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Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Γνωρίζουμε πλέον πως οι κυριότερες αιτίες ανάπτυξης χρό-
νιας νεφρικής νόσου στους ενήλικες αποτελούν τα νοσήματα
του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και η Aρτηριακή Yπέρταση. 

Αριθμοί όπως 500 εκατομμύρια του γενικού πληθυσμού σε
όλο τον κόσμο θα αναπτύξουν διαβήτη τα επόμενα λίγα χρό-
νια, 1,5 δισεκατομμύρια Aρτηριακή Yπέρταση, και τόσα άλλα,
τρομάζουν. Γνωρίζοντας δε ότι το 30-40% των διαβητικών
ενηλίκων θα παρουσιάσουν νεφρική νόσο και περισσότεροι
από το 60-70% των ατόμων ηλικίας > 65 χρόνων θα έχουν
Aρτηριακή Yπέρταση με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης νεφρι-
κής νόσου στο μέλλον, τα πράγματα γίνονται εφιαλτικότερα. 

Στο φετινό Συνέδριο της ΕΝΕ που θα πραγματοποιηθεί στους
Δελφούς, αποφασίστηκε να δοθεί μεγάλη προσοχή στα πα-
ραπάνω κλινικά προβλήματα που αφορούν μεγάλους πληθυ-
σμούς ασθενών. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τις
ιατρικές κοινότητες, τις Αρχές παροχής Υγείας αλλά και τον
Γενικό πληθυσμό για την αυξημένη επίπτωση των νοσημάτων
που αναφέρθηκαν και την αυξημένη επιδημία εμφάνισης χρό-
νιας νεφρικής νόσου που σχετίζεται συγκεκριμένα με τον με-
γάλο επιπολασμό αυτών των νοσημάτων. 

Στην προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε ότι έπρεπε να υπάρξει συ-
νεργασία με τις αντίστοιχες ιατρικές Εταιρείες, την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
και Διαβητολογίας για την πληρέστερη κάλυψη των θεμάτων
αλλά και προσπάθεια ανάπτυξης στρατηγικών πρόληψης εμ-
φάνισης των συγκεκριμένων νοσημάτων που οδηγούν σε νε-
φρική νόσο αλλά και σημαντικές καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να λάβετε ενεργά μέρος σε αυτό
το Συνέδριο σε ένα χώρο που είναι ιδανικός να προσφέρει
ευκαιρίες για παραγωγικό και ωφέλιμο διάλογο. 

Καλή αντάμωση στους Δελφούς

Φάνης αποστόλου
Πρόεδρος ΕΝΕ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΘEματα ΣυνεδρIου

3 αρτηριακή υπέρταση και Χνν

• Παθοφυσιολογικοί 
μηχανισμοί

• νεότερες Κατευθυντήριες 
οδηγίες αντιμετώπισης της

3 Σακχαρώδης διαβήτης

• Παθοφυσιολογία

• νεφρική βλάβη 

• Πρόληψη-Θεραπεία

3 νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα

3 Καρδιαγγειακός κίνδυνος 
και Χνν

3 ο ρόλος των λιπιδίων και 
άλλων παραγόντων κινδύνου 

3 νεφρική οστική νόσος σε 
συνεργασία με EDTA-ERA

3 ο ρόλος της βιταμίνης D 
σε υγιείς και μη καταστάσεις 

3 μεταμόσχευση νεφρού
και διαβήτης-υπέρταση

3 αντιπηκτικά αγωγή και Χνν

• νεότερα αντιπηκτικά 

3 Άσκηση και υγεία

3 Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων


