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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 2ο επιστημονικό forum με τίτλο «Από τη Philadelphia στo Πόρτο Χέλι: 
Ανασκόπηση από το “American Academy Neurology Meeting 2014” για την πολλαπλή σκλήρυνση», το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 13 – 15 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο AKS στο Πόρτο Χέλι.

Το forum οργανώνεται από τη Νευρολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, σε συνεργασία με την 
Ακαδημία Νευροεπιστημών και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας.

Έπειτα από την πρώτη συνάντηση το 2013, συνεχίζουμε και φέτος το εγχείρημα, ώστε να συζητήσουμε για τα νέα 
δεδομένα στην πολλαπλή σκλήρυνση, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο Α.Α.Ν. στη Φιλαδέλφεια Αμερικής.

Στόχος μας η δημιουργία μιας μόνιμης «γέφυρας» μεταφοράς της γνώσης από την  Αμερική στη χώρα μας. Θα 
συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες με διεθνές κύρος, γνωστοί για την παραγωγή γνώσης στην πολλαπλή σκλήρυνση. 

Θα χαρούμε να σας έχουμε και πάλι κοντά μας!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος 

Δήμος - Δημήτριος Μητσικώστας
Νευρολόγος, MD, PhD
Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μήνυμα Προέδρου:

Επιστημονική Επιτροπή:
 Μιχάλης Βικελής

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος:
Δήμος - Δημήτριος Μητσικώστας 
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Παρασκευή

2014
13 Ιουνίου 13:00 – 14:00   Εγγραφές  

14:00 – 14:30   Εναρκτήρια ομιλία: Nέες θεραπείες, παλιές
                            προσδοκίες στην MS
                            Εισηγητής: Δ. Δ. Μητσικώστας 

14:30 – 16:00   ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
                            Προεδρείο: Ι. Μυλωνάς

14:30 – 15:00   Μελέτες βασικής έρευνας για MS
                            Εισηγητής: Δ. Παπαδόπουλος

15:00 – 16:00   Animal model for MS
                            Εισηγήτρια: L. Probert

16:00 – 16:15   Διάλειμμα

16:15 – 17:45   ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
                            Προεδρείο: Σ. Κονιτσιώτης

16:15 – 16:45   Μελέτες MRI στην MS
                            Εισηγητής: M. Παντζαρής
   
16:45 – 17:15   MRI στην MS: Η τρέχουσα πρακτική
                            Εισηγητής: Α. Τούλας

17:15 – 17:45   OCT στην MS
                            Εισηγητής: Ι. Ασπρούδης

17:45 – 18:00   Διάλειμμα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Betaferon 250 μg/ml, σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη βήτα-1b* 250 μg (8,0 εκατομ. IU) ανά ml, μετά την ανασύσταση. Το Betaferon περιέχει 300 μg (9,6 εκατομ. IU) ανασυνδυασμένης ιντερφερόνης βήτα-1b ανά φιαλίδιο.
Για τον πλήρη κατάλογο εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Στείρα λευκή έως υπόλευκη σκόνη. 4.ΚΛΙΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις.  Το Betaferon ενδείκνυται για τη θεραπεία  • ασθενών με ένα και μόνο απομυελινωτικό συμβάν 
με ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία, εφόσον είναι αρκούντως βαρύ, ώστε να χρήζει θεραπείας με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή, εφόσον έχουν αποκλειστεί εναλλακτικές διαγνώσεις, και εφόσον κρίνεται ότι οι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης κλινικά βέβαιης πολλαπλής σκλήρυνσης (βλ. παράγραφο 5.1). • 
ασθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση με δύο ή περισσότερες υποτροπές εντός των τελευταίων δύο ετών. • ασθενών με δευτερογενή προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης με ενεργή νόσο, η οποία αποδεικνύεται από υποτροπές. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης. Η αγωγή με το 
Betaferon πρέπει να αρχίζει υπό την επίβλεψη γιατρού που έχει πείρα στη θεραπεία της ασθένειας αυτής. Ενήλικες: Η συνιστώμενη δόση του Betaferon 250 μg (8,0 εκατομμύρια IU), η οποία περιέχεται σε 1 ml του ανασυσταθέντος διαλύματος (βλέπε παράγραφο 6.6) και ενίεται υποδορίως κάθε δεύτερη ημέρα. Παιδιά 
και έφηβοι:  Δεν έχουν διεξαχθεί επίσημες κλινικές δοκιμές ή φαρμακοκινητικές μελέτες σε παιδιά ή εφήβους. Εντούτοις, περιορισμένα δημοσιευμένα δεδομένα δείχνουν ότι το προφίλ ασφαλείας σε εφήβους από 12 έως 16 ετών που έλαβαν Betaferon 8,0 εκατομμύρια IU υποδορίως κάθε δεύτερη ημέρα είναι όμοιο με 
εκείνο των ενηλίκων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Betaferon σε παιδιά κάτω των 12 ετών και συνεπώς το Betaferon δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτόν τον πληθυσμό. Γενικά, συνιστάται τιτλοποίηση της δόσης κατά την έναρξη της θεραπείας.  Οι ασθενείς πρέπει να ξεκινούν με 62,5 μg 
(0,25 ml) υποδορίως κάθε δεύτερη ημέρα, και να αυξάνουν αργά μέχρι τη δόση των 250 μg (1,0 ml) κάθε δεύτερη ημέρα (βλέπε Πίνακα Α). Η περίοδος τιτλοποίησης μπορεί να προσαρμοστεί, σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε σημαντικής ανεπιθύμητης αντίδρασης. Για να υπάρξει επαρκής αποτελεσματικότητα, 
πρέπει να επιτευχθεί μια δόση 250 μg (1,0 ml) κάθε δεύτερη ημέρα. Μια συσκευασία τιτλοποίησης που αποτελείται από τέσσερις τριπλές συσκευασίες είναι διαθέσιμη για την περίοδο τιτλοποίησης και την αρχική θεραπεία του ασθενούς με Betaferon. Αυτή η συσκευασία ικανοποιεί τις ανάγκες του ασθενούς για τις 
πρώτες 12 ενέσεις. Οι τριπλές συσκευασίες είναι τονισμένες με διαφορετικά χρώματα (βλ. παράγραφο 6.5). Πίνακας A: Πρόγραμμα για τιτλοποίηση δόσης*

