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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Rolenium®. Κόνις για εισπνοή σε δόσεις..

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
250 μικρογραμμάρια ή 500 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης και
50 μικρογραμμάρια σαλμετερόλης (ως ζιναφοϊκή σαλμετερόλη). 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Pulmoton®. Kόνις για εισπνοή σε δόσεις.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚA ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
200 μικρογραμμάρια βουδεσονίδης και 6 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης 
ή 400 μικρογραμμάρια βουδεσονίδης και 12 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης.
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ELPEN A.E.
Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95
Πικέρμι Αττικής 190 09
Τηλ.: 210 60 39 326-9

Αντιπρόσωπος Κύπρου
Κωστάκης Τσίσιος & Σια ΛΤΔ
Τ.Θ. 56495, 3307 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλ. +357 25343150
Fax. +357 25354242

ELPEN Pharma GmbH
Bismarckstr. 63, 12169 Berlin, Germany
Phone: +49 (0) 30 7974040-0
Fax: +49 (0) 30 7974040-17
e-mail: info@elpen-pharma.dewww.elpen.gr
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Για συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία.



Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών
Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) θα διεξαχθεί από Πέμπτη 14 έως Κυριακή 17
Ιουνίου 2018, στους συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου Aks Hinitsa
Bay στο Πόρτο Χέλι του νομού Αργολίδας. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Το δικαίωμα συμμετοχής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. έχει 
οριστεί στα 150 € και περιλαμβάνει: τσάντα με συνεδριακό υλικό, παρακο-
λούθηση του επιστημονικού προγράμματος, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή 
και παραλαβή μοριοδοτημένου πιστοποιητικού παρακολούθησης Σ.Ι.Ε. από 
Π.Ι.Σ. και UEMS.
Το Δ.Σ. του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) λαμβά-
νοντας υπ’ όψην τη δύσκολη οικονομική συγκυρία προσφέρει την
εγγραφή σε όλους τους ειδικευόμενους και τους φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ.
Επίσης οι Γενικοί Ιατροί που θα εγγραφούν στο Συνέδριο δε θα χρειαστεί
να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή του έτους 2018 στο Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (BARCODES)
Όλοι οι σύνεδροι κατά την εγγραφή τους θα παραλαμβάνουν από την
γραμματεία κάρτα με το ονοματεπώνυμό τους, την ιδιότητά τους, τον
τόπο προέλευσης και γραμμωτό κώδικα (barcode). Στην είσοδο κάθε αί-
θουσας θα υπάρχει σαρωτής που θα σαρώνει την κάρτα. Για την παραλα-
βή μοριοδοτημένου πιστοποιητικού παρακολούθησης μετά το πέρας του
συνεδρίου απαραίτητη είναι η συμπλήρωση ποσοστού τουλάχιστον 60%
επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: Διαλέξεις, Debates, Κλινικά φροντιστήρια, 
Στρογγυλά Τραπέζια, Ελεύθερες & Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-POSTERS), 
Meet the Experts, Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train the trainers).

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις με τα αντίστοιχα 
χρηματικά βραβεία: 1ο Βραβείο: 1.500€, 2ο Βραβείο: 1.000€, 3ο Βραβείο: 
500€ και θα δοθούν έπαινοι για τις τρεις καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑΤA ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ακτινολογία, Aλλεργιολογία, Άνοια, Άσθμα, Χ.Α.Π., Γεροντολογία, Διατροφή 
& Υγεία, Δυσλιπιδαιμίες, Δερματολογία, Διαβήτης, Εμβόλια, Ενδοκρινολογία, 
Επείγουσα Ιατρική, Ιατρική της Εργασίας, Ιατρικό Δίκαιο, Καρδιαγγειακές 
Παθήσεις, Κατ΄ οίκον νοσηλεία, Κατάθλιψη, Λοιμώξεις, Ογκολογία, Ορθοπαι-
δική, Ουρολογία, Παιδιατρική.
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Προσωπική επιλογή!

1. Διαθέσιμο σε 137 χώρες σε όλο τον κόσμο. Βιβλιογραφίες: Data on file, Pfizer Inc. 

PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 85 800, www.pfizer.gr

1

LIPITOR® Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 10 mg, 20 mg ή 40 mg ατορβαστατίνη. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερ-
χοληστερολαιμία: Το Lipitor ενδείκνυται ως συμπλήρωμα της δίαιτας για τη μείωση των αυξημένων επιπέδων
της ολικής χοληστερόλης (ολική-C), της LDL-χοληστερόλης (LDL-C), της απολιποπρωτεΐνης Β και των τρι-
γλυκεριδίων σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία,
συμπεριλαμβανομένης της ετερόζυγης οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας και της συνδυασμένης (μεικτής)
υπερλιπιδαιμίας (τύπος ΙIα και ΙIβ κατά Fredrickson), όταν η δίαιτα και τα άλλα μη φαρμακολογικά μέτρα δεν
επαρκούν. Το Lipitor ενδείκνυται επίσης για τη μείωση της ολικής-C και της LDL–C σε ενήλικες με ομόζυγο
οικογενή υπερχοληστερολαιμία ως συμπλήρωμα σε άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες (π.χ. LDL αφαίρεση)
ή όταν οι θεραπείες αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου: Πρόληψη των καρδιαγ-
γειακών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς για τους οποίους εκτιμάται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφά-
νισης πρώτου καρδιαγγειακού επεισοδίου, ως συμπλήρωμα στη διόρθωση άλλων παραγόντων κινδύνου.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Lipitor αντενδείκνυται σε ασθενείς: με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο
από τα έκδοχα, με ενεργό ηπατική νόσο ή ανεξήγητη, επιμένουσα αύξηση των τρανσαμινασών του ορού με-
γαλύτερη από το 3πλάσιο των ανώτατων φυσιολογικών ορίων, κατά τη διάρκεια της κύησης, κατά τη διάρκεια
του θηλασμού και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα αντισυλληπτικά
μέτρα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Επιδράσεις στο ήπαρ: Οι ηπατικές
δοκιμασίες πρέπει να εκτελούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια περιοδικά. Οι ασθε-
νείς που παρουσιάζουν οποιοδήποτε κλινικό σημείο ή σύμπτωμα ενδεικτικό ηπατικής βλάβης θα πρέπει να
υποβάλλονται σε έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. Οι ασθενείς με αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών θα
πρέπει να παρακολουθούνται μέχρις ότου οι διαταραχές αποκατασταθούν. Αν μία αύξηση των τιμών των
τρανσαμινασών, μεγαλύτερη του 3πλάσιου των ανώτερων φυσιολογικών τιμών (ULN) επιμένει, συνιστάται
μείωση της δόσης ή διακοπή της χορήγησης του Lipitor. Το Lipitor πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή
σε ασθενείς που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες οινοπνεύματος ή/και έχουν ιστορικό ηπατικής νόσου.
Πρόληψη Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου με Επιθετική Μείωση των Επιπέδων Χοληστερόλης (Stroke
Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels - SPARCL): Σε μια post-hoc ανάλυση υποκατηγοριών
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, σε ασθενείς χωρίς στεφανιαία νόσο (CHD) που είχαν υποστεί πρόσφατα
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA), υπήρξε μεγα-
λύτερη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς οι οποίοι ξεκί-
νησαν θεραπεία με ατορβαστατίνη 80 mg συγκριτικά με εικονικό φάρμακο. Ο αυξημένος κίνδυνος ήταν
ιδιαίτερα εμφανής σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
ή κενοχωριώδους εμφράκτου κατά την εισαγωγή στην μελέτη. Στους ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό
αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή κενοχωριώδους εμφράκτου, η αναλογία μεταξύ κίνδυνου
και οφέλους της ατορβαστατίνης 80 mg είναι απροσδιόριστη και ο δυνητικός κίνδυνος αιμορραγικού αγγει-
