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Αγαπητοί  Συνάδελφοι

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαβητολογίας 
Κύπρου έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω στην 
Επιστημονική Ημερίδα που θα λάβει μέρος στην Λάρνακα στις 15 
Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Sun Hall.
Η Επιστημονική αυτή Ημερίδα συνδιοργανώνεται με την φιλική προς 
εμάς Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ) που σκοπό έχει 
την ενημέρωση στις νεότερες εξελίξεις που αφορούν τον Σακχαρώδη 
Διαβήτη.
Τα θέματα θα αναπτύξουν διακεκριμμένοι ομιλητές από την Ελλάδα οι 
οποίοι με την παρουσία τους θα αναβαθμίσουν το επίπεδο της Ημερίδας 
και θα βοηθήσουν τον κλινικό ιατρό να ενημερωθεί για τις νεότερες 
εξελίξεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με Σακχαρώδη 
Διαβήτη.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρνακας  
‹‹ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ›› που έθεσε υπό την αιγίδα του αυτή την Επιστημονική 
Ημερίδα.Επίσης ευχαριστώ όλους τους εκλεκτούς ομιλητές και τα 
προεδρεία που αποδέκτηκαν την πρόσκληση συμμετοχής καθώς και 
όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην οργάνωση της Ημερίδας και 
τους χορηγούς μας τις Φαρμακευτικές Εταιρείες.Η παρουσία όλων εσάς 
είναι σημαντική για την επιτυχία αυτής της Επιστημονικής Ημερίδας και 
ευελπιστούμε στην συμμετοχή σας.

Μετά τιμής 
Δρ. Ευριπίδου Πολύκαρπος
Πρόεδρος Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου

Χαιρετισμός  Προέδρου Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου





Αγαπητοί Συνάδελφοι

Οι παραδοσιακοί φιλικοί δεσμοί μεταξύ της Διαβητολογικής Εταιρείας 
Κύπρου και της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ) 
έχουν καταστεί διαχρονικά αρκετά στενοί και θερμοί. Το αποτέλεσμα 
της σχέσης αυτής είναι η πραγματοποίηση της παρούσας κοινής 
Επιστημονικής Εκδήλωσης.
Για τον λόγο αυτό, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας  προσκαλέσω εκ 
μέρους  της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος να συμμετέχετε 
στην Επιστημονική Εκδήλωση, που θα διεξαχθεί στη Λάρνακα στις 
15/10/2016 στο Sun Hall Hotel.
Κατά την διάρκεια της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και 
δορυφορικά συμπόσια με υψηλό και σύγχρονο επιστημονικό ενδιαφέρον 
και ελπίζουμε να σας βοηθήσουν στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη και στην 
καλύτερη αντιμετώπιση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Να σας θυμίσω ακόμη, ότι το φετινό 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της ΔΕΒΕ (Θεσσαλονίκη 16- 20/11/2016) αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή 
για την ιστορία και την παρουσία της ΔΕΒΕ στον χώρο του Διαβήτη 
καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια ετησίων συνεδρίων. Προσκαλείσθε 
να συμμετέχετε και να γιορτάσετε μαζί μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της ΔΕΒΕ

Τ.Διδάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ

Χαιρετισμός  Προέδρου Διαβητολογικής Εταιρείας
Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ) 



(sitagliptin/metformin, MSD)

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the 
medicinal product is important. It allows continued monitoring 
of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions 
as detailed below:
Cyprus: Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475, www.
moh.gov.cy/phs Fax: + 357 22608649. 
Malta: ADR Reporting at:  www.medicinesauthority.gov.mt/adrportal 
 
