Τελικό Πρόγραμμα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας που
διεξάγεται στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κομοτηνή.
Το 11o σεμινάριο έχει ως θέμα τις Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας και
οργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης και Ενημέρωσης για τα Υγρά,
τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία σε συνεργασία
με το Νεφρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
«Σισμανόγλειο».
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι θεματικά στρογγυλά
τραπέζια όπου θα αναλυθούν σε βάθος θέματα σημαντικά, τα οποία
θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών,
διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική εφαρμογή
τους, ενώ την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:0014:00 θα προηγηθεί το Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Φυσιολογία της
οξεοβασικής ισορροπίας - Ερμηνεία αερίων αίματος» για την καλύτερη
ενημέρωση των νεαρότερων συναδέλφων.
Ευχαριστούμε για την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας στο
11ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και
Οξεοβασικής Ισορροπίας.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής
Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
Νεφρολόγος
Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος,
Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Κομοτηνή
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Οργάνωση
Ινστιτούτο Μελέτης και Ενημέρωσης για τα υγρά,
τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία
Σε συνεργασία με:
Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
«Σισμανόγλειο»
Υπό την αιγίδα:
Υπουργείου Υγείας
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

Οργανωτική Επιτροπή:
Πρόεδρος:
		
Μέλη:
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Μαυροματίδης Κωνσταντίνος
Γεωργουλίδου Αναστασία
Ρωμανίδου Γιούλια
Μπακαλούδης Αθανάσιος
Καλογιαννίδου Ειρήνη
Παρόγλου Ιωάννης
Σίμογλου Λάμπρος
Οσμάν Ναζλή
Αριστεινίδου Μαρίνα
Αχμέτ Χαντάν

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

09:00-14:00 Κλινικό φροντιστήριο

(40-50 ιατρούς με προεγγραφές)

Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας - Ερμηνεία
αερίων αίματος
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
Θα έχει ως θέμα την φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας και την ερμηνεία των αερίων αίματος. Ειδικότερα θα
προηγηθεί εισήγηση για την φυσιολογία που θα αφορά τα
εμπλεκόμενα όργανα στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας (νεφροί, πνεύμονες, ήπαρ, ρυθμιστικά διαλύματα),
θα ακολουθήσει η ερμηνεία των αερίων βήμα-βήμα, ενώ
ταυτόχρονα θα υπάρχουν παραδείγματα οξεοβασικών διαταραχών που θα συζητηθούν με το ακροατήριο
17:15-17:30

Έναρξη - Χαιρετισμοί

17:30-19:10 Στρογγυλό τραπέζι Ι: Εισαγωγικές γνώσεις στην
οξεοβασική ισορροπία
Προεδρείo: Φ. Παπουλίδου - Χ. Κατσίνας
17:30-17:50

Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας - Ποια είναι η
σημασία του pH για την κυτταρική λειτουργία;
Σ. Μιχαήλ

17:50-18:10

Ποια είναι η λειτουργία των ρυθμιστικών διαλυμάτων
στον οργανισμό και ποια η συμβολή τους στη ρύθμιση της
οξεοβασικής ισορροπίας;
Ε. Φράγκου

18:10-18:30

Ποια είναι η απάντηση του νεφρού σε ένα φορτίο οξέος ή
βάσης;
Ε. Κασιμάτης

18:30-18:50

Ποια είναι η σημασία του πνεύμονα ως αντιρροπιστικού
οργάνου στην οξεοβασική ισορροπία;
Δ. Λαγονίδης

18:50-19:10

Σχόλια - Παραδείγματα: Π. Πασαδάκης
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

19:10-19:30

Διάλειμμα καφές
Με την ευγενική χορηγία της

19:30-21:10 Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Επιπτώσεις της οξέωσης και
αλκάλωσης
Προεδρείo: Χ. Συργκάνης - Δ. Παπαδοπούλου
19:30-19:50

Επιπτώσεις της οξέωσης στην καρδιά και τον εγκέφαλο
Γ. Κουτρούμπας

19:50-20:10

Επιπτώσεις της οξέωσης στους μύες, τα νεύρα και το
έντερο
Χ. Πλέρος

20:10-20:30

Επιπτώσεις της αλκάλωσης στην καρδιά και τον εγκέφαλο
Κ. Αδαμίδης

20:30-20:50

Επιπτώσεις της αλκάλωσης στους μύες, τα νεύρα και το
έντερο
Μ. Τσιάτσιου

20:50-21:10

Σχόλια - Παραδείγματα: Ν. Παπαγαλάνης

21:30

Δείπνο
Με την ευγενική χορηγία της
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

09:30-11:00 Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Αναπνευστικές οξεοβασικές
διαταραχές
Προεδρείο: Ν. Αφεντάκης - Σ. Κατσούδας
09:30-09:50

Παθοφυσιολογία και σημειολογία της αναπνευστικής οξέωσης
Δ. Μπαχαράκη

09:50-10:10

Διάγνωση και αντιμετώπιση της αναπνευστικής οξέωσης
Κ. Κατωπόδης

10:10-10:30

Παθοφυσιολογία και σημειολογία της αναπνευστικής
αλκάλωσης
Γ. Τουλκερίδης

10:30-10:50

Διάγνωση και αντιμετώπιση της αναπνευστικής αλκάλωσης
Κ. Κανταρτζή

10:50-11:10

Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Μπαλτόπουλος

11:10-11:45

Διάλειμμα καφές
Με την ευγενική χορηγία της

11:45-13:25

Στρογγυλό τραπέζι IV: Οξεοβασικές διαταραχές σε
διάφορους ασθενείς
Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης - Α. Παπαγιάννη

