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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΑΙΔΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ/ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Αντιπρόσωπος Υπουργείου Υγείας
Πρόεδρος ΠΣΔΔ, κ. Ντορίνα Σιαλβέρα
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Κλινικό Φροντιστήριο σε συν. με ΕΕΛΙΑ
- Νεότερες ευρωπαϊκές συστάσεις και
πρόληψη των καρδιαγγειακών
-Διατροφική υποστήριξη στην καρδιακή
καχεξία

Διάλεξη: Personalized Nutrition

Διάλεξη: Commercial determinants of health and the future of
medicine and nutrition

Στρογγυλό Τραπέζι: Τεχνολογία και Μελλοντικές Προκλήσεις
18.00
- Τεχνολογικά εργαλεία (apps) σχεδιασμένα να βελτιώσουν τη δίαιτα
18.15
και τον τρόπο ζωής

- Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050 - Future challenges

18.30
and policy preparedness
18.45 - Carbohydrate Estimation Supported by the GoCARB app in Individuals
19.00
With Type 1 Diabetes

Στρογγυλό Τραπέζι: Επιδημιολογικά
Δεδομένα
- Μελέτη ΠΑΜΕΔΥ
- Μελέτη ΥΔΡΙΑ
- Μελέτη COSI

Κλινικό Φροντιστήριο Διαβήτη
- Νέα φάρμακα και ινσουλίνες
- Διατροφική διαχείριση διαβήτη
τύπου Ι και ΙΙ

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
LLL Nutrition in Cance

COFFEE BREAK

COFFE BREAK
Veganism Debate: -Νέα μόδα; ή
- Ασφαλής διατροφική επιλογή προαγωγής υγείας;

Διάλεξη: Η εμβρυϊκή προέλευση και ο ρόλος του στρες στην εμφάνιση χρόνιων
ασθενειών στην ενήλικη ζωή

LUNCH BREAK
Στρογγυλό Τραπέζι Grespen:
Γαστρεντερικό Σύστημα και
Διατροφή
Μη αντιρροπούμενη Κίρρωση
- Διατροφική προσέγγιση
ηπατοπαθών
-

- Pierlich / Snarish

Νεότερα Επιστημονικά Δεδομένα 2016 2017

Δορυφορική Διάλεξη Με την ευγενική χορηγία του
Η ευεργετική δράση του καφέ και ιδιαίτερα του κρύου καφέ στη γαστρεντερική
λειτουργία, τους δείκτες στρες και τους δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου
Αιμιλία Παπακωνσταντίνου

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Δορυφορική Διάλεξη: Η επίδραση της μειωμένης κατανάλωσης
αλατιού στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων

Ομάδες Υποστήριξης Θρέψης _
GRESPEN: Τι νέο ισχύει
- Οξεία παγκρεατίτιδα Παγκρεατίτιδα
- Πρώιμη εντερική/παρεντερική σίτιση

Στρογγυλό Τραπέζι: Γονιμότητα και Εγκυμοσύνη
Εγκυμοσύνη & Επιγενετική: Πώς οι διατροφικές επιλογές της εγκύου συνοδεύουν το
παιδί σε όλη του τη ζωή
Περιγεννητική διατροφική φροντίδα: υπάρχει λόγος?

Στρογγυλό Τραπέζι: Καρδιαγγειακή Νόσος
- Τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs) και νοσήματα
φθοράς

Δορυφορική Διάλεξη

Στρογγυλό Τραπέζι: Τροφές, ποτά και Δημόσια
Υγεία
- Σύγχρονες μέθοδοι
παρακολούθησης και παράτασης του χρόνου ζωής
τροφίμων: η ασφάλεια ως παράμετρος ποιότητας
- Φαρμακευτικά και Αρωματικά της Ελληνικής γης:
Βιοδραστικότητα-τοξικότητα εκχυμάτων ή
αφεψημάτων τους
- Αντιλήψεις των καταναλωτών ως προς τους
ισχυρισμούς υγείας (health claims) και επιπτώσεις
στη συμπεριφορά και επιλογές τους

Διάλεξη

LLL Nutritional
Assessment

LUNCH BREAK

-

Δορυφορική διάλεξη

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Στρογγυλό Τραπέζι: Food
Blogging

Κλινικό Φροντιστήριο σε συνεργασία
με Ελληνική Εταιρεία
Αθηροσκλήρωσης

Κλινικό Φροντιστήριο σε συνεργασία
με ΕΙΕΠ

LLL Oral to
Enteral

Στρογγυλό Τραπέζι GRESPEN: Καρκίνος
Αλληλεπιδράσεις τροφών και φαρμάκων κατά τη χημειοθεραπεία
- Γευστικές προτιμήσεις στη νόσο - πώς επηρεάζονται
- Καρκινική καχεξία: Τι καινούριο ισχύει, ποιες οι ενδείξεις και πώς αντιμετωπίζεται;

Τελετή Λήξης και Βράβευση Εργασιών

Κλινικό Φροντιστήριο: Τροφικές
αλλεργίες
-Τι
είναι και τι δεν είναι Τροφική
αλλεργία
Αλλεργία στο γάλα αγελάδος
- Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