Adverse events should also be reported to MSD Cyprus Ltd 
tel. no. 800 00 673 in Cyprus and tel. no. 8007 4433 in Malta).
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό 
νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της πλήρους Περίληψης 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος: Xultophy® 100 μονάδες/mL + 3,6 mg/mL ενέσιμο διάλυμα. Ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση: 1 ml του διαλύματος περιέχει 100 μονάδες ινσουλίνης degludec* και 3,6 mg λιραγλουτίδης*. *Παρασκευάζεται σε 
Saccharomyces cerevisiae με τη χρήση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 3 
ml, που ισοδυναμούν με 300 μονάδες ινσουλίνης degludec και 10,8 mg λιραγλουτίδης. Ένα βήμα δόσης περιέχει 1 μονάδα ινσουλίνης 
degludec και 0,036 mg λιραγλουτίδης. Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Xultophy® ενδείκνυται για την θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση γλυκαιμικού ελέγχου σε συνδυασμό με από του στόματος χορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα με 
υπογλυκαιμική δράση, όταν αυτά από μόνα τους ή σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή υποδοχέα GLP-1 ή βασική ινσουλίνη δεν 
παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο. Δοσολογία: Το Xultophy® δίνεται άπαξ ημερησίως με υποδόρια χορήγηση. Το Xultophy® μπορεί 
να χορηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, κατά προτίμηση την ίδια χρονική στιγμή κάθε ημέρα. Η δοσολογία του Xultophy® 
πρέπει να βασίζεται στις ατομικές ανάγκες του ασθενούς. Συνιστάται η βελτιστοποίηση του γλυκαιμικού ελέγχου μέσω προσαρμογής 
της δόσης βάσει της γλυκόζης στο πλάσμα μετά από νηστεία. Η προσαρμογή της δόσης ενδέχεται να είναι αναγκαία αν οι ασθενείς 
αναλάβουν αυξημένη σωματική δραστηριότητα, αλλάξουν το συνηθισμένο διαιτολόγιό τους ή κατά την ταυτόχρονη παρουσία άλλων 
νόσων. Σε ασθενείς που έχουν ξεχάσει μία δόση συνιστάται να την πάρουν μόλις το συνειδητοποιήσουν και ύστερα να συνεχίσουν το 
σύνηθες πρόγραμμα χορήγησης της μίας φοράς ημερησίως. Πρέπει πάντα να διασφαλίζεται διάστημα τουλάχιστον 8 ωρών μεταξύ 
των ενέσεων. Αυτό ισχύει επίσης όταν δεν είναι δυνατή η χορήγηση την ίδια χρονική στιγμή κάθε ημέρα. Το Xultophy® χορηγείται σε 
βήματα δόσης. Ένα βήμα δόσης περιέχει 1 μονάδα ινσουλίνης degludec και 0,036 mg λιραγλουτίδης. Η προγεμισμένη συσκευή τύπου 
πένας μπορεί παρέχει 1 έως 50 βήματα δόσης σε μία ένεση σε πολλαπλάσια του ενός βήματος δόσης. Η μέγιστη ημερήσια δόση του 
Xultophy® είναι 50 βήματα δόσης (50 μονάδες ινσουλίνης degludec και 1,8 mg λιραγλουτίδης). Ο μετρητής δόσης στη συσκευή τύπου 
πένας δείχνει τον αριθμό των βημάτων δόσης. Η συνιστώμενη δόση έναρξης του Xultophy® ως προσθήκη σε υπάρχουσα αγωγή με 
από του στόματος χορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα με υπογλυκαιμική δράση είναι 10 βήματα δόσης και 16 βήματα δόσης κατά 
την μετάταξη από τη θεραπεία με βασική ινσουλίνη. Η θεραπεία με αγωνιστές υποδοχέα GLP-1 πρέπει να διακόπτεται πριν από την 
έναρξη της αγωγής με Xultophy®. Κατά την μετάταξη από έναν αγωνιστή υποδοχέα GLP-1, η συνιστώμενη δόση έναρξης του Xultophy®  
είναι 16 βήματα δόσης (16 μονάδες ινσουλίνης degludec και 0,6 mg λιραγλουτίδης). Η συνιστώμενη δόση έναρξης δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται. Συνιστάται στενή παρακολούθηση της γλυκόζης κατά την διάρκεια της μετάταξης και στις επόμενες εβδομάδες. Σε 
ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, η παρακολούθηση της γλυκόζης θα πρέπει να 
εντατικοποιείται και η δόση να ρυθμίζεται σε εξατομικευμένη βάση. Το Xultophy δε συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή 
νεφρική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Η θεραπευτική εμπειρία με το Xultophy® 
σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία είναι πολύ περιορισμένη για να συνιστάται η χρήση σε αυτούς τους ασθενείς. Δεν υπάρχει 
σχετική χρήση του Xultophy® στον παιδιατρικό πληθυσμό. Τρόπος χορήγησης: Το Xultophy® προορίζεται μόνο για υποδόρια χρήση. 
Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία σε μία ή και στις δύο δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση: Το Xultophy® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη 
θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Η υπογλυκαιμία μπορεί να προκύψει εάν η δόση του Xultophy® είναι υψηλότερη από την 
απαιτούμενη. Η παράλειψη κάποιου γεύματος ή η μη προγραμματισμένη, εντατική σωματική άσκηση μπορεί να οδηγήσουν σε 