ακού εγκεφαλικού επεισοδίου πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη πριν την έναρξη της θεραπείας. Επίδραση
στους σκελετικούς μυς: Η ατορβαστατίνη, όπως και άλλοι αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης, μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να επιδράσει στους σκελετικούς μυς και να προκαλέσει μυαλγία, μυοσίτιδα και
μυοπάθεια, που μπορεί να εξελιχθεί σε ραβδομυόλυση, μία δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση, που
χαρακτηρίζεται από σημαντικά αυξημένα επίπεδα της κινάσης της κρεατίνης (CK) (> 10 φορές τα ULN),
μυοσφαιριναιμία και μυοσφαιρινουρία, που μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια. Έχουν υπάρξει πολύ
σπάνιες αναφορές ανοσολογικά διαμεσολαβούμενης νεκρωτικής μυοπάθειας (IMNM), κατά τη διάρκεια της
θεραπείας ή μετά τη θεραπεία με ορισμένες στατίνες. Η ΙΜΝΜ χαρακτηρίζεται κλινικά από εμμένουσα αδυ-
ναμία των εγγύς μυών και από αυξημένα επίπεδα κινάσης της κρεατινίνης στον ορό, τα οποία επιμένουν
παρά τη διακοπή της αγωγής με στατίνες. Πριν την έναρξη της θεραπείας: Η ατορβαστατίνη πρέπει να χο-
ρηγείται με προσοχή σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εμφάνιση ραβδομυόλυσης. Στις κα-
ταστάσεις που ακολουθούν πρέπει να προσδιορίζονται τα επίπεδα CK πριν την έναρξη της θεραπείας με
στατίνες: Νεφρική ανεπάρκεια, Υποθυρεοειδισμός, Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό κληρονομικής μυϊκής
διαταραχής, Προηγούμενο ιστορικό μυϊκής τοξικότητας με στατίνη ή φιμπράτη, Προηγούμενο ιστορικό ηπα-
τικής νόσου και/ή όταν καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος, Σε ηλικιωμένους (ηλικίας >
70 ετών), η χρησιμότητα μιας τέτοιας μέτρησης πρέπει να εξετάζεται με βάση την ύπαρξη άλλων παραγόντων
που προδιαθέτουν για ραβδομυόλυση, Σε περιπτώσεις όπου μπορεί να αυξηθούν τα επίπεδα στον ορό του
αίματος, όπως αλληλεπιδράσεις και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες συμπεριλαμβανομένων γενετικών υπο-
πληθυσμών. Σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να σταθμίζεται ο κίνδυνος σε σχέση με το πιθανό όφελος
της θεραπείας και συνιστάται κλινική παρακολούθηση. Εάν τα επίπεδα της CPK είναι σημαντικώς αυξημένα
(> 5 φορές τα ανώτατα φυσιολογικά όρια) πριν από την έναρξη της θεραπείας δεν πρέπει να γίνει έναρξη
αυτής. Προσδιορισμός της κινάσης της κρεατίνης: Η κινάση της κρεατίνης (CK) δεν πρέπει να προσδιορί-
ζεται μετά από εντατική άσκηση ή παρουσία οποιασδήποτε άλλης εύλογης αιτίας αύξησης της CK, γιατί
αυτό δυσκολεύει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Εάν τα επίπεδα της CK, πριν την έναρξη της θεραπείας,
είναι σημαντικώς αυξημένα (> 5 φορές τα ULN) πρέπει να προσδιορίζονται εκ νέου 5 έως 7 ημέρες αργό-
τερα για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: Πρέπει να ζητείται από
τους ασθενείς να αναφέρουν αμέσως μυϊκούς πόνους, κράμπες ή αδυναμία, ιδιαίτερα εάν συνοδεύονται
από αίσθημα κακουχίας ή πυρετό.  Εάν εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα, ενώ ένας ασθενής βρίσκεται υπό
θεραπεία με ατορβαστατίνη, πρέπει να προσδιορίζονται τα επίπεδα της CK. Εάν διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα
είναι σημαντικώς αυξημένα (> 5 φορές τα ULN), η θεραπεία θα πρέπει να σταματήσει. Εάν τα μυϊκά συμ-
πτώματα είναι σοβαρά και προκαλούν καθημερινές διαταραχές, ακόμα και αν τα επίπεδα CK είναι αυξημένα
σε ≤ 5 x ULN, πρέπει να εκτιμάται η ανάγκη διακοπής της θεραπείας. Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν
και τα επίπεδα της CK επανέλθουν στο φυσιολογικό, τότε μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναχορή-
γησης της ατορβαστατίνης ή η χορήγηση μιας άλλης στατίνης στη χαμηλότερη δόση και υπό στενό έλεγχο.