11:45-12:05

Οξεοβασικές διαταραχές στον ασθενή κατά και μετά την
αναισθησία
Ε. Μουλούδη

12:05-12:25		Οξεοβασικές διαταραχές στον υπερτασικό ασθενή

Ε. Καλογιαννίδου

12:25-12:45

Διαφορική διάγνωση της υπερχλωραιμικής μεταβολικής
οξέωσης
Μ. Σονικιάν

12:45-13:05

Οξεοβασικές διαταραχές στο παιδί
Ν. Καπλάνης

13:05-13:25

Σχόλια - Παραδείγματα: Σ. Παναγούτσος
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

13:30-17:00
17:00-18:40

Μεσημβρινή Διακοπή
Στρογγυλό τραπέζι V: Διάφορα θέματα οξεοβασικών
διαταραχών Ι
Προεδρείο: Κ. Σιαμόπουλος - Β. Λιακόπουλος

17:00-17:20

Οξείες οξεοβασικές διαταραχές
Ε. Ντουνούση

17:20-17:40

Γαλακτική οξέωση
Ε. Γιαννάτος

17:40-18:00

Χρήση των διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και
γαλακτική οξέωση
Π. Κρίκη

18:00-18:20

Παθογένεια, συνέπειες και θεραπεία της μεταβολικής
οξέωσης της ΧΝΝ
Χ. Δημητριάδης

18:20-18:40

Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Φιλντίσης

18:40-19:00

Διάλειμμα καφές
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

19:00-20:40

Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Διάφορα θέματα οξεοβασικών
διαταραχών ΙΙ
Προεδρείο Κ. Σόμπολος - Α. Σιούλης

19:00-19:20

Διάγνωση και αντιμετώπιση της μεταβολικής αλκάλωσης
Μ. Καλιεντζίδου

19:20-19:40

Οξεοβασικές διαταραχές σε μεταμοσχευμένους ασθενείς
Γ. Μυσερλής

19:40-20:00

Μικτές οξεοβασικές διαταραχές. Τι θεωρείται μικτή
διαταραχή και πως αντιμετωπίζεται;
Σ. Ρουμελιώτης

20:00-20:20

Θεραπεία των οξεοβασικών διαταραχών
Σ. Κατσούδας

20:20-20:40

Σχόλια - Παραδείγματα: Μ. Θεοδωρίδης

21:30

Δείπνο
Με την ευγενική χορηγία της
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Ομιλητές, Προεδρεία, Σχολιαστές

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης «Bionephros», Αθήνα
ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό
Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό
Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, Κεφαλονιά
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄
Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄
Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής
Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Έβρου,
Αλεξανδρούπολη
ΚΑΛΙΕΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Νεφρολόγος, Κομοτηνή
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ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας,
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική
Κλινική ΔΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο
Έβρου, Αλεξανδρούπολη
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική»,
Θεσσαλονίκη
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό
Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό
Νοσοκομείο «Μποδοσάκειο»,
Πτολεμαΐδα
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής
Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Αθήνα
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νεφρολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού
Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας,
Άρτα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Ομιλητές, Προεδρεία, Σχολιαστές

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’
Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό
Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
ΚΡΙΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α’
Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής
Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Έβρου,
Αλεξανδρούπολη
ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος,
Συντονιστής Διευθυντής Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας, Γενικό
Νοσοκομείο Γιαννιτσών, Γιαννιτσά
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας
Τμήματος Νεφρολογίας και
Υπέρτασης Α΄ Παθολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΧΕΠΑ», Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νεφρολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο
«Σισμανόγλειο», Κομοτηνή
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό
Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομότιμος καθηγητής Εντατικολογίας
– Πνευμονολογίας Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Συντονιστής ΜΕΘ ΙΑΣΩ
Ελλάδας- Global Σύμβουλος Fzen
Mαlta
ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Νεφρολόγος, Διευθύντρια
ΕΣΥ Νεφρολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Αθήνα
ΜΥΣΕΡΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Νεφρολόγος, Διευθυντής
ΕΣΥ Χειρουργικής Κλινικής
Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Γενικό
Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη
ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Νεφρολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια
Νεφρολογίας, Διευθύντρια
Νεφρολογικής Κλινικής, Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Ομιλητές, Προεδρεία, Σχολιαστές

ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Καθηγητής Νεφρολογίας,
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική
Κλινική ΔΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο
Έβρου, Αλεξανδρούπολη
ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νεφρολόγος, τ. Συντονιστής
Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο
«Κοργιαλένειο -Μπενάκειο», Αθήνα
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Καθηγήτρια Νεφρολογίας,
Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ,
Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη , Πρόεδρος Ε.Ν.Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»,
Θεσσαλονίκη
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
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ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα
Ιατρικής ΔΠΘ, Διευθυντής
Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής
Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Έβρου,
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών
Υγείας ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
ΠΛΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄
Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό
Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Νεφρολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Α΄ Παθολογικής
Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ,
«Αχίλλειον» Νεφρολογικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας
- Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Ομιλητές, Προεδρεία, Σχολιαστές

ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νεφρολόγος, τ. Συντονιστής
Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο 		
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΜΑΚΡΩ
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό
Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Αθήνα
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Παθολογίας Νεφρολογίας, Διευθυντής
Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής
Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Εντατικολογίας
& Υπερβαρικής Ιατρικής
Κλινικής Εντατικής Νοσηλείας
Τμήματος Νοσηλευτικής,
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής
Πανεπιστημιακής ΜΕΘ, Γενικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
«Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Νεφρολόγος, Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών και Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος

ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Νεφρολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο
«Αχιλλοπούλειο», Βόλος
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο
Λάρνακας, Κύπρος
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Γενικού
Νοσοκομείου Πολυγύρου, Χαλκιδική
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Γενικές Πληροφορίες

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής του Σεμιναρίου
Τόπος: Αμφιθέατρο Ιδρύματος “Παπανικολάου”, Κομοτηνή
Έναρξη Εργασιών: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 Ώρα: 09:00
Λήξη Εργασιών: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα: 20:40
Επίσημη Γλώσσα
H επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική.
Ιστοσελίδα
Στην ιστοσελίδα http://www.renalkomotini.gr θα ανακοινωθούν όλες οι
πληροφορίες που αφορούν το Σεμινάριο, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Οργανωτικού-Συντονιστικού Γραφείου Συνεδριακή ΑΕ: www.conferre.gr.
Εγγραφές
Η συμμετοχή στις εργασίες του Σεμιναρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με την αποστολή του Δελτίου Εγγραφής που μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα
www.conferre.gr. Η προεγγραφή εξασφαλίζει την παραλαβή του έντυπου
υλικού κατά την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου.
Απαραίτητη είναι η προεγγραφή (λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων) στο Κλινικό Φροντιστήριο που θα προηγηθεί του κυρίως προγράμματος και θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
στις 09:00-14:00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
γραπτώς την εκδήλωση συμμετοχής τους στο email: info@conferre.gr.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τόμος Εισηγήσεων
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Σεμιναρίου η Οργανωτική
Επιτροπή αποφάσισε όλες οι ομιλίες να δημοσιευτούν σε ειδικό τόμο ο
οποίος θα προσφερθεί σ’ όλους τους συμμετέχοντες από τη Γραμματεία
κατά την εγγραφή τους.
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Γενικές Πληροφορίες

USB Παρουσιάσεων
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα παραδοθεί USB που θα περιλαμβάνει
ηλεκτρονικά όλες τις παρουσιάσεις (σε μορφή PowerPoint) των ομιλητών
του Σεμιναρίου.
Live Webcasting
Το βιντεοσκοπημένο υλικό των ομιλιών με ταυτόχρονη προβολή των παρουσιάσεων (ppt) θα διατίθεται για ζωντανή αναμετάδοση στον σύνδεσμο http://renalkomotini.gr/.
Μετά το πέρας του Σεμιναρίου το υλικό θα αποθηκευτεί, θα κωδικοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στον παραπάνω σύνδεσμο για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο.
Κονκάρδα
Με την παραλαβή του υλικού όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ονομαστική τους κονκάρδα που θα φέρει ένα μοναδικό barcode. Οι κονκάρδες με το barcode θα πρέπει να σαρώνονται στο ειδικό μηχάνημα πριν
από την είσοδο και κατά την έξοδο από τη συνεδριακή αίθουσα, για να
καταγράφονται οι ώρες παρακολούθησης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση
ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η επίδειξη της
κονκάρδας θα είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου (καθώς και η παράδοση της για την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης).
Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια/
Διαλέξεις και τα διαλείμματα.
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν (ανώνυμα) και να παραδώσουν στη Γραμματεία με το πέρας του Σεμιναρίου το σχετικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (που βρίσκεται στο έντυπο υλικό του σεμιναρίου).
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Γενικές Πληροφορίες

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν στους συμμετέχοντες από
την Γραμματεία με το πέρας του Σεμιναρίου ΜΟΝΟ κατόπιν συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου αξιολόγησης (βλέπε παραπάνω ενότητα) και παράδοσης του συμπληρωμένου έντυπου (που βρίσκεται στο έντυπο υλικό του
σεμιναρίου) στη Γραμματεία του Σεμιναρίου.
Μετά το πέρας του Σεμιναρίου οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα είναι
διαθέσιμες ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://renalkomotini.gr/.
Η παραλαβή των βεβαιώσεων θα είναι δυνατή μετά από ικανοποιητική
συμμετοχή (τουλάχιστον 60% του συνόλου του προγράμματος) και συμπλήρωση του δικτυακού ερωτηματολογίου αξιολόγησης.
Ομιλίες/Παρουσιάσεις
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, όλοι οι ομιλητές που συμμετέχουν
σε επιστημονικές εκδηλώσεις αντί της έγγραφης δήλωσης συμφερόντων
θα πρέπει να αναφέρονται στην ομιλία τους, στη δεύτερη διαφάνεια της
παρουσίασής τους (μετά ακριβώς από την πρώτη διαφάνεια η οποία αναφέρει τον τίτλο της ομιλίας τους), σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τους χορηγούς του Σεμιναρίου.
Ο χρόνος των ομιλιών πρέπει να τηρείται αυστηρά τόσο από τους ομιλητές όσο και από τους προεδρεύοντες και συντονιστές, ώστε να μην
στερείται από τους επόμενους ομιλητές και να διασφαλίζεται η ροή του
προγράμματος.
Τεχνική Γραμματεία
Όλοι όσοι συμμετέχουν με ομιλία-παρουσίαση παρακαλούνται να παραδώσουν το υλικό της παρουσίασης τους (σε PowerPoint με USB/CD/ DVD)
στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί εντός της συνεδριακής Αίθουσας τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της επιστημονικής ενότητας
(προς επιβεβαίωση της λειτουργίας του ή/και προς επιδιόρθωση τεχνικών
προβλημάτων).
Η Τεχνική Γραμματεία είναι ευγενική χορηγία της
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Γενικές Πληροφορίες