ημέρα θεραπείας δόση όγκος 

1, 3, 5            62.5 μg 0.25ml
7, 9, 11  125 μg 0.5 ml
13, 15, 17  187.5μg 0.75ml
19, 21, 23 και εξής 250 μg 1.0ml

* Η περίοδος τιτλοποίησης μπορεί να προσαρμοστεί, σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε σημαντικής ανεπιθύμητης αντίδρασης.
Δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί απόλυτα ποια είναι η καταλληλότερη δόση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό, ποιό θα πρέπει να είναι το χρονικό διάστημα θεραπείας του ασθενούς. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης που ελήφθησαν υπό το καθεστώς ελεγχόμενων κλινικών συνθηκών για ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση και για χρονικό διάστημα έως και 5 ετών και για ασθενείς με δευτερογενή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση έως και 3 ετών. Για την υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση έχει αποδειχτεί αποτελεσματικότητα της θεραπείας για τα δύο πρώτα 
χρόνια.  Τα διαθέσιμα στοιχεία για τα επιπλέον τρία χρόνια, συμφωνούν με τη συνεχή αποτελεσματικότητα της θεραπείας με Betaferon στο συνολικό χρονικό διάστημα.  Σε ασθενείς με ένα και μόνο κλινικό συμβάν ενδεικτικό πολλαπλής σκλήρυνσης, η εξέλιξη σε κλινικά βεβαία πολλαπλή σκλήρυνση καθυστέρησε 
σημαντικά σε μια περίοδο πέντε ετών.  Η θεραπεία δεν συνιστάται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει λιγότερο από 2 υποτροπές στα προηγούμενα 2 έτη ή σε ασθενείς με δευτερογενή προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης, 
οι οποίοι δεν είχαν ενεργή νόσο στα προηγούμενα 2 έτη. πρέπει να διακοπεί η αγωγή με το Betaferon.
4.3 Αντενδείξεις
●   Εναρξη της θεραπείας κατά την κύηση (βλέπε παράγραφο 4.6 «Κύηση και γαλουχία»).
●   Ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας στη φυσική ή στην ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη βήτα, στην ανθρώπινη λευκωματίνη ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα .
●   Ασθενείς με παρούσα βαρειά κατάθλιψη ή/και αυτοκτονικό ιδεασμό (βλέπε παράγραφο 4.4 «Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση» και 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες».
●   Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη ηπατοπάθεια (βλέπε παράγραφο 4.4,  4.5  και 4.8. ) 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος H χορήγηση κυτοκινών σε ασθενείς με προϋπάρχουσα μονοκλωνική γαμμαπάθεια έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση συνδρόμου συστηματικής τριχοειδικής διαφυγής, με συμπτώματα παρεμφερή της 
καταπληξίας (shock) και θανατηφόρο έκβαση. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε παγκρεατίτιδα με τη χρήση του Betaferon, συχνά συσχετιζόμενη με υπερτριγλυκεριδαιμία. Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Το Betaferon πρέπει να χορηγείται με προσοχή 
σε ασθενείς με προϋπάρχουσες ή παρούσες καταθλιπτικές διαταραχές, ιδιαίτερα σε αυτούς με προηγηθέντα αυτοκτονικό ιδεασμό (βλέπε παράγραφο 4.3).  Είναι γνωστό ότι η κατάθλιψη και ο αυτοκτονικός ιδεασμός εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στον πληθυσμό των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, 
καθώς και σε συσχέτιση με τη χρήση ιντερφερονών.  Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Betaferon πρέπει να συμβουλεύονται να αναφέρουν οποιαδήποτε συμπτώματα κατάθλιψης ή/και αυτοκτονικού ιδεασμού στο θεράποντα γιατρό τους αμέσως. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Betaferon και να τους χορηγείται η κατάλληλη αγωγή.  Πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο της διακοπής της αγωγής με Betaferon (βλέπε επίσης παράγραφο 4.3 και παράγραφο 4.8).  Το Betaferon πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών 
κρίσεων και σε εκείνους που λαμβάνουν θεραπεία με αντιεπιληπτικά φάρμακα, ιδιαίτερα εάν η επιληψία δεν ελέγχεται επαρκώς με αντιεπιληπτικά φάρμακα (βλέπε παράγραφο 4.5 και παράγραφο 4.8). Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινη λευκωματίνη, και συνεπώς δυνητικά εμπεριέχει κίνδυνο μετάδοσης ιογενών 
νόσων.  Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου Creutzfeld-Jacob (CJD). Εργαστηριακός έλεγχος. Συνιστώνται τακτικοί έλεγχοι της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, σε ασθενείς με ιστορικό δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς ή όπου ενδείκνυται κλινικά. Εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις 
που απαιτούνται κανονικά για την παρακολούθηση ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, συνιστάται πλήρες αιμοδιάγραμμα και λευκοκυτταρικός τύπος, μέτρηση των αιμοπεταλίων και βιοχημικές αναλύσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών της ηπατικής λειτουργίας (π.χ. AST (SGOT), ALT (SGPT) 
και γ-GT), πριν την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής με το Betaferon, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και στη συνέχεια περιοδικά, εφόσον δεν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα. Σε ασθενείς με αναιμία, θρομβοπενία, λευκοπενία (απόλυτη ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό) 