Η ατορβαστατίνη πρέπει να διακοπεί εάν σημειωθούν κλινικά σημαντικές αυξήσεις στα επίπεδα της CK (>
10 φορές τα ULN) ή εάν διαγνωσθεί ή υπάρχει υπόνοια ραβδομυόλυσης. Ταυτόχρονη θεραπεία με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα: Ο κίνδυνος εμφάνισης ραβδομυόλυσης αυξάνει όταν η ατορβαστατίνη χορηγείται
ταυτόχρονα με κάποια φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της ατορβαστατίνης
στο πλάσμα, όπως: ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 ή διακομιστών πρωτεϊνών (π.χ. κυκλοσπορίνη, τελι-
θρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, δελαβιρδίνη, στιριπεντόλη, κετοκοναζόλη, βορικοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ποσα-
κοναζόλη και αναστολείς της HIV πρωτεάσης συμπεριλαμβανομένης της ριτοναβίρης, λοπιναβίρης,
αταζαναβίρης, ινδιναβίρης, δαρουναβίρης, κτλ). Ο κίνδυνος μυοπάθειας μπορεί επίσης να αυξηθεί με την
ταυτόχρονη χορήγηση γεμφιβροζίλης και άλλων φιμπρατών, μποσεπρεβίρης, ερυθρομυκίνης, νιασίνης, εζε-
τιμίμπης, τελαπρεβίρης ή συνδυασμού τιπραναβίρης/ριτοναβίρης. Εάν είναι δυνατό, εναλλακτικές θεραπείες
(χωρίς αλληλεπίδραση) θα πρέπει να εξεταστούν αντί αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων. Σε περιπτώσεις
που η συγχορήγηση αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων με ατορβαστατίνη είναι απαραίτητη, θα πρέπει
να εξεταστούν προσεκτικά τα οφέλη σε σχέση με τους κινδύνους της ταυτόχρονης χορήγησης. Όταν ασθε-
νείς λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αυξάνουν την συγκέντρωση της ατορβαστατίνης στο πλά-
σμα, συνίσταται χαμηλότερη μέγιστη δόση ατορβαστατίνης. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις ισχυρών
αναστολέων του CYP3A4, θα πρέπει να εξετάζεται χαμηλότερη αρχική δόση ατορβαστατίνης και συνιστάται
η κατάλληλη κλινική παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Η ατορβαστατίνη δεν πρέπει να συγχορηγείται
με συστημικώς χορηγούμενο φουσιδικό οξύ ή εντός 7 ημερών από την ημέρα διακοπής της θεραπείας με
φουσιδικό οξύ. Σε ασθενείς στους οποίους η χρήση συστημικώς χορηγούμενου φουσιδικού οξέος θεωρείται
απαραίτητη, η θεραπεία με στατίνη θα πρέπει να διακόπτεται για ολόκληρη την περίοδο θεραπείας με φου-
σιδικό οξύ. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ραβδομυόλυσης (περιλαμβανομένων και ορισμένων θανάτων)
σε ασθενείς που λάμβαναν φουσιδικό οξύ και στατίνες σε συνδυασμό. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται
ώστε να αναζητήσει αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εκδηλώσει οποιαδήποτε συμπτώματα μυϊκής αδυναμίας,
πόνου ή ευαισθησίας. Η θεραπεία με στατίνη μπορεί να ξαναξεκινήσει επτά ημέρες μετά την τελευταία
δόση του φουσιδικού οξέος. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπου απαιτείται παρατεταμένη συστημική χορήγηση
φουσιδικού οξέος, π.χ. για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων, η ανάγκη συγχορήγησης του Lipitor με φουσι-
δικό οξύ θα πρέπει να εξετάζεται μόνο κατά περίπτωση και υπό στενή ιατρική επίβλεψη. Παιδιατρικός πλη-
θυσμός: Δεν παρατηρήθηκε καμία κλινικά σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και την σεξουαλική ωρίμανση
σε μια μελέτη, διάρκειας 3 ετών, που βασιζόταν στην αξιολόγηση της συνολικής ωρίμανσης και ανάπτυξης,
την αξιολόγηση του σταδίου Tanner και την μέτρηση του ύψους και του βάρους. Διάμεση πνευμονοπάθεια:
Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις διάμεσης πνευμονοπάθειας με μερικές στατίνες, ιδιαίτερα με μα-
κροχρόνια θεραπεία. Χαρακτηριστικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δύσπνοια, μη-παραγωγικό βήχα
και επιδείνωση της γενικής κατάστασης της υγείας (καταβολή, απώλεια βάρους και πυρετός). Εάν υπάρχει

