νέος SGLT2 

αναστολέας για την 
αντιμετώπιση του 

ΣΔτ2

Διαγνωστικά 
σφάλματα στην 

εκτίμηση της 
γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης

ΣΔ- Αντιδιαβητική 
αγωγή - ηπατικά 

νοσήματα

Λ .Δραμιώτου

Μ. Πίκολος

Μ . Μιχαήλ

Γ. Ζαβρός

Γ. Ολύμπιος

Σ . Σταύρου

Κ . Κωνσταντίνου

Χ. Μυλωνά

Γκ. Πετράνι

Ε. Ξενοφώντος

Δορυφορικό   BLUE SPRIT-CGM MENARINI

Δορυφορικό   ASTRA ZENECA
ΑΛΕΚΤΩΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Δορυφορικό   MSD

ΟμιλητήςΩΡΕΣ Θέμα Προεδρείο



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

11:15-11:45 SANOFI: Η Θέση της ινσουλίνης glargine 300U/mL  στην διαχείριση 
του διαβητικού ασθενή.Ομιλητή- Ιωάννης Ιωαννίδης

11:45-12:15 BOEHRINGER INGELHEIM: Η σύγχρονη θεραπευτική διαχείριση 
του ΣΔ2 και ο ρόλος της εμπαγλιφλοζίνης στο συνεχές φάσμα του καρδιαγγειακού 
κινδύνου. Ομιλητής -Αντρέας Μελιδώνης

12:15-12:45 NOVO NORDISK: Λιραγλουτίδη:Οφέλη πέρα από τη γλυκαιμική 
ρύθμιση σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.Ομιλητής-Ιωάννης Ιωαννίδης

14:00-14:30 PFIZER: Λοιμώξεις του αναπνευστικού και συνιστώμενοι 
εμβολιασμοί στους διαβητικούς ασθενείς-Ποιός ο  ρόλος του PCV13.Ομιλητής- 
Ιωάννης Κιουμής

16:30-17:00 MENARINI HELLAS: Η συνδυασμένη θεραπεία της Υπέρτασης 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη σήμερα.Ομιλητής-Δημήτριος Παπαδόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

11:30-12:00 Aλέκτωρ Φαρμακευτική/AstraZeneca: Αντιμετωπίζοντας το 
ΚαρδιοΝεφροΜεταβολικό φάσμα από την αρχή μέχρι το τέλος.Απο την DE-
CLARE στην DAPA-HF.Ομιλητής-Ιωάννης Ιωαννίδης

12:00-12:30 BLUE SPRIT MENARINI: Beyond A1C.New metrics in as-
sessing diabetes management.The role of real time CGM.Ομιλήτρια-Γιούλη 
Αργυρακοπούλου

12:30-13:00 MSD: Ερτουγλιφλοζίνη: Ο νέος αναστολέας SGLT2 για την 
αντιμετώπιση του ΣΔτ2.Ομιλητής-Νικόλαος Παπάνας



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πρόεδρος Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου,
Δρ. Πολύκαρπος Ευριπίδου

Πρόεδρος Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Κύπρου,
Δρ. Στέλια Καδή

Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας,
Καθ. Γιώργος Δημητριάδης

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης 
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη,
Δρ. Χρήστος Σαμπάνης 

Πρόεδρος Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου,
κ. Σταύρος Μιχαήλ

Πρόεδρος Συνδέσμου Ατόμων με Διαβήτη,
κ. Ντίνα Κωνσταντινίδου

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού,
Δρ. Μάριος Καραϊσκάκης

Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,
Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου

΄Εντιμος Υπουργός Υγείας, κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου



Kατάλογος ομιλητών

Άγγελος Κυριάκου – Παθολόγος – Ενδοκρινολόγος

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου - Παθολόγος με εξειδίκευση στον Διαβήτη, 
PhD, MSc στη Βιοστατιστική, Επιμελήτρια Α’,Α᾽ Παθ Τμήμα & Διαβητολογικό 
Κέντρο Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ

Αλέξανδρος Κόκκινος - Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Α’ 
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ ΓΝΑ “Λαϊκό”
             
