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Αγαπητοί Συνάδελφοι & Φίλοι,
Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσω στο 8ο Συνέδριο της Διεθνούς
Ομοσπονδίας της Χειρουργικής της Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νόσων [8th
Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic
Disorders – European Chapter (IFSO-EC)], που θα διεξαχθεί στις 17-19 Μαΐου 2018 στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία με το Executive Committee του IFSO-EC
αλλά και την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη δημιουργία ενός άρτιου και σύγχρονου επιστημονικού
προγράμματος, που θα ωφελήσει όλους τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και από
ολόκληρο τον κόσμο, προάγοντας την αντιμετώπιση της Σοβαρής Παχυσαρκίας και του
Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου ΙΙ.
Μέσα από την ενεργό συμμετοχή ειδικών που ασχολούνται με την Βαριατρική και
Μεταβολική Χειρουργική (χειρουργοί, ενδοκρινολόγοι, παθολόγοι, διαβητολόγοι,
καρδιολόγοι, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι και άλλοι), στοχεύουμε να δώσουμε την ευκαιρία
σε κάθε συμμετέχοντα να συζητήσει θέσεις και αντιπαραθέσεις, όπως και να ακούσει και
να μοιραστεί νέες και καινοτόμες ιδέες.
Οραματιζόμαστε δυναμική συμμετοχή, σε να συνέδριο υψηλών προδιαγραφών, που θα
αποτελέσει ένα αξιομνημόνευτο γεγονός επιστημονικού και πολιτισμικού χαρακτήρα
παγκόσμιου βεληνεκούς, άρρηκτα συνδεδεμένου με την παραδοσιακή «Ελληνική
Φιλοξενία».
Σας προσκαλώ, λοιπόν, να ζήσετε αυτή την εμπειρία στη συναρπαστική πόλη της Αθήνας
και σας διαβεβαιώνω πως το 8th Congress of the IFSO-EC θα αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα
του στην ιστορία της International Federation for the Surgery of Obesity (European
Chapter) αλλά και της Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής της χώρας μας.

Χαρίλαος Κ. Παππής, MD, PhD, FACS
Πρόεδρος του Συνεδρίου

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
01. Γαστρικό μανίκι (sleeve): Καλό, κακό ή άσχημο;
02. Ποιο By-Pass είναι το καλύτερο;
03. Νέες και πειραματικές μέθοδοι
04. Ενδοαυλικές προσεγγίσεις
05. Η επιστήμη της μεταβολικής χειρουργικής
06. Υπογλυκαιμία έπειτα από βαριατρική χειρουργική
07. Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
08. Διαχείριση επιπλοκών
09. Ψυχολογικά ζητήματα έπειτα από βαριατρική χειρουργική
10. Διεπιστημονικότητα: γεγονός ή φαντασία;
11. Νομικές πτυχές της βαριατρικής χειρουργικής
12. Βαριατρική αναισθησία
13. Φάρμακα στη θεραπεία της παχυσαρκίας
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