υποψία ότι ασθενής έχει αναπτύξει διάμεση πνευμονοπάθεια, η θεραπεία με στατίνες θα πρέπει να διακοπεί.
Σακχαρώδης Διαβήτης: Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι στατίνες, ως κατηγορία φαρμάκων, αυξάνουν
τη γλυκόζη του αίματος και σε ορισμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη στο
μέλλον, μπορεί να προκαλέσουν υπεργλυκαιμία τέτοιου βαθμού όπου η τυπική διαβητική αγωγή είναι κα-
τάλληλη. Η μείωση του αγγειακού κινδύνου με στατίνες, ωστόσο, υπερισχύει των παραπάνω κινδύνων και
ως εκ τούτου ο κίνδυνος εμφάνισης υπεργλυκαιμίας δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία διακοπής της θερα-
πείας με στατίνες. Ασθενείς σε κίνδυνο (γλυκόζη νηστείας 5,6 - 6,9 mmol/ L ή 100 – 125 mg/dl, ΒΜΙ>
30kg/m2, αυξημένα τριγλυκερίδια, υπέρταση) θα πρέπει να παρακολουθούνται τόσο κλινικά όσο και βιοχημικά
σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Έκδοχα: Το Lipitor περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια
κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκό-
ζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ: Γυ-
ναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία: Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να
χρησιμοποιούν επαρκή μέτρα αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εγκυμοσύνη: Το Lipitor αντεν-
δείκνυται στην κύηση και το θηλασμό. Η ασφάλεια στις έγκυες γυναίκες δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν έχουν
διεξαχθεί ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε έγκυες γυναίκες. Έχουν υπάρξει σπάνιες αναφορές για συγ-
γενείς ανωμαλίες κατόπιν ενδομητρικής έκθεσης σε αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης. Μελέτες σε
ζώα έχουν δείξει τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή. Θεραπεία της μητέρας με ατορβαστατίνη μπορεί να
μειώσει τα επίπεδα του μεβαλονικού οξέος το οποίο είναι πρόδρομος της βιοσύνθεσης της χοληστερόλης.
Η αθηροσκλήρυνση είναι μια χρόνια διαδικασία, και συνήθως, η διακοπή των φαρμακευτικών προϊόντων που
μειώνουν τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να έχει μικρή επί-
πτωση στον μακροπρόθεσμο κίνδυνο που σχετίζεται με την πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία. Για αυτούς
τους λόγους, το Lipitor δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από γυναίκες που είναι έγκυες, προσπαθούν να
μείνουν έγκυες ή υπάρχει υπόνοια πως είναι έγκυες. Η θεραπεία με το Lipitor θα πρέπει να διακοπεί κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μέχρι να εξακριβωθεί ότι η γυναίκα δεν είναι έγκυος. Θηλασμός: Είναι άγνω-
στο εάν η ατορβαστατίνη ή οι μεταβολίτες της απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Στους αρουραίους, οι συγ-
κεντρώσεις της ατορβαστατίνης και των δραστικών μεταβολιτών της στο πλάσμα είναι ίδιες με αυτές στο
γάλα. Λόγω της πιθανότητας σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, οι γυναίκες που λαμβάνουν Lipitor δεν θα
πρέπει να θηλάζουν τα βρέφη τους. Η ατορβαστατίνη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονι-
μότητα: Σε κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε ζώα, η ατορβαστατίνη δεν είχε επίδραση στη γονιμότητα
των αρρένων ή των θηλέων. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Από τη βάση δεδομένων κλινικής μελέτης ατορ-
βαστατίνης ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, 16.066 ασθενών (8755 Lipitor έναντι 7311 εικονικό φάρμακο),