υπογλυκαιμία. Σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία, ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας μπορεί να ελαττωθεί με μείωση της δόσης της 
σουλφονυλουρίας. Η ανεπαρκής δόση ή/και η διακοπή της αντιδιαβητικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε υπεργλυκαιμία και 
δυνητικώς σε υπερωσμωτικό κώμα. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας όταν η πιογλιταζόνη χρησιμοποιήθηκε σε 
συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα ινσουλίνης, ιδίως σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας. 
Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας με συνδυασμό πιογλιταζόνης και Xultophy®. Εάν 
χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω συνδυασμός, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις και συμπτώματα καρδιακής 
ανεπάρκειας, αύξησης βάρους και οιδήματος. Η πιογλιταζόνη πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση επιδείνωσης των καρδιακών 
συμπτωμάτων. Η εντατικοποίηση της θεραπείας με ινσουλίνη, ένα συστατικό του Xultophy®, με απότομη βελτίωση του γλυκαιμικού 
ελέγχου μπορεί να συσχετιστεί με προσωρινή επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ενώ ο μακροπρόθεσμος 
βελτιωμένος γλυκαιμικός έλεγχος μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η χορήγηση του Xultophy 
μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι της ινσουλίνης degludec και/ή της λιραγλουτίδης.Η χρήση αγωνιστών του 
υποδοχέα GLP-1 συμπεριλαμβανομένης της λιραγλουτίδης, ενός συστατικού του Xultophy®, έχει συσχετιστεί με τον κίνδυνο 
ανάπτυξης οξείας παγκρεατίτιδας. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας 
παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, το Xultophy® πρέπει να διακόπτεται. Σε κλινικές δοκιμές με αγωνιστές του 
υποδοχέα GLP-1 συμπεριλαμβανομένης της λιραγλουτίδης, ενός συστατικού του Xultophy®, έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες 
στον θυρεοειδή αδένα, που περιλάμβαναν αυξημένη καλσιτονίνη στο αίμα, βρογχοκήλη και θυρεοειδικό νεόπλασμα, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με προϋπάρχουσα θυροειδική νόσο, και επομένως το Xultophy® πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους 
ασθενείς. Δεν υπάρχει εμπειρία με το Xultophy® σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και διαβητική γαστροπάρεση. 
Επομένως, το Xultophy®  δεν συνιστάται σε αυτούς τους ασθενείς. Σε κλινικές δοκιμές με αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 
συμπεριλαμβανομένης της λιραγλουτίδης, ενός συστατικού του Xultophy®, έχουν αναφερθεί σημεία και συμπτώματα αφυδάτωσης, τα 
οποία περιλαμβάνουν νεφρική δυσλειτουργία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι πρέπει να 
ελέγχουν πάντα την επισήμανση της συσκευής τύπου πένας πριν από κάθε ένεση για να αποφεύγεται η τυχαία ανάμειξη μεταξύ του 
Xultophy® και άλλων ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων για τον διαβήτη. Δεν έχει μελετηθεί η μετάταξη σε αγωγή με Xultophy® από 
βασική ινσουλίνη σε δόσεις <20 και >50 μονάδων. Το Xultophy® δεν έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με αναστολείς της διπεπτιδυλικής 
πεπτιδάσης 4 (DPP-4), γλινίδες ή γευματική ινσουλίνη. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια κατηγορίας I-II σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά NYHA (New York Heart Association) και επομένως το Xultophy® πρέπει 
να χρησιμοποιείται με προσοχή. Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III-IV σύμφωνα 
με την ταξινόμηση κατά NYHA και επομένως το Xultophy® δε συνιστάται σε αυτούς τους ασθενείς. Έκδοχα: Το Xultophy® περιέχει 
λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, συνεπώς το φαρμακευτικό προϊόν είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». 
Ανεπιθύμητες ενέργειες: οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το Xultophy® αναφέρονται παρακάτω και παρατίθενται 
σύμφωνα με την κατηγορία/οργανικό σύστημα και τη συχνότητα. Οι κατηγορίες συχνότητας ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥ 1/10): 
Υπογλυκαιμία. Συχνές (≥1/100 έως <1/10): Μειωμένη όρεξη, ναυτία, διάρροια, έμετος, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, γαστρίτιδα, κοιλιακό 
άλγος, μετεωρισμός, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, διάταση της κοιλίας, αντίδραση στη θέση της ένεσης. Όχι συχνές (≥ 1/1000 
έως <1/100): Κνίδωση, υπερευαισθησία, αφυδάτωση, ερυγή, μετεωρισμός, εξάνθημα, κνησμός, λιποδυστροφία επίκτητη, αυξημένος 
καρδιακός ρυθμός. Μη γνωστές: Αναφυλακτική αντίδραση, παγκρεατίτιδα (συμπεριλαμβανομένης της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας) 
και περιφερικό οίδημα. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Novo Nordisk A/S Novo Alle DK-2880 Bagsværd Δανία. ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/947/001-004. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:18 Σεπτεμβρίου 2014. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:02/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. 
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες:
– στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή
– στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649, για την Κύπρο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Xultophy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. Lingvay Ι, Pérez F,et al. Effect of insulin glargine up-titration vs insulin degludec/liraglutide on glycated 
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Ο πρώτος συνδυασμός βασικής ινσουλίνης 
και αναλόγου GLP-1 σε ένα στυλό