Αναστασία Μαυρογιαννάκη - Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 
Β’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεν. Νοσοκομείο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Ανδρέας Μελιδώνης - Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Κλινικής &  
Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Γιώργος Παπαέτης –Παθολόγος- Διαβητολόγος 

Ιωάννα Ζωγράφου - Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, 
Διδάκτωρ ΑΠΘ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β’ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ιωάννης Ιωαννίδης - Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 
Διευθυντής Α‘ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου & 
Ιατρείου Παχυσαρκίας, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας - Πατησίων

Κωνσταντίνος  Κανταρτζής - Consultant in Internal Medicine & Senior Re-
search Scientist, Dept of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Dia-
betology and Nephrology & Institute for Diabetes Research and Metabolic 
Diseases, German Centre for Diabetes Research, University of Tübingen, 
Germany.
Νικόλαος Παπάνας - Καθηγητής παθολογίας Καθηγητής Παθολογίας-

Σακχαρώδους Διαβήτη Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου-Ιατρείου 
διαβητικού ποδιού Β΄ Παθολογική Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας μελέτης διαβητικού ποδιού

Σταύρος Λιάτης -  Παθολόγος με εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη    
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Α’ Προπ.Παθ Κλινική – Διαβητολογικό Κέντρο,                       
ΓΝΑ «Λαικό»

Σταυρός Παππάς - Παθολόγος-Διαβητολόγος, , Αντιπρόεδρος Ελληνικής 
Διαβητολογικής Εταιρείας. 

Solomon Tesfaye – Research Director - Academic Directorate of Diabetes 
& Endocrinology Sheffield Teaching Hospitals and the University of Shef-
field, Visiting Professor at Shanghai Jiao Tong University, China, Adjunct 
Professor at Xiangya Hospital Central Southern University, China

Τριαντάφυλλος Διδάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας   
Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου,  
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής  
Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη

Χαράλαμπος Μαργαριτίδης - Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Διαβητολογικού Κέντρου, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
ΑΧΕΠΑ, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη
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BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών των προϊόντων (Π.Χ.Π.) 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων 
ή απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της εταιρείας Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.

Με εστίαση
στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση

του Διαβήτη τύπου 21

Boehringer Ingelheim Eλλάς A.E.
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα. Tηλ.: 210 89 06 300.

Γραφείο Mακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, 
Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη. Tηλ.: 2310 424 618.

Αντιπρόσωπος Κύπρου: CPO Ltd
Βασιλέως Παύλου Α  ́11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 863100
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Delorbis Pharmaceuticals Ltd

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα, 
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Cyprus Branch, Λ. Αθαλάσσας 26, 2ος όροφος Κτήριο 
Στεφανή, Λευκωσία 2018, Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690
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 Για συνταγογραφικές πληροφορίες συµβουλευτείτε τη συντετµηµένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαµβάνεται σε άλλη σελίδα του παρόντος.

Το Prevenar 13® ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της 
διεισδυτικής νόσου και της πνευµονίας που προκαλούνται από το Streptococcus Pneumoniae 
σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών και στους ηλικιωµένους.2

*Το Prevenar 13® δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των οροτύπων που περιλαµβάνει ούτε προστατεύει έναντι οροτύπων που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό. 2

Στους ενήλικες ≥18 ετών χορηγείται µόνο µία δόση. Η ανάγκη για επανεµβολιασµό µε µία επακόλουθη δόση του Prevenar 13® δεν έχει τεκµηριωθεί. 2

Άτοµα που παρουσιάζουν υποκείµενες καταστάσεις οι οποίες τα προδιαθέτουν για εµφάνιση διεισδυτικής πνευµονιοκοκκικής νόσου (όπως δρεπανοκυτταρική νόσο ή λοίµωξη από HIV), συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
που έχουν εµβολιαστεί προηγουµένως µε µία ή περισσότερες δόσεις του 23-δύναµου πολυσακχαριδικού πνευµονιοκοκκικού εµβολίου, µπορούν να λάβουν τουλάχιστον µία δόση του Prevenar 13®. 2