Μετακίνηση
Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων θα παρέχεται από το σεμινάριο
οργανωμένη μετακίνηση με λεωφορείο ως εξής:
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Από Αλεξανδρούπολη - προς Κομοτηνή
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Δημόκριτος στις 21:30
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
Από Αλεξανδρούπολη - προς Κομοτηνή
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Δημόκριτος στις 12:30
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
Από Κομοτηνή - προς Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση από τα διαμένοντα ξενοδοχεία, Κομοτηνή στις 07:00
Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να μετακινηθούν με τις παραπάνω οργανωμένες μετακινήσεις (με λεωφορείο) παρακαλούνται να δηλώσουν
συμμετοχή στο e-mail: info@conferre.gr.
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.
Ασφάλεια
Η Οργανωτική Επιτροπή καθώς επίσης και το Οργανωτικό-Συντονιστικό
Γραφείο/Γραμματεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή
απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων και των συνοδών μελών.
Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο/ Γραμματεία
Συνεδριακή ΑΕ / Conferre SA: «The Art of Bringing People Together»
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες, Τ.Κ. 455 00 Πεδινή, Ιωάννινα
Tηλ: (+30) 26510 68610, Fax: (+30) 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr, Website: www.conferre.gr
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CITRATE SYSTEM

Acetate-free dialysis improving
tolerance to treatments1
Γιατί κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός

Το εύρος των λειτουργιών που προσφέρει η νέα τεχνολογία, επιτρέπει
την παροχή εξατομικευμένης, υψηλής ποιότητας αιμοκάθαρσης.
Αποτέλεσμα: επίτευξη των αναμενόμενων θεραπευτικών στόχων
και πιθανότητα μείωσης του κινδύνου επιπλοκών.

ULTRACONTROL
MODALITY

Provides high-volume postdilution HDF in one touch
BICART SELECT
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΤΡΙΚΩΝ

HEMOCONTROL
MODALITY

Βελτιωμένη ανoxή στη θεραπεία μέσω
διαλυμάτων χωρίς οξικά1

Lower risk of intradialytic
2
hypotension
compared to
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
standard
HD
ULTRACONTROL
Με μία κίνηση, αιμοδιαδιήθηση υψηλής
ροής (post-dilution HDF)

Μειωμένος κίνδυνος επεισοδίων
συμπτωματικής υπότασης2 σε σύγκριση
με την κλασική αιμοκάθαρση

Making possible personal.
References: 1. Grundström G, et al. BMC Nephrol 2013; 14:216.
2. Nesrallah GE, et al. Nephrol Dial Transplant 2013; 28:182-191
Baxter, IQD, Artis Physio, HemoControl, UltraControl, BiCart Select System,
BiCart Select Citrate, and AK 98 are trademarks of Baxter International Inc.

ΒΑΧΤΕR (Hellas) Ε.Π.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, 141 21 Ν. Ηράκλειο - Αττική,
Τηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 59 820,
www.baxter.gr

ARTIS_ADV 02/05/2016
Ημερ. Έκδοσης: Μάιος 2016

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΗΕMOCONTROL

Νέο Σύστημα ΑΠΚ Homechoice Claria

Σχεδιασμένο με στόχο να αλλάξει
ριζικά τον κόσμο της ΠΚ.

t Αμφίδρομη επικοινωνία:

εξ αποστάσεως αλλαγή
των προγραμμάτων της συσκευής

t Εξ αποστάσεως αναβαθμίσεις
του λογισμικού και τεχνική
υποστήριξη

t 200% μεγαλύτερη οθόνη

ƵǐǔǞǔǕǈǍǂƣƲƬ+RPHFKRLFH&ODULDǑǐǖǅǊǂǉƾǕǆǊ
ǑǌƾǐǎǕǈǎǑǌǂǕǗǝǒǍǂǔǖǎǅǆǔǊǍǝǕǈǕǂǓ6KDUHVRXUFH

Σήμερα, οι περισσότεροι από τους ασθενείς σας που υποβάλλονται
σε περιτοναϊκή κάθαρση μπορούν να επωφεληθούν από την κατ’ οίκον
θεραπεία. Η αμφίδρομη συνδεσιμότητα σας παρέχει τη δυνατότητα
όχι μόνο να ελέγχετε τα προγράμματα της συσκευής, αλλά και να τα
ρυθμίζετε εξ αποστάσεως, γεγονός που διευκολύνει την προδραστική
λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Με άλλα λόγια, αφορά στο εγχείρημα
της Baxter να μεταφέρει το ιατρείο σας στους ασθενείς σας.

για βελτιωμένη ορατότητα
συγκριτικά με τον αρχικό
κυκλοποιητή ΑΠΚ Homechoice

Baxter, Homechoice, Homechoice Claria and Sharesource ɸʀʆɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʍɼʅɲʏɲ ʏɻʎ of Baxter International Inc.