οι οποίοι βρίσκονταν υπό αγωγή κατά μέσο όρο για 53 εβδομάδες, το 5,2% των ασθενών που βρίσκονταν
υπό θεραπεία με ατορβαστατίνη διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, συγκριτικά με το
4,0% των ασθενών που βρίσκονταν υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Με βάση δεδομένα από κλινικές
μελέτες και τη σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά, ο πί-
νακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που εμφανίστηκαν με το Lipitor. Οι ανεπι-
θύμητες αντιδράσεις κατατάσσονται ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους σε: συχνές (≥1/100, <1/10),
όχι συχνές (≥1/1.000, <1/100), σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Λοιμώξεις και παρασιτώσεις: Συχνές: ρινο-
φαρυγγίτιδα. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Σπάνιες: θρομβοπενία. Διαταραχές
του ανοσοποιητικού συστήματος: Συχνές: αλλεργικές αντιδράσεις, Πολύ σπάνιες: αναφυλαξία. Διαταραχές
του μεταβολισμού και της θρέψης: Συχνές: υπεργλυκαιμία, Όχι συχνές: υπογλυκαιμία, αύξηση του σωματικού
βάρους, ανορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές: Όχι συχνές: εφιάλτες, αϋπνία. Διαταραχές του νευρικού συ-
στήματος: Συχνές: κεφαλαλγία, Όχι συχνές: ζάλη, παραισθησία, υπαισθησία, δυσγευσία, αμνησία, Σπάνιες:
περιφερική νευροπάθεια. Οφθαλμικές διαταραχές: Όχι συχνές: όραση θαμπή, Σπάνιες: οπτική διαταραχή.
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Όχι συχνές: εμβοές, Πολύ σπάνιες: απώλεια ακοής. Διαταραχές
του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Συχνές: φαρυγγολαρυγγικό άλγος, επί-
σταξη. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, δυσπεψία, ναυτία, διάρροια,
Όχι συχνές: έμετος, άλγος άνω και κάτω κοιλιακής χώρας, ερυγές, παγκρεατίτιδα. Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων: Όχι συχνές: ηπατίτιδα, Σπάνιες: χολόσταση, Πολύ σπάνιες: ηπατική ανεπάρκεια. Δια-
ταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνές: κνίδωση, δερματικό εξάνθημα, κνησμός, αλω-
πεκία, Σπάνιες: αγγειοοίδημα, δερματίτιδα πομφολυγώδης συμπεριλαμβανομένων του πολύμορφου
ερυθήματος, του συνδρόμου Stevens-Johnson και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης. Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Συχνές: μυαλγία, αρθραλγία, άλγος στα άκρα, μυϊκοί
σπασμοί, διόγκωση άρθρωσης, οσφυαλγία, Όχι συχνές: αυχεναλγία, μυϊκή καταβολή, Σπάνιες: μυοπάθεια,
μυοσίτιδα, ραβδομυόλυση, τεντονοπάθεια, μερικές φορές επιπλεκόμενη με ρήξη τένοντα, Μη γνωστή συ-
χνότητα: Ανοσολογικά διαμεσολαβούμενη νεκρωτική μυοπάθεια. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστή-
ματος και του μαστού: Πολύ σπάνιες: γυναικομαστία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού
χορήγησης: Όχι συχνές: αίσθημα κακουχίας, εξασθένηση, θωρακικό άλγος, περιφερικό οίδημα, κόπωση,
πυρεξία. Παρακλινικές εξετάσεις: Συχνές: δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογικές, κινάση της
κρεατίνης αίματος αυξημένη, Όχι συχνές: πυοσφαίρια ούρων θετικά. Σε ασθενείς που έπαιρναν Lipitor πα-
ρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινασών, γεγονός που συμβαίνει και με άλλους αναστολείς
της HMG-CoA αναγωγάσης. Η αύξηση αυτή ήταν συνήθως μικρή, παροδική και δεν χρειάστηκε διακοπή της
θεραπείας. Σε ασθενείς που έπαιρναν Lipitor, κλινικά σημαντική αύξηση των τρανσαμινασών του ορού (τρεις