πιθανώς  να απαιτείται εντατικότερη παρακολούθηση με πλήρη αιμοδιαγράμματα, με λευκοκυτταρικό τύπο και μετρήσεις των αιμοπεταλίων. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν ουδετεροπενία πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την πιθανότητα εκδήλωσης πυρετού ή λοίμωξης. Έχει αναφερθεί θρομβοπενία, με 
σημαντικές μειώσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων. Κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών με ασθενείς που ελάμβαναν Betaferon παρατηρήθηκε πολύ συχνά ασυμπτωματική αύξηση των τρανσαμινασών του ορού, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπια και 
παροδική.  Οπως και με άλλες β-ιντερφερόνες, σοβαρή ηπατική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ηπατικής ανεπάρκειας, σπάνια έχει αναφερθεί σε ασθενείς που ελάμβαναν Betaferon.  Τα πιο σοβαρά συμβάματα εμφανίστηκαν συχνά σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλα φάρμακα ή ουσίες που 
είναι γνωστό ότι σχετίζονται με ηπατοτοξικότητα ή λόγω συνυπαρχουσών παθήσεων (μεταστατική κακοήθης νόσος, σοβαρή λοίμωξη και σήψη, κατάχρηση οινοπνεύματος). Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία ηπατικής βλάβης.  Εάν ο ασθενής εμφανίσει αυξημένες τιμές των τρανσαμινασών 
στον ορό, τότε θα πρέπει να τεθεί υπό στενή παρακολούθηση και διερεύνηση. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  η διακοπή της  χορήγησης του Betaferon, εάν τα επίπεδα αυξάνονται σημαντικά ή εάν συσχετίζονται με κλινικά συμπτώματα όπως ίκτερος. Εάν δεν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις ηπατικής βλάβης και 
αφού οι τιμές των ηπατικών ενζύμων επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε μπορεί να ληφθεί υπόψη η επαναχορήγηση του φαρμάκου με τη δέουσα παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών.Η χορήγηση ιντερφερόνης βήτα σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική 
ανεπάρκεια πρέπει να γίνεται με προσοχή και υπό στενή παρακολούθηση. Καρδιακές διαταραχές.Το Betaferon πρέπει επίσης να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που υποφέρουν από προϋπάρχουσες καρδιακές διαταραχές.  Ασθενείς με προϋπάρχουσα σημαντική καρδιακή νόσο, όπως συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο ή αρρυθμία, πρέπει να παρακολουθούνται ως προς την επιδείνωση της καρδιακής τους κατάστασης, ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας με Betaferon. Ενώ το Betaferon δεν έχει γνωστή άμεση καρδιακή τοξικότητα, τα γριπώδη συμπτώματα που σχετίζονται με τις ιντερφερόνες 
βήτα μπορεί να έχουν στρεσσογόνο επίδραση σε ασθενείς με προϋπάρχουσα σημαντική καρδιακή νόσο. Κατά τη διάρκεια της φαρμακοεπαγρύπνησης, αναφέρθηκε πολύ σπάνια επιδείνωση της καρδιακής κατάστασης σε ασθενείς με προϋπάρχουσα σημαντική καρδιακή νόσο, η οποία συσχετίστηκε προς στιγμήν 
με την έναρξη της θεραπείας με Betaferon. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις μυοκαρδιοπάθειας: Εάν παρουσιαστεί μυοκαρδιοπάθεια και υπάρξει υποψία συσχέτισης με τη χρήση του Betaferon, τότε η θεραπευτική αγωγή πρέπει να διακοπεί. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις του σημείου χορήγησης. 
Είναι πιθανό να παρουσιαστούν σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (σπάνιες, αλλά σοβαρές οξείες αντιδράσεις όπως βρογχόσπασμος, αναφυλαξία και κνίδωση). Εάν οι αντιδράσεις είναι σοβαρές, πρέπει να διακοπεί η χορήγηση του Betaferon και να χορηγηθεί κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.  Ασθενείς 
που λαμβάνουν το Betaferon έχουν αναφέρει εμφάνιση νέκρωσης στο σημείο της ένεσης (βλέπε παράγραφο 4.8). Η νέκρωση μπορεί να επεκταθεί και να συμπεριλαμβάνει και την περιτονία μυών, καθώς και λίπος και μπορεί για το λόγο αυτό να έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ουλών. Σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί χειρουργικός καθαρισμός, σπανιότερα μεταμόσχευση του δέρματος και η επούλωση μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες. Εάν ο ασθενής εμφανίσει λύση του δέρματος, η οποία μπορεί να συνοδεύεται απο οίδημα ή διαφυγή υγρού από το σημείο της ένεσης, ο ασθενής πρέπει 
να συμβουλευθεί το γιατρό του πριν συνεχίσει τις ενέσεις με Betaferon. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει βλάβη σε περισσότερα σημεία, τότε η χορήγηση του Betaferon πρέπει να διακοπεί έως ότου επουλωθούν τα σημεία αυτά. Ασθενείς που εμφανίζουν νέκρωση σε μεμονωμένα σημεία μπορούν να συνεχίσουν 
τη θεραπεία με το Betaferon, με την προϋπόθεση ότι η νέκρωση δεν έχει επεκταθεί κατά πολύ, καθώς σε ορισμένους ασθενείς επουλώθηκαν τα σημεία αυτά ενώ συνέχιζαν τη θεραπευτική αγωγή με το Betaferon. Betaferon. Η απόφαση να συνεχιστεί ή να διακοπεί η θεραπεία πρέπει να βασίζεται μάλλον στο 