ΒΑΧΤΕR (Hellas) Ε.Π.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, Τ.Κ. 141 21 Ν. Ηράκλειο, Αττική
Τηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 68 890
www.baxter.gr

Claria Sharesource 01/06/2017
Ημερ. Έκδοσης: Ioύνιος 2017

Νέα Xαρακτηριστικά

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Σημειώσεις
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω
εταιρίες για τη συμμετοχή και την οικονομική τους υποστήριξη στις
εργασίες του Σεμιναρίου:
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το φάρµακο αυτό τελεί υπό συµπληρωµατική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισµό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελµατίες υγείας να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Velphoro 500 mg µασώµενα
δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε µασώµενο δισκίο περιέχει 500 mg σιδήρου σε µορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου, γνωστό επίσης ως µείγµα πολυπυρηνικού οξυ-υδροξειδίου του
τρισθενούς σιδήρου, σακχαρόζης και άµυλων. Η δραστική ουσία σουκροφερικό οξυ-υδροξείδιο περιέχει 750 mg σακχαρόζης και 700 mg αµύλων. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Μασώµενο δισκίο. Καφετί,
κυκλικά δισκία µε ανάγλυφη ένδειξη PA500 στη µία πλευρά. Τα δισκία έχουν διάµετρο 20 mm και πάχος 6,5 mm. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Velphoro ενδείκνυται για έλεγχο
των επιπέδων του φωσφόρου ορού σε ενήλικες ασθενείς µε χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση (ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Το Velphoro θα πρέπει να χρησιµοποιείται στα
πλαίσια πολλαπλής θεραπευτικής προσέγγισης, η οποία θα µπορούσε να περιλαµβάνει συµπλήρωµα ασβεστίου, 1,25-διυδροξυβιταµίνη D3 ή κάποιο από τα ανάλογά της ή ασβεστιοµιµητικά για τον έλεγχο
ανάπτυξης οστικής νεφρικής νόσου. 4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης ∆οσολογία ∆όση έναρξης Η συνιστώµενη δόση έναρξης του Velphoro είναι 1.500 mg σιδήρου (3 δισκία) ανά ηµέρα, διαµοιρασµένη στα
γεύµατα της ηµέρας. Το Velphoro προορίζεται για λήψη από το στόµα µόνο και θα πρέπει να καταναλώνεται κατά τη διάρκεια των γευµάτων. Οι ασθενείς που λαµβάνουν το Velphoro θα πρέπει να ακολουθούν
πιστά το συνταγογραφηµένο διαιτολόγιο. Ρύθµιση της δοσολογίας και συντήρηση Τα επίπεδα του φωσφόρου ορού θα πρέπει να παρακολουθούνται και η τιτλοδότηση δόσης του Velphoro θα πρέπει να αυξάνεται
ή να ελαττώνεται µε προσαυξήσεις των 500 mg σιδήρου (1 δισκίο) ανά ηµέρα κάθε 2–4 εβδοµάδες µέχρι να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο φωσφόρου ορού, επακολουθούµενο από τακτική παρακολούθηση.
Στην κλινική πρακτική, η θεραπεία βασίζεται στην ανάγκη ελέγχου των επιπέδων του φωσφόρου ορού, παρόλο που οι ασθενείς που ανταποκρίνονται στη θεραπεία µε Velphoro συνήθως επιτυγχάνουν τα βέλτιστα
επίπεδα φωσφόρου ορού µε δόσεις των 1.500 mg–2.000 mg σιδήρου ανά ηµέρα (3 έως 4 δισκία). Σε περίπτωση παράλειψης µίας ή περισσότερων δόσεων, θα πρέπει να συνεχιστεί η λήψη της κανονικής δόσης
του φαρµακευτικού προϊόντος µε το επόµενο γεύµα. Μέγιστη ανεκτή ηµερήσια δόση Η µέγιστη συνιστώµενη δόση είναι 3.000 mg σιδήρου (6 δισκία) ανά ηµέρα. Παιδιατρικός πληθυσµός Η ασφάλεια και η
αποτελεσµατικότητα του Velphoro σε παιδιά κάτω των 18 ετών δεν έχει τεκµηριωθεί. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα. Hλικιωµένος πληθυσµός (≥65 ετών) Το Velphoro έχει χορηγηθεί σε περισσότερους από
245 ηλικιωµένους (≥65 ετών) σύµφωνα µε το εγκεκριµένο δοσολογικό σχήµα. Από τον συνολικό αριθµό των ασθενών που έλαβαν µέρος σε κλινικές µελέτες µε χορήγηση του Velphoro, το 29,7 % ήταν ηλικίας
65 ετών και άνω, ενώ το 8,7% ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. ∆εν ίσχυσαν ειδικές οδηγίες δοσολογίας και χορήγησης στους ηλικιωµένους αυτών των µελετών και τα δοσολογικά σχήµατα δεν συσχετίστηκαν µε
σηµαντικά σηµεία ανησυχίας. Νεφρική ανεπάρκεια Το Velphoro ενδείκνυται για έλεγχο των επιπέδων του φωσφόρου ορού σε ενήλικες ασθενείς µε χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση
(ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα κλινικά δεδοµένα σχετικά µε τη χορήγηση του Velphoro σε ασθενείς που βρίσκονται σε πιο πρώιµα στάδια νεφρικής ανεπάρκειας. Ηπατική ανεπάρκεια
Σε γενικές γραµµές, ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια εξαιρέθηκαν από τη συµµετοχή στις κλινικές µελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκε το Velphoro. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ηπατικής
ανεπάρκειας ή σηµαντικής διαταραχής των ηπατικών ενζύµων κατά τις κλινικές µελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκε το Velphoro. Τρόπος χορήγησης Από του στόµατος χρήση. Το Velphoro είναι ένα µασώµενο
δισκίο το οποίο θα πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια των γευµάτων. Για τη µεγιστοποίηση της απορρόφησης του διατροφικού φωσφόρου, η συνολική ηµερήσια δόση θα πρέπει να διαµοιράζεται στα γεύµατα
της ηµέρας. ∆εν απαιτείται η κατανάλωση περισσότερων υγρών από το συνηθισµένο από τους ασθενείς. Τα δισκία θα πρέπει να µασώνται και όχι να καταπίνονται ολόκληρα. Τα δισκία µπορούν να συνθλιφτούν.
4.3 ΑντενδείξειςiºÖÌØÌßÈÐÙÛÏÙÄÈÙÚÏËØÈÙÚÐÒÃÕßÙÄÈÃÙÌÒ³ÖÕÐÕÈÖÅÚÈÂÒËÕÞÈi¥ÐxÕÞØÜx³ÚÜÙÏÒÈÐÕÖÕÐÈËÃÖÕÚÌ³ÓÓÏËÐÈÚÈØÈÞÃÙßÙÙ×ØÌßÙÏÝÙÐËÃØÕß 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
κατά τη χρήση Περιτονίτιδα, γαστρικές και ηπατικές διαταραχές και γαστρεντερική χειρουργική επέµβαση Οι ασθενείς µε πρόσφατο ιστορικό περιτονίτιδας (κατά τους 3 τελευταίους µήνες), σηµαντικές γαστρικές
ή ηπατικές διαταραχές και οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε µείζονα γαστρεντερική χειρουργική επέµβαση δεν έχουν συµπεριληφθεί στις κλινικές µελέτες µε Velphoro. Το Velphoro θα πρέπει να
χρησιµοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς µόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου. Πληροφορίες σχετικά µε τη σακχαρόζη και τα άµυλα (υδατάνθρακες) Το Velphoro περιέχει
σακχαρόζη. Οι ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στη φρουκτόζη, δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης-ισοµαλτάσης δεν θα πρέπει να λάβουν αυτό το
φάρµακο. Μπορεί να είναι επιβλαβές για τα δόντια. Το Velphoro περιέχει άµυλα. Οι ασθενείς µε αλλεργία στη γλουτένη ή οι διαβητικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ένα δισκίο Velphoro είναι ισοδύναµο µε
0,116 µονάδες ψωµιού (ισοδύναµο µε περίπου 1,4 g υδατανθράκων). Αποχρωµατισµένα κόπρανα Το Velphoro µπορεί να προκαλέσει αποχρωµατισµένα (µαύρα) κόπρανα. Τα αποχρωµατισµένα (µαύρα) κόπρανα
µπορεί οπτικά να αποκρύψουν γαστρεντερική αιµορραγία (βλ. παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Το Velphoro σχεδόν δεν απορροφάται
από τη γαστρεντερική οδό. Παρόλο που η πιθανότητα αλληλεπιδράσεων µε φαρµακευτικά προϊόντα φαίνεται να είναι χαµηλή, η ταυτόχρονη θεραπεία µε φαρµακευτικά προϊόντα µε στενό θεραπευτικό εύρος
απαιτεί την παρακολούθηση των κλινικών αποτελεσµάτων ή των ανεπιθύµητων αντιδράσεων κατά την έναρξη ή την προσαρµογή της δόσης είτε του Velphoro είτε του ταυτόχρονα χορηγούµενου φαρµακευτικού
προϊόντος. Εναλλακτικά, ο γιατρός θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόµενο µέτρησης των επιπέδων στο αίµα. Κατά τη χορήγηση οποιουδήποτε φαρµακευτικού προϊόντος το οποίο είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά µε
τον σίδηρο (όπως η αλενδρονάτη και η δοξυκυκλίνη) ή είναι δυνατό να αλληλεπιδρά µε το Velphoro βάσει µόνο µελετών in vitro όπως η λεβοθυροξίνη, το φαρµακευτικό προϊόν θα πρέπει να χορηγείται
τουλάχιστον µία ώρα πριν ή δύο ώρες µετά τη λήψη του Velphoro. Οι µελέτες in vitro µε τις παρακάτω δραστικές ουσίες δεν έδειξαν κάποια σχετική αλληλεπίδραση: ακετυλοσαλικυλικό οξύ, κεφαλεξίνη,
κινακαλκέτη, σιπροφλοξασίνη, κλοπιδογρέλη, εναλαπρίλη, υδροχλωροθιαζίδη, µετφορµίνη, µετοπρολόλη, νιφεδιπίνη, πιογλιταζόνη και κινιδίνη. Mελέτες αλληλεπιδράσεων µεταξύ φαρµάκων έχουν