Σε άτοµα µε µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων (haematopoietic stem cell transplant - HSCT), η συνιστώµενη σειρά ανοσοποίησης αποτελείται από τέσσερις δόσεις Prevenar 13®, η καθεµία από 0,5 
ml. Η αρχική σειρά ανοσοποίησης αποτελείται από τρεις δόσεις, µε την πρώτη δόση να χορηγείται 3 έως 6 µήνες µετά την πραγµατοποίηση της HSCT και µε διάστηµα τουλάχιστον 1 µήνα µεταξύ των δόσεων. Μία τέταρτη 
(αναµνηστική) δόση συνιστάται 6 µήνες µετά την τρίτη δόση. 2

∆οσολογία2: Ενήλικες ≥18 ετών και ηλικιωµένοι: Μία µόνο δόση. Η ανάγκη για επανεµβολιασµό µε µία επακόλουθη δόση του Prevenar 13 δεν έχει τεκµηριωθεί. Ανεξάρτητα από την προηγούµενη κατάσταση εµβολιασµού 
για τον πνευµονιόκοκκο, εάν η χρήση του 23-δύναµου πνευµονιοκοκκικού πολυσακχαριδικού εµβολίου κρίνεται απαραίτητη, το Prevenar 13 θα πρέπει να χορηγείται πρώτο. Τρόπος χορήγησης2: Το εµβόλιο πρέπει να 
χορηγείται µε ενδοµυϊκή ένεση. Προτιµώµενες περιοχές είναι η προσθιοπλάγια περιοχή του µηρού (έξω πλατύς µηριαίος µυς) στα βρέφη ή ο δελτοειδής µυς στο άνω τµήµα του βραχίονα στα παιδιά και τους ενήλικες. 
Για το πλήρες κείµενο της δοσολογίας συµβουλευτείτε τη συντετµηµένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαµβάνεται σε άλλη σελίδα του παρόντος.
Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας:
• Το Prevenar 13® δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των οροτύπων που περιλαµβάνει ούτε προστατεύει έναντι οροτύπων που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό.2 
• Η χρήση του Prevenar 13® πρέπει να καθορίζεται µε βάση τις επίσηµες συστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο της διεισδυτικής νόσου και της πνευµονίας στις διάφορες ηλικιακές οµάδες, υποκείµενες 

συννοσηρότητες, όπως και τη διακύµανση στην επιδηµιολογία των οροτύπων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές.2 
• Η υπερευαισθησία (π.χ. αναφυλαξία) σε κάποιο από τα συστατικά του Prevenar 13® ή σε οποιοδήποτε εµβόλιο που περιέχει διφθεριτιδική ανατοξίνη αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του Prevenar 13®.2 
• Οι πιο συχνά αναφερόµενες κατ’ επίκληση (≥10%) τοπικές και/ή συστηµατικές ανεπιθύµητες ενέργειες σε κλινικές µελέτες µε Prevenar 13® σε ενήλικες ≥18 ετών ήταν ερύθηµα, ευαισθησία,σκλήρυνση και πόνος στη 

θέση της ένεσης καθώς και περιορισµός της κίνησης του βραχίονα, µειωµένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, έµετος, ρίγη, κόπωση, εξάνθηµα, αρθραλγία και µυαλγία.2 
• Σε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εµβολιαστεί για πνευµονιόκοκκο τα ποσοστά των τοπικών και συστηµατικών αντιδράσεων που δηλώθηκαν κατ’ επίκληση ήταν γενικά υψηλότερα συγκρινόµενα µε αυτά ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών). 
• ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια για ενήλικες ηλικίας 18 έως 69 ετών οι οποίοι είχαν εµβολιαστεί στο παρελθόν µε πολυσακχαριδικό πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο.2 
• Υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για περιορισµένο αριθµό ατόµων µε δρεπανοκυτταρική νόσο, λοίµωξη από HIV ή µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων. ∆εν υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13® σε άτοµα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλµένων οµάδων (π.χ. µε κακοήθειες ή νεφρωσικό σύνδροµο). Η δραστικότητα/ αποτελεσµατικότητα δεν 
έχει τεκµηριωθεί και ο εµβολιασµός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή.2 

