
55 οο   ΕΕ λλ λλ αα δδ οο -- KK υυ ππ ρρ ιι αα κκ όό   ΣΣ εε µµ ιι νν άά ρρ ιι οο   
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Παρασκευή, 27 Νοεµβρίου 2015 

18.00 – 18.30  ∆ιάλεξη  καρδιακή ανεπάρκεια: από το περιθώριο στην επικαιρότητα 

18.30 - 20.00  Στρογγυλό τραπέζι «Οξέα αορτικά σύνδροµα» 

Σάββατο, 28 Νοεµβρίου 2015 
 

09.00 - 10.30  Στρογγυλό τραπέζι «Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου (ΟΕΜ)» 
  

10.30 – 11.00  ∆ιάλεξη¨«Η φλεγµονή ως θεραπευτικός στόχος στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου» 

 

11.30 - 13.30  Στρογγυλό τραπέζι «Παρεµβατική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας» 

 
 

13.30 – 14.00  ∆ιάλεξη «Υπερτασική οξεία καρδιακή ανεπάρκεια» 

 

 

 

16.30 - 18.30   Στρογγυλό τραπέζι: «Εξελίξεις στις µυοκαρδιοπάθειες» 
 

 

18.30 – 19.00  ∆ιάλεξη «Αντιθροµβωτική αγωγή στους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και κολπική µαρµαρυγή» 

 

19.00 - 19.30  Τελετή λήξης 

 

ΕΕ λλ εε ύύ θθ εε ρρ ηη   ηη   ππ αα ρρ αα κκ οο λλ οο ύύ θθ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ΚΚ αα ρρ δδ ιι οο λλ όό γγ οο υυ ςς ,,     
ΓΓ εε νν ιι κκ οο ύύ ςς   ΙΙ αα ττ ρρ οο ύύ ςς ,,   ΙΙ αα ττ ρρ οο ύύ ςς   όό λλ ωω νν   ττ ωω νν   εε ιι δδ ιι κκ οο ττ ήή ττ ωω νν ,,     

ΝΝ οο σσ ηη λλ εε υυ ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ΛΛ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ οο ύύ ςς   κκ αα ιι   φφ οο ιι ττ ηη ττ έέ ςς   ΙΙ αα ττ ρρ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ιι   
ΝΝ οο σσ ηη λλ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   ΣΣ χχ οο λλ ώώ νν     

 
 

   Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης &  Θα  αποδοθούν   8 ΜΟΡΙΑ ΣΙΕ 

  

ΠΠ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ίί εε ςς ::   ΚΚ αα ρρ δδ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   ΕΕ ττ αα ιι ρρ εε ίί αα   ΚΚ ύύ ππ ρρ οο υυ   

E-mail: cycardio@topkinisis.com  

ΓΓ ρρ αα µµ µµ αα ττ εε ίί αα   ΚΚ αα ρρ δδ ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ εε ίί αα ςς   ΚΚ ύύ ππ ρρ οο υυ   ΤΤ ηη λλ :: 22 22 77 11 33 77 88 00   