πραγµατοποιηθεί µόνο σε υγιείς εθελοντές. Οι µελέτες έχουν διεξαχθεί σε υγιείς άνδρες και γυναίκες ασθενείς µε λοσαρτάνη, φουροσεµίδη, διγοξίνη, βαρφαρίνη και οµεπραζόλη. Η συγχορήγηση του Velphoro
δεν επηρέασε τη βιοδιαθεσιµότητα αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων όπως µετρήθηκε από την περιοχή κάτω από την καµπύλη (AUC). ∆εδοµένα από κλινικές µελέτες έχουν δείξει ότι το Velphoro δεν
επηρεάζει τις επιδράσεις των αναστολέων της HMG-CoA ρεδουκτάσης (π.χ. ατορβαστατίνη και σιµβαστατίνη) όσον αφορά τη µείωση των λιπιδίων. Επιπλέον, post-hoc αναλύσεις από κλινικές µελέτες κατέδειξαν
ότι το Velphoro δεν έχει επίπτωση στην επίδραση της µείωσης της άθικτης παραθορµόνης (iPTH) των από του στόµατος αναλόγων Βιταµίνης D. Τα επίπεδα της βιταµίνης D και της 1,25-διυδροξυβιταµίνης D
παρέµειναν αµετάβλητα. Το Velphoro δεν επηρεάζει τις εξετάσεις ανίχνευσης αίµατος στα κόπρανα µε δοκιµασία γουϊακόλης (Haemoccult) ή ανοσολογική δοκιµασία (iColo Rectal και Hexagon Obti). 4.6
Γονιµότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυµοσύνη ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα κλινικά δεδοµένα από την έκθεση του σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες αναπαραγωγικής και αναπτυξιακής
τοξικότητας σε ζώα δεν κατέδειξαν κάποιον κίνδυνο όσον αφορά την εγκυµοσύνη, την ανάπτυξη του εµβρύου, τον τοκετό και την ανάπτυξη µετά τη γέννα. Το Velphoro θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε έγκυες
γυναίκες εάν είναι πραγµατικά αναγκαίο µόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου. Θηλασµός ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα κλινικά δεδοµένα από τη χρήση του Velphoro σε θηλάζουσες
γυναίκες. Εφόσον η απορρόφηση του σιδήρου από το Velphoro είναι ελάχιστη, είναι απίθανη η απέκκριση σιδήρου από το Velphoro στο µητρικό γάλα. Η απόφαση για τη συνέχιση του θηλασµού ή της θεραπείας
µε Velphoro θα πρέπει να ληφθεί σύµφωνα µε τα οφέλη του θηλασµού για το παιδί και τα οφέλη της θεραπείας µε Velphoro για τη µητέρα. Γονιµότητα ∆εν υπάρχουν δεδοµένα όσον αφορά την επίδραση του
Velphoro στη γονιµότητα στον άνθρωπο. Σε µελέτες που διεξήχθησαν σε ζώα, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες όσον αφορά τις παραµέτρους διαδικασίας του ζευγαρώµατος, γονιµότητας και γέννας
κατόπιν χορήγησης του Velphoro. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Το Velphoro δεν έχει καµία ή έχει ασήµαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8
Ανεπιθύµητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Το τρέχον προφίλ ασφάλειας του Velphoro βασίζεται σε χορήγηση θεραπείας µε Velphoro διάρκειας έως 55 εβδοµάδων σε συνολικά 778 ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε αιµοκάθαρση και σε 57 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιτοναϊκή κάθαρση. Σε αυτές τις κλινικές µελέτες, περίπου το 43% των ασθενών εµφάνισε τουλάχιστον µία ανεπιθύµητη ενέργεια κατά
τη θεραπεία µε το Velphoro, εκ των οποίων το 0,36% αναφέρθηκαν ως σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. Η πλειονότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών του φαρµάκου (ΑΕ) που αναφέρθηκαν από τις µελέτες ήταν
γαστρεντερικές διαταραχές, εκ των οποίων οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν η διάρροια και τα αποχρωµατισµένα κόπρανα (πολύ συχνές). Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των
γαστρεντερικών διαταραχών εµφανίστηκε νωρίς κατά τη διάρκεια της θεραπείας και υποχώρησε µε την πάροδο του χρόνου και τη συνέχιση της λήψης του φαρµάκου. ∆εν παρατηρήθηκαν δοσοεξαρτώµενες
τάσεις στο προφίλ ανεπιθύµητων ενεργειών (AE) του Velphoro. Πίνακας ανεπιθύµητων ενεργειών Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από τη χρήση του Velphoro σε δόσεις από 250 mg σιδήρου/ηµέρα
έως 3.000 mg σιδήρου/ηµέρα σε αυτούς τους ασθενείς (n=835) παρατίθενται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1 Ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκου που εντοπίστηκαν σε κλινικές δοκιµές
Kατηγορία/οργανικό σύστηµα