σύνολο των πλευρών της κατάστασης της νόσου του ασθενούς παρά στην κατάσταση της εξουδετερωτικής δραστηριότητας μόνο. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. Δεν είναι γνωστή η επίδραση 
της χορήγησης 250 μg (8,0 εκατομμυρίων IU) Betaferon σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση κάθε δεύτερη ημέρα, ως προς τον μεταβολισμό των φαρμάκων. Η αγωγή των υποτροπών με κορτικοστεροειδή ή ACTH για χρονικά διαστήματα έως και 28 ημερών έχει γίνει καλά ανεκτή σε ασθενείς, στους οποίους 
χορηγείται τo Betaferon. Λόγω της έλλειψης κλινικής εμπειρίας σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, δεν συνιστάται η παράλληλη χορήγηση του Betaferon μαζί με ανοσορυθμιστές εκτός των κορτικοστεροειδών και της ACTH. Έχει αναφερθεί ότι οι ιντερφερόνες μειώνουν τη δραστηριότητα του συστήματος 
ενζύμων του ηπατικού κυτοχρώματος Ρ450, στους ανθρώπους και στα ζώα. Συνιστάται επίσης προσοχή κατά τη χρήση του Betaferon σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, τα οποία έχουν περιορισμένο θεραπευτικό εύρος και η κάθαρσή τους εξαρτάται ευρέως από το σύστημα του ηπατικού κυτοχρώματος Ρ450, 
π.χ. αντιεπιληπτικά. Πρόσθετες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται όταν συγχορηγείται οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή που επιδρά στο αιμοποιητικό σύστημα.  Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες για την αλληλεπίδραση του Betaferon με αντιεπιληπτικά φάρμακα.  4.6 Kύηση και γαλουχία. • Κύηση. Υπάρχουν 
μόνο περιορισμένα στοιχεία για τη χρήση του Betaferon κατά την κύηση. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αυτόματη αποβολή.  Η έναρξη της θεραπείας αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη(βλέπε παράγραφο 4.3)   • Γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης. Οι 
γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη . Εάν μια ασθενής μείνει έγκυος ή προγραμματίζει να μείνει έγκυος κατά τη λήψη του Betaferon, θα πρέπει να ενημερώνεται για τους δυνητικούς κινδύνους και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  η διακοπή της θεραπευτικής 
αγωγής (βλέπε παράγραφο 5.3).  Σε ασθενείς με υψηλή συχνότητα υποτροπών πριν την έναρξη της εραπείας, ο κίνδυνος επακόλουθης βαρειάς υποτροπής μετά τη διακοπή του Betaferon λόγω κύησης πρέπει να σταθμίζεται έναντι του πιθανού αυξημένου κινδύνου αυτόματης αποβολής. •Γαλουχία. Δεν είναι 
γνωστό εάν η ιντερφερόνη βήτα-1b απεκκρίνεται μέσω του μητρικού γάλακτος. Λόγω της πιθανότητας πρόκλησης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών σε βρέφη που θηλάζουν, θα πρέπει να αποφασιστεί το εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή εάν θα διακοπεί η λήψη του φαρμάκου. 4.7 Eπιδράσεις στην ικανότητα 
οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες των επιδράσεων στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και σχετίζονται με το Betaferon είναι πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 
μηχανημάτων, σε ευπαθείς ασθενείς.  4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες α) Στην αρχή της αγωγής οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνηθισμένες, αλλά γενικά υποχωρούν με τη συνέχιση της αγωγής. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σημειώνονται πιο συχνά είναι το σύμπλεγμα γριππωδών συμπτωμάτων (πυρετός, 
φρίκια, αρθραλγία, κακουχία, εφίδρωση, κεφαλαλγία ή μυαλγία), τα οποία οφείλονται κυρίως στη φαρμακολογική δράση του φαρμακευτικού προϊόντος και οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης παρουσιάστηκαν συχνά μετά τη χορήγηση του Betaferon. Ερυθρότητα, οίδημα, 
αποχρωματισμός, φλεγμονή, πόνος, υπερευαισθησία, νέκρωση, καθώς και μη ειδικές αντιδράσεις συσχετίστηκαν σε σημαντικό βαθμό με τη θεραπεία με 250 μικρογραμμάρια (8 εκατομμύρια IU) Betaferon. Γενικά, συνιστάται τιτλοποίηση της δόσης κατά την έναρξη της θεραπείας με σκοπό την αύξηση της ανοχής 
στο Betaferon (βλέπε παράγραφο 4.2). Τα γριππώδη συμπτώματα μπορούν επίσης να μειωθούν με τη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.  Η επίπτωση των αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης μπορεί να μειωθεί με τη χρήση αυτόματου εγχυτή. β) Ο παρακάτω κατάλογος των ανεπιθύμητων 
ενεργειών βασίζεται σε αναφορές από κλινικές μελέτες (Πίνακας 1, ανεπιθύμητες ενέργειες και μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές) και από την φαρμακοεπαγρύπνηση μετά την κυκλοφορία του Betaferon στην αγορά (Πίνακας 2, οι συχνότητες – όπου είναι γνωστές – είναι βάσει συγκεντρωτικών στοιχείων από 
κλινικές δοκιμές (πολύ συχνές ≥ 1/10, συχνές ≥ 1/100 έως < 1/10, όχι συχνές ≥ 1/1.000 έως < 1/100, σπάνιες ≥ 1/10.000 έως < 1/1.000, πολύ σπάνιες < 1/10.000). Η πείρα με το Betaferon σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση είναι περιορισμένη, και επομένως οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες σημειώνονται 
πολύ σπάνια μπορεί να μην έχουν ακόμα παρατηρηθεί:  