φορές πάνω από τα ανώτατα φυσιολογικά όρια) παρατηρήθηκε σε ποσοστό 0,8%. Η αύξηση αυτή, ήταν δο-
σοεξαρτώμενη, σε όλους δε τους ασθενείς ήταν αναστρέψιμη. Επίπεδα κινάσης της κρεατίνης (CK) μεγα-
λύτερα του 3πλάσιου των ανώτατων φυσιολογικών ορίων παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 2,5% των ασθενών
που ελάμβαναν Lipitor, ποσοστό που είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε σε κλινικές μελέτες με άλ-
λους αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης. Επίπεδα 10 φορές πάνω από τα ανώτατα φυσιολογικά όρια
παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 0,4% των ασθενών υπό θεραπεία με Lipitor. Παιδιατρικός Πληθυσμός: Παιδια-
τρικοί ασθενείς ηλικίας 10 έως 17 ετών, που έλαβαν θεραπεία με ατορβαστατίνη είχαν ένα προφίλ ανεπι-
θύμητων ενεργειών σε γενικές γραμμές παρόμοιο με εκείνο των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με εικονικό
φάρμακο, ενώ οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες, ανεξάρτητα
από την αξιολόγηση αιτιότητας, ήταν οι λοιμώξεις. Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική επίδραση στην ανά-
πτυξη και τη σεξουαλική ωρίμανση σε μία μελέτη διάρκειας 3 ετών, που βασιζόταν στην αξιολόγηση της συ-
νολικής ωρίμανσης και ανάπτυξης, την αξιολόγηση του σταδίου Tanner και την μέτρηση του ύψους και του
βάρους. Το προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας σε παιδιατρικούς ασθενείς ήταν παρόμοιο με το γνωστό
προφίλ ασφάλειας της ατορβαστατίνης σε ενήλικες ασθενείς. Η βάση κλινικών δεδομένων ασφάλειας πε-
ριέχει δεδομένα ασφαλείας για 520 παιδιατρικούς ασθενείς που έλαβαν ατορβαστατίνη, μεταξύ των οποίων
7 ασθενείς ήταν < 6 ετών, 121 ασθενείς ήταν σε εύρος ηλικιών από 6 έως 9 ετών και 392 ασθενείς ήταν
σε εύρος ηλικιών από 10 έως 17 ετών. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η συχνότητα, ο τύπος και η σοβα-
ρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών στα παιδιά είναι παρόμοια με εκείνα των ενηλίκων. Οι ακόλουθες ανε-
πιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με μερικές στατίνες: Σεξουαλική δυσλειτουργία, Κατάθλιψη, Σπάνιες
περιπτώσεις διάμεσου πνευμονοπάθειας, ιδιαίτερα με μακροχρόνια θεραπεία, Σακχαρώδης διαβήτης: Η συ-
χνότητα θα εξαρτηθεί από την παρουσία ή απουσία παραγόντων κινδύνου (γλυκόζη νηστείας αίματος ≥ 5,6
mmol / L ή 100 mg/dl, ΒΜΙ> 30 kg/m2, αυξημένα τριγλυκερίδια, ιστορικό υπέρτασης). Αναφορά πιθανολο-
γούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρα-
κολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω: 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: Φαρμακευ-
τικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος:
www.moh.gov.cy/phs. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Pfizer Ελλάς A.E., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν.
Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Δισκία 10 mg: 34556/19-04-2016, Δισκία
20 mg: 34557/19-04-2016, Δισκία 40 mg: 34558/19-04-2016. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙ-
ΜΕΝΟΥ: 11/2016. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Lipitor f.c. tab 14 x 10 mg, Λ.Τ.: 7,00 €. Lipitor f.c. tab 14 x 20 mg, Λ.Τ.:
7,00 €. Lipitor f.c. tab 14 x 40 mg, Λ.Τ.: 7,00 €. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ WORKSHOPS
 Έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω  workshops:
 