Πολύ συχνές
(≥ 1/10)

Συχνές
(≥ 1/100 έως < 1/10)

∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης

ºÖÌØÈÙÉÌÙÚÐÈÐxÄÈ ºÖÈÙÉÌÙÚÐÈÐxÄÈ

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος

Κεφαλαλγία

∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωράκιου

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού

∆ύσπνοια

∆ιάρροια*
Αποχρωµατισµένα
κόπρανα

Ναυτία
∆υσκοιλιότητα
Έµετος
∆υσπεψία
Κοιλιακό άλγος
Μετεωρισµός
Αποχρωµατισµός των δοντιών

∆ιάταση της κοιλίας
Γαστρίτιδα
Κοιλιακή δυσφορία
∆υσφαγία
Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠΝ)
Αποχρωµατισµός της γλώσσας
Κνησµός
Εξάνθηµα

∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Όχι συχνές
(≥1/1.000 έως < 1/100)

Αφύσικη γεύση προϊόντος

Κόπωση

Περιγραφή επιλεγµένων ανεπιθύµητων ενεργειών
*∆ιάρροια Η διάρροια προέκυψε στο 11,6% των ασθενών που συµµετείχαν στις κλινικές µελέτες. Κατά τις µακροχρόνιες µελέτες διάρκειας 55 εβδοµάδων, η πλειοψηφία αυτών των ανεπιθύµητων συµβάντων
διάρροιας που σχετίζονται µε τη θεραπεία ήταν παροδικές, προέκυψαν κατά τα πρώιµα στάδια της έναρξης της θεραπείας και κατέληξαν σε διακοπή της θεραπείας στο 3,1% των ασθενών. Αναφορά
πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 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 µέσω του
εθνικού συστήµατος αναφοράς: Ελλάδα Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 , Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Κύπρος
¯ÈØxÈÒÌßÚÐÒÂÝºÖÏØÌÙÄÌÝ ºÖÕßØÎÌÄÕºÎÌÄÈÝ $:ÌßÒÜÙÄÈ ¯ÈÑ  Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία Τυχόν περιπτώσεις υπερδοσολογίας του Velphoro θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται κατά τις τυπικές κλινικές πρακτικές. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Vifor Fresenius Medical Care Renal
Pharma France, 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin- La Défense 8, 92042 Paris la Défense Cedex, Γαλλία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ)
ÎÇÔ»ÒÓÄÍÀÆ¼ÍÎØÍÓÀÅÑÌÀÊÀÏÈÎÀÒÅÀË»ÊÀÈ
Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/943/001, EU/1/14/943/002, EU/1/14/943/003, EU/1/14/943/004 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
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/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία πρώτης έγκρισης: 26 Αυγούστου 2014 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 01
¢ÓÈÖÀÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÄÖÄÍºÑÆÄÈÄÖÆÈÀ
¢ÌÖÚÌxÉØÄÕßÌÖÚÕxÌØÌÄÝÖÓÏØÕÍÕØÄÌÝÎÐÈÚÕÖÈØÅÔÍÈØxÈÒÌßÚÐÒÅÖØÕáÅÔÌÄÔÈÐËÐÈÛÂÙÐxÌÝÙÚÕÔËÐÒÚßÈÒÅÚÅÖÕÚÕß©ßØÜÖÈáÒÕÇ
¢ÓÀÅÑÌÀÊÀ
Οργανισµού Φαρµάκων http://www.ema.europa.eu. TΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: Με ιατρική συνταγή. ΤΙΜΗ Ενδεικτική (Λ.Τ.): VELPHORO
ØÌÏËÇÑÐÍÎÍÓÀÖÓÇÍ±¥£ £¥²
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*Η συνιστώµενη δόση έναρξης του VELPHORO ® είναι 1 δισκίο ανά γεύµα, 3 φορές ηµερησίως 6
Για συνταγογραφικές πληροφορίες ανατρέξατε στην επόµενη σελίδα του εντύπου. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρµα Α.Ε.

VEL/SPEC/NEPHRO/ADV/06-2017

VELPHORO® σε κάθε γεύµα*

GRCY-GRC-P-291NNE-0416-127821

õĈĒĄČĕĀĒĚĎĊĒđėđĒĂĈēćČĄĕĂċĈďĕĄČĄĝĕđďčÿĕđĘđĕĊēÿćĈČĄē
čĖčĎđėđĒĂĄēčĄĕĝČďĄČĕāĔĈĚēāĈĒČĎĄąÿďđďĕĄČĔĕĊďĔĖďđĕČčā
ĈĒČĆĒĄėāĘĄĒĄčĕĊĒČĔĕČčğďĕđĖĒđěĝďĕđēĕđėĞĎĎđđćĊĆČğďĘĒāĔĊē
čĄČĕĊđďđĆĒĄėĂĄĕđĖėĄĒÿčđĖ
èđĊċāĔĕĈďĄĆĂďđĖďĕĄėÿĒĄčĄČđĄĔėĄĎāčĄČçďĄėĀĒĈĕĈ
ôðê÷ĕČēĄďĈČċĞĊĕĈēĈďĀĒĆĈČĈēĆČĄôðçĕĄėÿĒĄčĄ
ĔĖĎĊĒğďđďĕĄēĕĊď©ïîøöîòìïçöøçª
çďĄėĀĒĈĕĈ čÿċĈ ĞđĕĊ ĄďĈČċĞĊĕĊ ĈďĀĒĆĈČĄ ĔĞėĚďĄ Ĉ ĕđ ĈċďČčĝ ĔĞĔĕĊĄ
ĄďĄėđĒÿē Ĕĕđ øāĄ çďĈČċĞĊĕĚď êďĈĒĆĈČğď ĕđĖ êċďČčđĞ ôĒĆĄďČĔđĞ úĄĒÿčĚď
êôú øĊĎ)D[ĈĕĊĘĒāĔĊĕĊēïĂĕĒČďĊēïÿĒĕĄēćČĄċĀĔČĊ
čĄČ ĔĕĊď ČĔĕđĔĈĎĂćĄ ĕđĖ êôú ZZZHRIJU ĆČĄ ĀďĕĖĊ ā ĊĎĈčĕĒđďČčā ĖđąđĎā ā
ĈďĄĎĎĄčĕČčÿĔĕĊď$0*(1êĎĎÿēúĄĒĄčĈĖĕČčÿêõêøĊĎ