Πίνακας 2: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο που αναγνωρίστηκαν κατά 
τη διάρκεια της φαρμακοεπαγρύπνησης μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην 
αγορά (οι συχνότητες – όπου είναι γνωστές – είναι υπολογισμένες βάσει δεδομένων 
από συγκεντρωτικές κλινικές δοκιμές, N= 1093)

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες και μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές με συχνότητα ≥ 10% και τα αντίστοιχα 
ποσοστά με το εικονικό φάρμακο (placebo), σημαντικά σχετιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες <10% με βάση αναφορές 
από κλινικές δοκιμές

Χρησιμοποιείται ο καταλληλότερος όρος MedDRA για την περιγραφή μιας συγκεκριμένης
 αντίδρασης και τα συνώνυμά της και οι σχετικές καταστάσεις.

Κατηγορία / Οργανικό σύστημα 
 
Ανεπιθύμητη ενέργεια 
και 
Μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές 
 

Ένα και μόνο συμβάν 
ενδεικτικό πολλαπλής 

σκλήρυνσης 
(BENEFIT) # 

Δευτερογενής προϊούσα 
μορφή της πολλαπλής 

σκλήρυνσης  
(Ευρωπαϊκή μελέτη) 

Δευτερογενής προϊούσα 
μορφή της πολλαπλής 

σκλήρυνσης  
(Μελέτη Βορείου 

Αμερικής) 

Υποτροπιάζουσα - 
διαλείπουσα μορφή της 
πολλαπλής σκλήρυνσης  

Betaferon 
250 μg (Placebo) 

n=292 (n=176) 

Betaferon 
250 μg (Placebo) 

n=360 (n=358) 

Betaferon 
250 μg (Placebo) 

n=317 (n=308) 

Betaferon 
250 μg (Placebo) 

n=124 (n=123) 
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις 
Λοίμωξη 6% (3%) 13% (11%) 11% (10%) 14% (13%) 

Απόστημα 0% (1%) 4% (2%) 4% (5%) 1% (6%) 

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος 
Μειωμένος αριθμός λεμφοκυττάρων 
(<1500/mm³) × Λ° 

79% (45%) 53% (28%) 88% (68%) 82% (67%) 

Μειωμένος απόλυτος αριθμός 
ουδετεροφίλων (<1500/mm³)× Λ * °  

11% (2%) 18% (5%) 4% (10%) 18% (5%) 

Μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 
(<3000/mm³) × Λ * °  

11% (2%) 13% (4%) 13% (4%) 16% (4%)  

Λεμφαδενοπάθεια 1% (1%) 3% (1%) 11% (5%) 14% (11%) 
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης 
Μειωμένη γλυκόζη του αίματος (<55 mg/dL) 
× 

3% (5%) 27% (27%) 5% (3%) 15% (13%) 

Ψυχιατρικές διαταραχές 
Κατάθλιψη 10% (11%) 24% (31%) 44% (41%) 25% (24%) 

Άγχος 3% (5%) 6% (5%) 10% (11%) 15% (13%) 

Διαταραχές του νευρικού συστήματος 
Κεφαλαλγία Λ 27% (17%) 47% (41%) 55% (46%) 84% (77%) 
Ζάλη 3% (4%) 14% (14%) 28% (26%) 35% (28%) 
Αϋπνία 8% (4%) 12% (8%) 26% (25%) 31% (33%) 
Ημικρανία 2% (2%) 4% (3%) 5% (4%) 12% (7%) 
Παραισθησία 16% (17%) 35% (39%) 40% (43%) 19% (21%) 
Οφθαλμικές διαταραχές 
Επιπεφυκίτιδα 1% (1%) 2% (3%) 6% (6%) 12% (10%) 
Μη φυσιολογική όραση Λ 3% (1%) 11% (15%) 11% (11%) 7% (4%) 
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου 
Ωταλγία 0% (1%) <1% (1%) 6% (8%) 16% (15%) 
Καρδιακές διαταραχές 
Αίσθημα παλμών * 1% (1%) 2% (3%) 5% (2%) 8% (2%) 
Αγγειακές διαταραχές 
Αγγειοδιαστολή 0% (0%) 6% (4%) 13% (8%) 18% (17%) 
Υπέρταση ° 2% (0%) 4% (2%) 9% (8%) 7% (2%) 
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου 
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού 18% (19%) 3% (2%)   
Παραρρινοκολπίτιδα 4% (6%) 6% (6%) 16% (18%) 36% (26%) 
Αυξημένος βήχας 2% (2%) 5% (10%) 11% (15%) 31% (23%) 
Δύσπνοια * 0% (0%) 3% (2%) 8% (6%) 8% (2%) 
Διαταραχές του γαστρεντερικού 
Διάρροια 4% (2%) 7% (10%) 21% (19%) 35% (29%) 
Δυσκοιλιότητα 1% (1%) 12% (12%) 22% (24%) 24% (18%) 
Ναυτία 3% (4%) 13% (13%) 32% (30%) 48% (49%) 
Έμετος Λ 5% (1%) 4% (6%) 10% (12%) 21% (19%) 
Κοιλιακός πόνος ° 5% (3%) 11% (6%) 18% (16%) 32% (24%) 
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων 
Αυξημένη αλανίνη αμινοτρανφεράση 
(SGPT> 5πλάσια της φυσιολογική τιμής) × Λ 

* ° 

18% (5%) 14% (5%) 4% (2%) 19% (6%) 

Αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση 
(SGOT > 5πλάσια της φυσιολογικής τιμής) × 

Λ * °  

6% (1%) 4% (1%) 2% (1%) 4% (0%) 