• Ανοσοανεπαρκείς ασθενείς ή ασθενείς µε διαταραγµένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν µειωµένη αντισωµατική απάντηση.2 
• Οι µελέτες δεν είχαν την απαραίτητη ισχύ για την ανάδειξη διαφορών στις ανοσολογικές απαντήσεις µεταξύ υγιών ενηλίκων και αυτών µε συγκεκριµένες χρόνιες συννοσηρότητες σε σταθερή κατάσταση. 
• Περιορισµένα δεδοµένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13® είναι διαθέσιµα για ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών µε υποκείµενες παθήσεις. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Risk Factors and Transmission. https://www.cdc.gov/ pneumococcal/about/risk-transmission.html Τελευταία προσπέλαση 12 Ιουλίου 2019.
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Prevenar 13, 06/2019.

HIV: Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας

Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η λοίµωξη από γρίπη διευκολύνει 
τη µόλυνση, φορεία και νόσηση από πνευµονιόκοκκο σε 
ανθρώπους όλων των ηλικιών 11.
Ο πνευµονιόκοκκος έχει συνδεθεί µε υψηλή νοσηρότητα και 
θνησιµότητα σε επιδηµίες και πανδηµίες γρίπης 11.

Εκτιµήστε τους ασθενείς σας για εµβολιασµούς
που ίσως χρειάζονται

Είναι σηµαντικό οι ασθενείς που έχουν ένδειξη (π.χ. ενήλικες 
µεγαλύτερης ηλικίας, ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα) να λάβουν 
τους συνιστώµενους εµβολιασµούς για τον πνευµονιόκοκκο και την 
εποχική γρίπη12