Κλινικο φορντιστήριο - Διάλεξη:
Διαχείριση αθλητή με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου Ι

δορυφορική διάλεξη
Στρογγυλό Τραπέζι: Διαχείριση επαγγελματικών αθλητικών ομάδων
- Δεξιότητες επικοινωνίας σε αθλητικούς επιστήμονες
- Οργάνωση διαιτολογικού τμήματος ποδοσφαιρικής ομάδας
- Διατροφική προετοιμασία πριν από κορυφαίο αθλητικό γεγονός

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Στρογγυλό τραπέζι παιδικής παχυσαρκίας

- Διαιτητική διαχείριση βάρους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φυσιολογία της όρεξης
- Απόλαυση του φαγητού με συμμετοχή όλων των αισθήσεων - νέα επιστημονικά
δεδομένα από τον τομέα των Νευροεπιστημών

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία του Ελληνικού
πληθυσμού και στους παράγοντες που την προσδιορίζουν

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

- Η επίδραση των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων
στην τροφική επιλογή και το βάρος των παιδιών
- Αποτελεσματικές γονεϊκές πρακτικές στη διατροφή του
παιδιού και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας

Ομάδες Υποστήριξης Θρέψης _
GRESPEN:
Διάλεξη: The importance of the NST.
What is the evidence.
- Επικοινωνία γιατρού και
Στρογγυλό Τραπέζι: Παχυσαρκία, όρεξη και συμπεριφορά
- Obesity as a διαιτολόγου: Προβλήματα και λύσεις
για μια λειτουργική αλληλεπίδραση
hypothalamic disorder; Implications for research and practice.
Φαρμακοποιός στην ΟΥΘ
- Νεότερα φάρμακα για την παχυσαρκία

Εκπρόσωπος ESPEN & GRESPEN (Snaritz, Χουρδάκης)
Πρόεδρος ΟργανωτικήςΕπιτροπής, Χρ. Παξιμαδάς

Στρογγυλό Τραπέζι GRESPEN: 3η ηλικία
- Υγιής γήρανση: διατροφή και νευροεκφυλιστικές ασθένειες
- Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging:
Recommendations from the ESPEN Expert Group
- Debate: Διατροφικός περιορισμός στην τρίτη ηλικία:
o Συμβάλλοντας στη μακροζωία
o Οδηγώντας στην υποθρεψία

ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΑΙΔΡΑ

- Ο ρόλος του στρες στη ρύθμιση βάρους - Κόκκινος

Στρογγυλό Τραπέζι: Δημόσια Υγεία
10.45
- Αξιολόγηση της επικινδυνότητας σε θέματα ασφάλειας τροφίμων που έχουν άμεση
11.00
σχέση με τη δημόσια υγεία
11.15 - Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών για την προώθηση της
ισορροπημένης διατροφής και της υγείας
11.30 - Ο ρόλος του διαιτολόγου στην Ευρώπη και την Ελλάδα στην διαμόρφωση πολιτικών
δημόσιας υγείας και την εφαρμογή/επικοινωνία τους
11.45
12.00
COFFEE BREAK
12.15
Στρογγυλό Τραπέζι: Σακχαρώδης Διαβήτης
12.30 Διάλεξη: Η θέση της διατροφής με βάση τα επίπεδα των
- Επιπολασμός και παράγοντες κινδύνου στην
ενδείξεων στις χρόνιες παθήσεις
12.45
Ευρώπη και τον κόσμο: Μελέτη Feel4diabetes
- Ανασκόπηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
13.00 Δορυφορική διάλεξη: Τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς VS
πρόληψης του σακχαρώδους διαβήτη
ιατρική πρακτική για τη μείωση της υπερχοληστερολαιμίας
13.15
- Χρήσιμα εργαλεία και μοντέλα παρέμβασης
13.30
13.45
14.00
14.15

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Στρογγυλό Τραπέζι: Επίκαιρα Θέματα Παχυσαρκίας
-Επηρεάζουν τα
προβλήματα του ύπνου την παρέμβαση του διαιτολόγου στον παχύσαρκο ασθενή;

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, Α. Κατσαρού
10.00
Εναρκτήρια Διάλεξη: Changing the food chain as well as health
10.15
care for real societal benefit
10.30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Κλινικό Φροντιστήριο: Evidence
Based Medicine

Κλινικό Φροντιστήριο
Αθλητικής Διατροφής:
- Βασικά σημεία
αναφοράς του ACSM
Position Statement

Κλινικό
Φροντιστήριο
Γηριατρικής

Στρογγυλό Τραπέζι GRESPEN_
Παιδιατρική Διατροφή:
- Καρκινική καχεξία σε παιδιατρικούς
ασθενείς: Τύποι καρκίνου που
χρειάζεται να παραπεμφθούν στους
διαιτολόγους
Διαιτητική αντιμετώπιση καρκινικής
καχεξίας και παρενεργειών
χημειοθεραπείας σε παιδιατρικούς
ογκολογικούς ασθενείς
-Malnutrition Intervention in
underweight children: an international
multicenter perspective