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
Δερματική διαταραχή 1% (0%) 4% (4%) 19% (17%) 6% (8%) 
Εξάνθημα Λ ° 11% (3%) 20% (12%) 26% (20%) 27% (32%) 
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού 
Υπερτονία° 2% (1%) 41% (31%) 57% (57%) 26% (24%) 
Μυαλγία * ° 8% (8%) 23% (9%) 19% (29%) 44% (28%) 
Μυασθένεια 2% (2%) 39% (40%) 57% (60%) 13% (10%) 
Ραχηαλγία 10% (7%) 26% (24%) 31% (32%) 36% (37%) 
Πόνοι στα άκρα 6% (3%) 14% (12%)  0% (0%) 
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
Κατακράτηση ούρων 1% (1%) 4% (6%) 15% (13%)  
Ούρα θετικά για λεύκωμα (> 1+)× 25% (26%) 14% (11%) 5% (5%) 5% (3%) 
Συχνουρία 1% (1%) 6% (5%) 12% (11%) 3% (5%) 
Ακράτεια ούρων 1% (1%) 8% (15%) 20% (19%) 2% (1%) 
Έπειξη για ούρηση 1% (1%) 8% (7%) 21% (17%) 4% (2%) 
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού 

Δυσμηνόρροια 2% (0%) <1% (<1%) 6% (5%) 18% (11%) 

Διαταραχή του κύκλου * 1% (2%) 9% (13%) 10% (8%) 17% (8%) 
Μητρορραγία 2% (0%) 12% (6%) 10% (10%) 15% (8%) 
Ανικανότητα 1% (0%) 7% (4%) 10% (11%) 2% (1%) 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης 
Αντίδραση στο σημείο της ένεσης 
(διαφόρων ειδών) Λ  * ° § 

52% (11%) 78% (20%) 89% (37%) 85% (37%) 

Νέκρωση στο σημείο της ένεσης *° 1% (0%) 5% (0%) 6% (0%) 5% (0%) 
Γριππώδη συμπτώματα & Λ *° 44% (18%) 61% (40%) 43% (33%) 52% (48%) 
Πυρετός Λ * ° 13% (5%) 40% (13%) 29% (24%) 59% (41%) 
Πόνος 4% (4%) 31% (25%) 59% (59%) 52% (48%) 
Θωρακικός πόνος ° 1% (0%) 5% (4%) 15% (8%) 15% (15%) 
Περιφερικό οίδημα 0% (0%) 7% (7%) 21% (18%) 7% (8%) 
Αδυναμία * 22% (17%) 63% (58%) 64% (58%) 49% (35%) 
Φρίκια Λ * °  5% (1%) 23% (7%) 22% (12%) 46% (19%) 
Εφίδρωση * 2% (1%) 6% (6%) 10% (10%) 23% (11%) 
Κακουχία * 0% (1%) 8% (5%) 6% (2%) 15% (3%) 

Κατηγορία / Οργανικό 
σύστημα 
 
 

Πολύ συχνές 
(≥ 1/10) 1  

Συχνές 
(≥ 1/100 έως  
< 1/10) 1 

Όχι συχνές 
(≥ 1/1.000 έως  
< 1/100) 1 

Σπάνιες 
(≥ 1/10.000 έως 
< 1/1.000) 1 
 

Συχνότητα 
Μη γνωστή  

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος 

  Αναιμία Θρομβοπενία   

Καρδιακές διαταραχές  Ταχυκαρδία  Μυοκαρδιοπάθεια2 

 
 

Διαταραχές του 
ενδοκρινικού συστήματος 

 Υποθυρεοειδισμός  Υπερθυρεοειδισμός, 
Διαταραχές του 
θυρεοειδούς 

 

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 

   Παγκρεατίτιδα  

Διαταραχές του ήπατος και 
των χοληφόρων 

 Αυξημένη 
χολερυθρίνη 
αίματος 

Αυξημένη γάμμα-
γλουταμυλ-
τρανσφεράση, 
Ηπατίτιδα 

Ηπατική βλάβη 
(συμπεριλαμβανομένης 
ηπατίτιδας), 
Ηπατική ανεπάρκεια2 

 

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος 

   Αναφυλακτικές 
αντιδράσεις 

Σύνδρομο 
τριχοειδικής 
διαφυγής σε 
προϋπάρχουσα 
μονοκλωνική 
γαμμαπάθεια2 

Διαταραχές του 
μεταβολισμού και της 
θρέψης 

 Αυξημένο βάρος, 
Μειωμένο βάρος 

Αυξημένα 
τριγλυκερίδια στο αίμα 

Ανορεξία2  

Διαταραχές του 
μυοσκελετικού 
συστήματος και του 
συνδετικού ιστού 

Αρθραλγία   
 

  

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος 

  Σπασμοί 
 

  

Ψυχιατρικές διαταραχές  Κατάσταση 
σύγχυσης 
 

Απόπειρα αυτοκτονίας 
(βλέπε επίσης 
παράγραφο 4.4),  
Συναισθηματική 
αστάθεια 

  

Διαταραχές του 
αναπαραγωγικού 
συστήματος και του 
μαστού 

 Μηνορραγία    

Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος,του θώρακα 
και του μεσοθωράκιου 

    Βρογχόσπασμος2  

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού 

 Κνίδωση, 
Κνησμός, 
Αλωπεκία 

Αποχρωματισμός του 
δέρματος 

  
 

1 Οι συχνότητες είναι βάσει συγκεντρωτικών στοιχείων από  κλινικές δοκιμές (πολύ συχνές ≥ 1/10, συχνές ≥ 1/100 έως < 1/10, όχι συχνές ≥ 1/1.000 
έως < 1/100, σπάνιες ≥ 1/10.000 έως < 1/1.000, πολύ σπάνιες < 1/10.000). 
2 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο που προέκυψαν μόνο μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά. 

