
 
 

 
 
 

 
 
 
Οι Γ΄ και ∆΄ Πανεπιστηµιακές Κλινικές Α.Π.Θ. ένωσαν φέτος τις δυνάµεις 
τους για τη δηµιουργία ενός Παιδοενδοκρινολογικού Συνεδρίου, το οποίο 
είχε σαν σκοπό τη µετάδοση αξιόπιστης και ορθής γνώσης.  
Στόχοι του συνεδρίου ήταν να συζητηθούν οι τρέχουσες πρακτικές σε 
κοινά παιδοενδοκρινολογικά προβλήµατα που αφορούν τον µαχόµενο 
Παιδίατρο, καθώς επίσης και να εκτεθούν οι νεώτερες επιστηµονικές 
απόψεις σε σύνθετα παιδοενδοκρινολογικά θέµατα.    
Στη διάρκεια του συνεδρίου διακεκριµένοι Παιδοενδοκρινολόγοι 
µοιράστηκαν την εµπειρία τους µε τους συµµετέχοντες Παιδιάτρους, σε 
µια γόνιµη συζήτηση των κυριοτέρων προβληµάτων της παιδικής ηλικίας. 
Το Συνέδριο που έλαβε χώρα στο Ολυµπιακό Μουσείο Αθλητισµού 
Θεσσαλονίκης στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου, αποτέλεσε την τρίτη 
επιτυχηµένη συνέχεια του θεσµού των ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, µετά 
την ΠΑΙ∆ΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ το 2010 και την ΠΑΙ∆ΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ το 
2011. Περισσότεροι από 300 σύνεδροι από όλη τη χώρα συναντήθηκαν 
στη Θεσσαλονίκη για τις εργασίες του Συνεδρίου. Της  Οργανωτικής  
Επιτροπής  ηγήθηκαν οι διευθυντές των δύο Κλινικών, καθηγητές κκ 
Τσανάκας Ιωάννης και Εµποριάδου Μαρία, ενώ της Επιστηµονικής 
Επιτροπής η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής 
Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ. κ. Παπαδοπούλου Μαρία και η επίκουρη  
καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ. κ. Γαλλή-
Τσινοπούλου Ασηµίνα, ενώ επίτιµος Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο 
καθηγητής Παιδιατρικής της Ιατρικής του  Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. 
Χρούσος Γεώργιος. 
Την  έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής 
Σχολής Αλέξανδρος ∆. Γαρύφαλλος, ο οποίος εξήρε τη συνεργατική 
προσπάθεια των δύο Κλινικών και προέτρεψε αυτή η προσπάθεια να βρει 
µιµητές. Στη συνέχεια ο καθηγητής κ Χρούσος έκανε µια σύντοµη 
αναφορά για την ιστορία, το παρόν αλλά και τις µελλοντικές προοπτικές 
της Παιδοενδοκρινολογίας στη χώρα µας, ενώ η διάλεξή του µε τίτλο 
«Εγκέφαλος και φυλετικά στεροειδή», προκάλεσε το µεγάλο 
ενδιαφέρον των ακροατών.  Μεγάλη ήταν η συγκίνηση κατά τη διάρκεια 
της διάλεξης της κ Helen Spoudeas, Consultant in Pediatric Neuro-
Endocrinology,  
University College London Hospital (UCLH) & Great Ormond St Hospital 
(GOSH), µε θέµα «Cure alone is not enough:  Τhe endocrine price of 
curing childhood cancer» κατά την οποία αναφέρθηκε στις παρενέργειες 
της θεραπείας κατά του καρκίνου στο ενδοκρινικό σύστηµα των παιδιών. Η 
διάλεξη αξιολογήθηκε από τους ακροατές ως η καλύτερη του Συνεδρίου. 
∆ιαλέξεις δόθηκαν επίσης από την κ Vogiatzi Maria, Associate Professor 
of Pediatric Endocrinology and Metabolism Chief, Pediatric Endocrinology 
Weill Medical College of Cornell University, USA, µε θέµα «Βιταµίνη D 
και ραχίτιδα», από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Ενδοκρινολογίας-Νεανικού ∆ιαβήτη κ Χριστίνα Κανακά-Gantenbein µε 
θέµα «Αυξητική Ορµόνη : Μύθοι και πραγµατικότητα», ενώ η  
Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης  Γ’  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παιδιατρικής Kλινικής Α.Π.Θ.  κ Μαρία Παπαγιάννη αναφέρθηκε στα 
«Νεότερα στην αντιµετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη στην παιδική 
και εφηβική ηλικία» και έκανε αναφορά στο σηµαντικό έργο που 
προσφέρει η παιδοενδοκρινολογική µονάδα της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Ιπποκρατείου στο πεδίο αυτό. Στα στρογγυλά τραπέζια αναλύθηκαν 
διεξοδικά θεµατικές ενότητες που αφορούσαν την Αύξηση (φυσιολογία 
της αύξησης – οστική ωρίµανση , καθυστέρηση της αύξησης: ο ρόλος της 
διατροφής , κοντό ανάστηµα ), την Ήβη (φυσιολογία της ενήβωσης 
,πρώιµη ήβη , καθυστέρηση ήβης) τις Θυρεοειδοπάθειες (συγγενής  
υποθυρεοειδισµός, επίκτητος υποθυρεοειδισµός: κλινικός –υποκλινικός  
,όζοι θυρεοειδούς αδένα), την Παχυσαρκία (συχνότητα - αλγόριθµος 
προσέγγισης, συστηµατικές επιπτώσεις, µελλοντικές προσεγγίσεις) και τις  
Παθήσεις των επινεφριδίων (κλασική και µη κλασική µορφή συγγενούς 
υπερπλασίας του φλοιού των επινεφριδίων).  
Το Συνέδριο (που αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο µε 
14 µόρια αναγνωρισµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευµένων 
Ιατρών , στο πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής 
Εκπαίδευσης) έληξε το απόγευµα της Κυριακές µε την παρουσίαση από 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που παρουσίασαν Επιστηµονικοί 
συνεργάτες και ειδικευόµενοι ιατροί των  Γ΄ και  ∆΄ Παιδιατρικών Κλινικών 
Α.Π.Θ. υπό την επίβλεψη των Παιδοενδοκρινολόγων.  