1. Θρομβοεμβολικών Παθήσεων
2. Εμβολίων
3. Υπέρτασης
4. Διαβήτη
5. Ουρολογικών Παθήσεων
6. Υπερήχων
   
Τα Workshops απευθύνονται σε Ειδικευμένους Γενικούς Ιατρούς με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.
   
Η συμμετοχή θα είναι περιορισμένη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
    
Οι συμμετέχοντες, αφού παρακολουθήσουν τα Workshops, θα λάβουν 
επιπλέον πιστοποιητικό παρακολούθησης.
   
Για να διασφαλίσετε την συμμετοχή σας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το 
workshop που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε στο email του Κολλεγίου: 
info@collegegp.gr ή στο fax: 2117809007.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών 
(Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), λαμβάνοντας υπ’ όψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και την 
ανάγκη των ειδικευομένων για συνεχή και ποιοτική εκπαίδευση προσφέρει:
 

• Σε 20 Ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής  ΔΩΡΕΑΝ τη διαμονή τους 
σε ξενοδοχείο, για την παρακολούθηση των εργασιών του  
7ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.
 

• Σε 10 Ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής ΔΩΡΕΑΝ τη διαμονή τους 
σε ξενοδοχείο, για την παρακολούθηση των εργασιών του 
Πολυθεματικού Σεμιναρίου Θεσσαλίας.

7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
25 – 28 ΜΑΪΟΥ 2018, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΑΪΑΔΕΣ

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.
14 – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AKS HINITSA BAY





ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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• Σε 10 Ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής  ΔΩΡΕΑΝ τη διαμονή τους 
σε ξενοδοχείο, για την παρακολούθηση των εργασιών του Πολυθεματικού 
Σεμιναρίου Νοτίου Ελλάδος.
 

• Σε 10 Ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής  ΔΩΡΕΑΝ τη διαμονή τους 
σε ξενοδοχείο, για την παρακολούθηση των εργασιών του 12ου Επιστημονι-
κού Συμποσίου Γενικής Ιατρικής.
 

• Σε 10 Ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής  ΔΩΡΕΑΝ τη διαμονή τους 
σε ξενοδοχείο, για την παρακολούθηση των εργασιών του Πολυθεματικού 
Σεμιναρίου Βορείου Ελλάδος.

Παρακαλούνται οι Ειδικευόμενοι Ιατροί Γενικής Ιατρικής που ενδιαφέρονται να 
διαμείνουν δωρεάν, να αποστείλουν email στο info@collegegp.gr  ή fax στο 
2117809007 με τα στοιχεία τους και το συνέδριο που επιλέγουν να παρακο-
λουθήσουν, καθώς και τον συνάδελφο ιατρό Γενικής Ιατρικής που θα διαμεί-
νουν μαζί στο ίδιο δωμάτιο.
Η επιλογή των συναδέλφων που θα διαμείνουν δωρεάν, θα γίνει με κλήρωση.

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
5 – 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE LAGOON PRINCESS

Το Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. προσφέρει δύο υποτροφίες αξίας έως 5.000€ η κάθε 
μία, σε ειδικευμένους ιατρούς Γενικής Ιατρικής, ηλικίας έως 40 ετών, 
σε τομέα του ενδιαφέροντός τους, σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν ένα σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα, την αποδοχή της μονάδας Υγείας ή Πανεπιστημίου υποδοχής 
τους, το αντικείμενο και τη διάρκεια εκπαίδευσής τους.

12ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
26 – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΠ

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ – 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΠΟΡΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ XENIA POROS IMAGE