 

 

× Μη φυσιολογική εργαστηριακή τιμή  
Λ Σημαντικά συσχετιζόμενη με αγωγή με Betaferon σε  ασθενείς με πρώτο συμβάν ενδεικτικό πολλαπλής σκλήρυνσης, p < 0.05 
* Σημαντικά συσχετιζόμενη με αγωγή με Betaferon για RRMS, p < 0,05 
° Σημαντικά συσχετιζόμενη με αγωγή με Betaferon για SPMS, p < 0,05 
§ Η αντίδραση στο σημείο της ένεσης (διαφόρων ειδών) συμπεριλαμβάνει όλες τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, δηλ. τις ακόλουθες: 
αιμορραγία στο σημείο της ένεσης, υπερευαισθησία στο σημείο της ένεσης, φλεγμονή στο σημείο της ένεσης, μάζα στο σημείο της ένεσης, νέκρωση στο 
σημείο της ένεσης, πόνος στο σημείο της ένεσης, αντίδραση στο σημείο της ένεσης, οίδημα στο σημείο της ένεσης, και ατροφία στο σημείο της ένεσης 
& «Σύμπλεγμα γριππωδών συμπτωμάτων» υποδηλώνει γριππώδες σύνδρομο ή/και τον συνδυασμό τουλάχιστον δύο ανεπιθύμητων αντιδράσεων από 
τα: πυρετό, φρίκια, μυαλγία, κακουχία, εφίδρωση. 
# Κατά τη διάρκεια της μελέτης παρακολούθησης BENEFIT, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στο γνωστό προφίλ κινδύνου του Betaferon. 
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18:00 – 19:20   ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΗ
                            Προεδρείο: Ε. Κούτλας  

18:00 – 18:30   Inhibitors of rening – angiotensin system in MS
                            Εισηγητής: V. Limmroth

18:30 – 19:20   Μηχανισμοί νευροεκφύλισης                         
                            Εισηγητής: Λ. Στεφανής

19:20 – 19:30   Διάλειμμα 

19:30 – 20:30   1η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
                           Role of IFNb-1a in neuroprotection: 
                           Modulation of STAT1 signaling
                           Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας 
                           Εισηγητής: M. Di Filippo

20:30 – 21:30   2η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
                            The longterm management of MS 
                            Προεδρείο: Α. Ωρολογάς
                            Εισηγητής: S. Schippling

21:30 – 22:30   Συμπεράσματα & συζήτηση

                       

Σάββατο

2014
14 Ιουνίου 

10:00 – 11:00   Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
                           Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας, Μ. Βικελής
                           (Βλέπε γενικές πληροφορίες *) 

11:00 – 12:15   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΑΑΝ
                Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας, Μ. Βικελής
                            Εισηγητές: Χ. Αλεξόπουλος, Δ. Παπαδημητρίου, 
                            Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Τζαγκουρνισάκης

12:15 – 12:30    Διάλειμμα     
     
12:30 – 13:30    ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
                             Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου

12:30 – 13:00    Κλινικές μελέτες φάσης II & ΙΙΙ για την MS  
                             Εισηγητής: Ν. Φάκας

13:00 – 13:30    Συγκρίσεις κλινικών μελετών στην MS
                             Εισηγητής: Η. Ζιντζάρας

13:30 – 14:30    3η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
                             Glatiramer acetate: 20ετής κλινική εμπειρία 
                             & νεότερα δεδομένα 
                             Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας 
                             Εισηγήτρια: M. Ε. Ευαγγελοπούλου

14:00 – 16:30     Διάλειμμα 

Παρασκευή

2014
13 Ιουνίου 
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Κυριακή

2014
15 Ιουνίου 10:00 – 11:00   Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

                            Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας, Μ. Βικελής
                            (Βλέπε γενικές πληροφορίες *)

11:00 – 12:30   ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
                            Προεδρείο: Ι. Μυλωνάς

11:00 – 11:30   Βασικοί στόχοι στη θεραπεία παθήσεων 
                            ανοσοποιητικού
                            Εισηγητής: Π.Π. Σφηκάκης

11:30 – 12:00   Ο ρόλος του ενδοθηλίου στην πειραματική 
                            εγκεφαλομυελίτιδα
                            Εισηγητής: Γ. Κόλλιας

12:00 – 12:30   Novel immunosuppressive and regenerative 
                            approaches to the treatment of MS
                            Εισηγητής: A. Theofilopoulos

                            Με την ευγενική χορηγία
                            
12:30 – 12:45   Διάλειμμα
                       
12:45 – 13:45   TEST ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
                           Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας, Δ.Παπαδόπουλος,  
                           Μ. Βικελής
                           (Βλέπε γενικές πληροφορίες **) 

13:45                 Λήξη συνεδρίου
                           Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας, Δ. Παπαδόπουλος,  
                           Μ. Βικελής

16:30 – 18:30     ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ &
                              ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ MS
                              Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου 

16:30 – 17:00      Μελέτες συμπτωματικής θεραπείας στην MS  
                              Εισηγήτρια: Ε. Ευαγγελοπούλου

17:00 – 17:30     Μελέτες συννοσηρότητας στην MS
                              Εισηγητής: Μ. Βικελής                     

17:30 – 18:00     Μελέτες βιολογικών δεικτών στην MS
                              Εισηγήτρια: Μ. Αναγνωστούλη                        

18:00 – 18:30     Μελέτες ποιότητας ζωής στην MS 
                              Εισηγητής: Σ. Κονιτσιώτης  

18:30 – 18:45     Διάλειμμα

18:45 – 19:45     ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: MS SPECTRUM 
                              Προεδρείο: Π. Στάθης 

18:45 – 19:15     Μελέτες ADEM & DEVIC
                             Εισηγήτρια: Ε. Ανδρεάδου

19:15 – 19:45     Μελέτες IRIS, PML
                              Εισηγητής: Β. Μαστοροδήμος

19:45 – 20:45     4η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
                             Dimethyl Fumarate: A novel perspective in the 
                             treatment of MS
                             Προεδρείο: Δ. Δ. Μητσικώστας 
                             Εισηγητής: V. Limmroth