των περιστατικών πνευµονίας της κοινότητας στην 
Ευρώπη7

Προφυλάξτε τους 
ασθενείς σας
µε µία δόση 
Prevenar 13® 2*

Οποιοσδήποτε µπορεί να προσβληθεί από πνευµονιοκοκκική πνευµονία1



Ο θεραπευτικός στόχος στο ΣΔ δε σταματάει στη γλυκαιμική ρύθμιση4-6

Σύντομη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Victoza 6  mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συ-
σκευή τύπου πένας ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύματος περιέχει 6 mg λιραγλουτίδης*. Μία 
προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 18 mg λιραγλουτίδης σε 3 ml. * ανάλογο της ανθρώπινης ορμόνης 
«γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο-1 (GLP-1)» που παρασκευάζεται με χρήση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA 
σε Saccharomyces cerevisiae. Θεραπευτικές ενδείξεις Το Victoza ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων, εφήβων 
και παιδιών ηλικίας 10 ετών και άνω με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχεται επαρκώς σε συνδυασμό 
με δίαιτα και άσκηση • ως μονοθεραπεία όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη εξαιτίας δυσανεξίας ή αντεν-
δείξεων • σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης Προκειμένου να βελτιωθεί η γαστρεντερική ανοχή, η αρχική δόση είναι 0,6 mg λιραγλουτίδης ημε-
ρησίως. Μετά από μία εβδομάδα τουλάχιστον, η δόση πρέπει να αυξάνεται στα 1,2 mg. Ορισμένοι ασθενείς 
αναμένεται να ωφεληθούν από μια αύξηση της δόσης από τα 1,2 mg στα 1,8 mg και, με βάση την κλινική αντα-
πόκριση, μετά από μία εβδομάδα τουλάχιστον, η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 1,8 mg προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω ο γλυκαιμικός έλεγχος. Ημερήσιες δόσεις μεγαλύτερες των 1,8 mg δε συνιστώνται. Όταν το Victoza 
προστίθεται σε μια σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης της 
σουλφονυλουρίας ή της ινσουλίνης για τη μείωση του κινδύνου υπογλυκαιμίας. Η συνδυαστική θεραπεία με 
σουλφονυλουρία ισχύει μόνο για ενήλικες ασθενείς. Δεν είναι αναγκαία η αυτοπαρακολούθηση των επιπέδων 
γλυκόζης στο αίμα για τη ρύθμιση της δόσης του Victoza. Η αυτοπαρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο 
αίμα είναι αναγκαία για τη ρύθμιση της δόσης της σουλφονυλουρίας και της ινσουλίνης, ιδίως όταν ξεκινά η θε-
ραπεία με Victoza και μειώνεται η δόση της ινσουλίνης. Συνιστάται η μείωση της δόσης της ινσουλίνης βάσει 
σταδιακής προσέγγισης. Ηλικιωμένοι ασθενείς (>65 ετών) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης βάσει της ηλικί-
ας. Νεφρική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νεφρική 
δυσλειτουργία. Δεν υπάρχει καμία θεραπευτική εμπειρία σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου και επο-
μένως το Victoza δε συνιστάται για χρήση σε αυτούς τους ασθενείς. Ηπατική δυσλειτουργία Δεν συνιστάται καμία 
προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Το Victoza δε συνιστάται για χρήση 
σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Παιδιατρικός πληθυσμός Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης 
για εφήβους και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για παιδιά ηλικίας κάτω των 
10 ετών. Τρόπος χορήγησης Το Victoza δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Το Victoza χορηγείται 
μία φορά ημερησίως οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τα γεύματα, και μπορεί να εγχυθεί υποδόρια στην 
κοιλιά, στον μηρό ή στον βραχίονα. Η θέση και η ώρα της ένεσης μπορούν να αλλάξουν χωρίς προσαρμογή της 
δόσης. Παρόλα αυτά, είναι προτιμότερο το Victoza να χορηγείται περίπου την ίδια ώρα της ημέρας, όταν έχει 
επιλεγεί η πιο εξυπηρετική ώρα. Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Η λιραγλουτίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Η λιραγλουτίδη δεν εί-
ναι υποκατάστατο της ινσουλίνης. Έχει αναφερθεί η εμφάνιση διαβητικής κετοξέωσης σε ινσουλινοεξαρτώμε-
νους ασθενείς μετά από ταχεία διακοπή ή μείωση της ινσουλίνης. Δεν υπάρχει θεραπευτική εμπειρία σε ασθενείς 
με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά New York Heart 
Association (NYHA) και επομένως η λιραγλουτίδη δε συνιστάται για χρήση σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχει 
περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο και διαβητική γαστροπάρεση. Η χρήση της 
λιραγλουτίδης δεν συνιστάται σε αυτούς τους ασθενείς καθώς συσχετίζεται με παροδικές ανεπιθύμητες ενέργει-
ες του γαστρεντερικού, συμπεριλαμβανομένων ναυτίας, εμέτου και διάρροιας. Έχει παρατηρηθεί οξεία παγκρε-
ατίτιδα κατά τη χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρα-
κτηριστικά συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, η λιραγλουτίδη πρέπει 