 

 
 

Του Συνεδρίου προηγήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου ολοολοολοολοήήήήμερομερομερομερο προσυνεδριακπροσυνεδριακπροσυνεδριακπροσυνεδριακόόόό 

κλινικκλινικκλινικκλινικόόόό φροντιστφροντιστφροντιστφροντιστήήήήριοριοριοριο που έγινε στα Νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου. 

Το φροντιστήριο είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει εντατικά ένα μικρό αριθμό 

παιδιάτρων σε θεματικές όπως ηηηη ΛΛΛΛήήήήψηψηψηψη καικαικαικαι αξιολαξιολαξιολαξιολόόόόγησηγησηγησηγηση τουτουτουτου  

παιδοενδοκρινολογικοπαιδοενδοκρινολογικοπαιδοενδοκρινολογικοπαιδοενδοκρινολογικούύύύ ιστορικιστορικιστορικιστορικοοοούύύύ, ηηηη ΕκτΕκτΕκτΕκτίίίίμησημησημησημηση κλινικκλινικκλινικκλινικώώώώνννν παραμπαραμπαραμπαραμέέέέτρωντρωντρωντρων ( ααααύύύύξησηξησηξησηξηση, 

εφηβεεφηβεεφηβεεφηβείίίίαααα, παχυσαρκπαχυσαρκπαχυσαρκπαχυσαρκίίίίαααα, υπερτρυπερτρυπερτρυπερτρίίίίχωσηχωσηχωσηχωση), ΗΗΗΗ ΕκτΕκτΕκτΕκτίίίίμησημησημησημηση εργαστηριακεργαστηριακεργαστηριακεργαστηριακώώώώνννν παραμπαραμπαραμπαραμέέέέτρωντρωντρωντρων ( 

οστικοστικοστικοστικήήήή ηλικηλικηλικηλικίίίίαααα, οστικοστικοστικοστικήήήή πυκνπυκνπυκνπυκνόόόότητατητατητατητα, ορμονικορμονικορμονικορμονικόόόόςςςς καικαικαικαι υπερηχογραφικυπερηχογραφικυπερηχογραφικυπερηχογραφικόόόόςςςς έέέέλεγχοςλεγχοςλεγχοςλεγχος) κκκκαιαιαιαι ηηηη 

ΕπαφΕπαφΕπαφΕπαφήήήή μεμεμεμε τηντηντηντην τεχνολογτεχνολογτεχνολογτεχνολογίίίίαααα στοστοστοστο ΣακχαρΣακχαρΣακχαρΣακχαρώώώώδηδηδηδη ΔιαβΔιαβΔιαβΔιαβήήήήτητητητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα 

συμμετεχόντων στο φροντιστήριο ( 48 συμμετέχοντες) συμπληρώθηκε μέσα σε 2 

ώρες από την έναρξη υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας το 

μεγάλο ενδιαφέρον των παιδιάτρων για τα προκλινικά φροντιστήρια που εδώ και 

3 χρόνια έχουν γίνει δημοφιλής θεσμός αλλά και πηγή αξιόπιστης μετάδοσης 

γνώσης μέσα από τις Παιδιατρικές Ημέρες. 
 
 