Xultophy® μία φορά την ημέρα 1

Προχωρώντας  
ένα βήμα μπροστά

 Μείωση της HbA1c κατά 1,8% έναντι 1,1%2

  Απώλεια σωματικού βάρους με  
το Xultophy® και διαφορά 3,2 κιλών2**

  57% μικρότερο ποσοστό επιβεβαιωμένης 
υπογλυκαιμίας2

Σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που δεν ρυθμίζονται 
επαρκώς με ινσουλίνη glargine U1001,2*

Με επιβεβαιωμένη ανωτερότητα  
έναντι της ινσουλίνης glargine U100:

HbA1c

Σωματικό 
βάρος

Υπογλυκαιμία

Τώρα εγκεκριμένο

για χρήση σε ασθενείς με 

διαβήτη τύπου 2 με μέτρια 

νεφρική ανεπάρκεια1*

*Για την εγκεκριμένη ένδειξη του Xultophy® συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. **Έναντι της ινσουλίνης glargine U100.
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12:10 - 12:50

12:50 -13:30

13:30 – 14:20

11:30 - 13:30

11:30 - 12:10





15:50 - 16:20

16:20 - 17:30
16:20 - 16:55

16:55 - 17:30

14:20 - 14:40

14:40 - 15:50
14:40 - 15:15

15:15 - 15:50