να διακόπτεται. Εάν επιβεβαιωθεί η οξεία παγκρεατίτιδα, η λιραγλουτίδη δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά. 
Κατά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στον θυρεοειδή αδένα, όπως βρογ-
χοκήλη και ειδικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα θυρεοειδική νόσο. Επομένως, η λιραγλουτίδη πρέπει να χρησι-
μοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς. Οι ασθενείς που λαμβάνουν λιραγλουτίδη σε συνδυασμό με 
σουλφονυλουρία ή με ινσουλίνη ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος της υπογλυ-
καιμίας μπορεί να ελαττωθεί με μείωση της δόσης της σουλφονυλουρίας ή της ινσουλίνης. Σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ως θεραπεία λιραγλουτίδη, έχουν αναφερθεί σημεία και συμπτώματα αφυδάτωσης, τα οποία περι-
λαμβάνουν νεφρική δυσλειτουργία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς που λαμβάνουν ως θεραπεία λι-
ραγλουτίδη πρέπει να ενημερώνονται για ενδεχόμενο κίνδυνο αφυδάτωσης, ο οποίος σχετίζεται με τις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της 
έλλειψης υγρών. Το Victoza περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, επομένως το φαρμακευτι-
κό προϊόν είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Η λιραγλουτίδη δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αντ’ αυτού συνιστάται η χρήση ινσουλίνης. Εάν μία 
ασθενής προγραμματίζει εγκυμοσύνη ή εάν προκύψει εγκυμοσύνη, η θεραπεία με Victoza πρέπει να διακοπεί. 
Λόγω έλλειψης εμπειρίας, το Victoza δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εκτός από 
μία μικρή μείωση στον αριθμό των ζώντων εμφυτευμένων εμβρύων, μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες 
επιβλαβείς επιπτώσεις σε σχέση με τη γονιμότητα. Ανεπιθύμητες ενέργειες Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Συχνές: 
Ρινοφαρυγγίτιδα, Βρογχίτιδα. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Σπάνιες: Αναφυλακτικές αντιδράσεις. 
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Συχνές: Υπογλυκαιμία, Ανορεξία, Μειωμένη όρεξη. Όχι συχνές: 
Αφυδάτωση. Διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές: Κεφαλαλγία, Ζάλη. Καρδιακές διαταραχές: Συχνές: 
Αυξημένος καρδιακός ρυθμός. Διαταραχές του γαστρεντερικού Πολύ συχνές: Ναυτία, Διάρροια. Συχνές: Έμετος, 
Δυσπεψία, Άλγος άνω κοιλιακής χώρας, Δυσκοιλιότητα, Γαστρίτιδα, Μετεωρισμός, Διάταση της κοιλίας, 
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, Κοιλιακή δυσφορία, Οδονταλγία. Όχι συχνές: Καθυστερημένη γαστρική κέ-
νωση. Σπάνιες: Εντερική απόφραξη. Πολύ σπάνιες: Παγκρεατίτιδα (συμπεριλαμβανομένης νεκρωτικής παγκρε-
ατίτιδας). Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Όχι συχνές: Χολολιθίαση, Χολοκυστίτιδα. Διαταραχές του 
δέρματος και του υποδόριου ιστού Συχνές: Εξάνθημα. Όχι συχνές: Κνίδωση, Κνησμός. Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών  Όχι συχνές: Νεφρική δυσλειτουργία, Οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: Κόπωση, Αντιδράσεις στη θέση ένεσης. Όχι συχνές: Αίσθημα κακουχίας. 
Παρακλινικές εξετάσεις Συχνές: Αυξημένη λιπάση, Αυξημένη αμυλάση. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύ-
μητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυ-
κλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες: στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr), 
για την Ελλάδα, ή στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 
22608649, για την Κύπρο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsværd, Δανία ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/09/529/001-005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Ιουνίου 2009. Ημερομηνία τελευταίας 
ανανέωσης: 11 Απριλίου 2014. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 10/2019. Λεπτομερείς πλη-
ροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu/. Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην πλήρη Περίληψη 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Xορηγείται με ιατρική συνταγή. Λ.Τ.: 104,68€
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Η ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου  
αποτελεί επιτακτικό στόχο στη θεραπεία του ΣΔτ21-3

Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65 
153 43 Αγία Παρασκευή 
Τηλ.: 210 60 71 600 
http://www.novonordisk.gr
http://www.novonordisk.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Victoza® - Αγωνιστής του υποδοχέα GLP-1 
  που αποδεδειγμένα6,7

†Σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. ‡Δευτερεύον καταληκτικό σημείο. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος για την 
έλευση του σύνθετου MACE (θάνατος καρδιαγγειακής αιτιολογίας, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου και μη θανατηφόρο εγκεφαλικό). Αναλογία κινδύνου, 0,87, 95% CI, 
0,79-0,97, P<0,0001 για τη μη κατωτερότητα, P=0,01 για ανωτερότητα.

Μειώνει κατά 22% το θάνατο 
από καρδιαγγειακά αίτια6,7†‡

Μειώνει την HbA1c8-21 Μειώνει το σωματικό 
 βάρος8-21