Σάββατο

2014
14 Ιουνίου 
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Di Filippo Massimiliano
Associate Professor in Neurology, University of Perugia, Italy
Limmroth Volker
MD, PhD, Professor of Neurology, Cologne City Hospital, Germany
Probert Lesley
PhD, Research Director, Laboratory of Molecular Genetics, Hellenic 
Pasteur Institute
Schippling Sven 
Senior Attending (Oberarzt) and Deputy Clinical Head Department of 
Neuroimmunology and Multiple Sclerosis Research, Department of 
Neurology, University Hospital Zürich
Theofilopoulos Argyrios 
M.D., Chairman, Department of Immunology & Microbial Science, The 
Scripps Research Institute
Αλεξόπουλος Χάρης  
Νευροανοσολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Μονάδα Νευροανοσολογίας, Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναγνωστούλη Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, Τμήμα Απομυελινωτικών 
Νοσημάτων & Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ανοσογενετικής, 
Α’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο
Ανδρεάδου Ελισάβετ
Επίκουρη Kαθηγήτρια Νευρολογίας, Α’ Νευρολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων, Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο
Ασπρούδης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βικελής Μιχάλης
Νευρολόγος, MSc, PhD
Ευαγγελοπούλου Μαρία – Ελευθερία
Νευρολόγος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Ζιντζάρας Ηλίας
Καθηγητής Βιομετρίας, Εργαστήριο Βιομαθηματικών, Τμήμα Ιατρικής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Center for Clinical Evidence Synthesis, The 
Institute for Clinical Research and Health Policy Studies, Tufts Medical 
Center, Boston, ΜΑ, USA
Κόλλιας Γεώργιος
Διευθυντής Τομέα Ανοσολογίας Ε.Κ.Ε.Β.Ε. Φλέμιγκ, Ακαδημαϊκός

Συμμετέχοντες Κονιτσιώτης Σπυρίδων
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κούτλας Ευάγγελος
Νευρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Μαστοροδήμος Βασίλειος
MD, PhD, Επιμελητής Α’, Νευρολογική Κλινική, ΠΑ.Γ.Ν.Η
Μητσικώστας Δήμος - Δημήτριος
Νευρολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Μυλωνάς Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συντονιστής, 
Νευρολογικό Τμήμα, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Παντζαρής Μάριος
Ανώτερος Νευρολόγος, Διευθυντής, Γ’ Νευρολογική Κλινική, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής 
Μοριακής Ιατρικής, Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παπαδημητρίου Δήμητρα 
Νευρολόγος, Επιμελήτρια Β’ Νευρολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν 
Παπαδόπουλος Δημήτριος
MD, PhD, FEBN, Νευρολόγος, Υπεύθυνος Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Ιατρικό Κέντρο -  
Κλινική Παλαιού Φαλήρου, Eπιστημονικός Συνεργάτης, Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών
Στάθης Παντελής 
Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Mediterraneo
Στεφανής Λεωνίδας
Καθηγητής Νευρολογίας & Νευροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Σφηκάκης Π. Πέτρος
Καθηγητής - Διευθυντής, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 
Τζαγκουρνισάκης Μηνάς 
Νευρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Τούλας Παναγιώτης
Νευροακτινολόγος, Διευθυντής, Τμήμα Απεικόνισης Euromedica - Εγκέφαλος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Φάκας Νικόλαος
MD, PhD, Νευρολόγος, Διευθυντής, Νευρολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Αθηνών
Ωρολογάς Αναστάσιος
Τακτικός Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής, 
Α’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας 
για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
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Γενικές
Πληροφορίες

Τηλέφωνα: 210 8764725, 210 8764705
Φαξ: 210 8764877

Κινητά: 6932 342935, 6945 597848
Email: info@gkad.gr
Site: www.gkad.gr

Χώρος Διεξαγωγής Forum
Ξενοδοχείο AKS PORTO HELI

Πόρτο Χέλι, 21061
Αργολίδα, Πελοπόννησος
Τηλέφωνο: 27540 98073

Ημερομηνία Διεξαγωγής Forum
13 – 15 Ιουνίου 2014

Οργάνωση
Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του forum είναι η ελληνική. 

Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στην αγγλική 
γλώσσα.

Παρουσιάσεις μέσω Η/Υ
Η αίθουσα διεξαγωγής του forum θα είναι εξοπλισμένη με 

video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει 
να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στη 

γραμματεία παραλαβής εργασιών.

Εγγραφές
Ειδικευμένοι Ιατροί: € 65
Ειδικευόμενοι Ιατροί: Δωρεάν
Φοιτητές: Δωρεάν
Νοσηλευτές: Δωρεάν

Το δικαίωμα εγγραφής στο forum περιλαμβάνει:
•Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
•Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
•Συνεδριακό υλικό
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για online εγγραφή παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που 
θα βρείτε στα site: www.gkad.gr και www.belife.gr.

Πιστοποίηση
Μετά τη λήξη του forum θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με 
15 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME -CPD).

Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, βεβαιώσεις 
παρακολούθησης θα δόθουν μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει 
τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

Σημειώσεις
*Ώρα ειδικευομένων: Οι ειδικευόμενοι θα παρουσιάσουν ένα θέμα που 
αναπτύχθηκε τις προηγούμενες μέρες σε powerpoint 8 λεπτών. 
Οι συγκεκριμένοι θα απαλλαγούν από το Test.
**Test ειδικευομένων: Θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι ειδικευόμενοι 
προκειμένου να πάρουν την βεβαίωση παρακολούθησης
η οποία είναι απαραίτητη για την κάλυψή τους από τις φαρμακευτικές 
εταιρίες.

Γραμματεία Συνεδρίου: 


