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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω τον τόμο των πρακτικών του 
12ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού 
που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 10 Μαρτίου 2007 
στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα.

Η ανακάλυψη του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού μετά από 
παλινωδίες και αμφισβητήσεις οδήγησε στη βράβευση των δύο 
Αυστραλών πρωτοπόρων ερευνητών B. Marshall & R. Warren με 
την ανώτερη επιστημονική διάκριση (βραβείο Nobel). Απετέλεσε και εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα βασικό στυλοβάτη τόσο της βασικής όσο και της κλινικής έρευνας στην 
Ελλάδα. Στο Συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά όλες οι εργασίες Ελλήνων 
ερευνητών που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο έτος υπό μορφή θεματικής ομαδοποίησης 
και κριτικής ανάλυσης. Είναι εντυπωσιακό ότι στην Ελλάδα το ερευνητικό ενδιαφέρον 
για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο, το δε μέσο 
επίπεδο των εργασιών υψηλό.

Στο Συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν σε συνεδρίες ανακοινώσεων, στρογγύλες 
τράπεζες και αντιπαραθέσεις όλα τα νεώτερα δεδομένα για το Ελικοβακτηρίδιο του 
Πυλωρού τόσο από τον Ελλαδικό όσο και από τον Παγκόσμιο χώρο. Έγινε προσπάθεια 
όχι για την απλή εκπροσώπηση αλλά για την ενεργό συμμετοχή Γαστρεντερολόγων, 
Παιδιάτρων, Παθολογοανατόμων, Μικροβιολόγων, Παθολόγων, Γενικών Ιατρών και 
άλλων άμεσα εμπλεκομένων με το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού καθώς και πολλών 
μη ιατρών ερευνητών. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην κατά το δυνατόν ισομερή κα-
τανομή των θεμάτων με κριτήριο το συγκερασμό των ενδιαφερόντων της καθημέρα 
κλινικής πράξης και του μετώπου της σημερινής έρευνας που βρίσκεται κυρίως στο 
τομέα του εργαστηρίου και της μοριακής βιολογίας. Έμφαση δόθηκε σε θέματα όπως 
η συσχέτιση του καρκίνου του στομάχου με το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού, ο ρό-
λος των ευβιοτικών (probiotics) στη θεραπεία, η αυξανόμενη αντοχή στα κλασσικά 
θεραπευτικά σχήματα, ο ρόλος του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού στις επιπλοκές 
από την ασπιρίνη και τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη καθώς και η βέλτιστη οδός 
αναζήτησής του με τις διάφορες μεθόδους. Έγινε λεπτομερής ανάλυση στις διαφορές 
που αναδεικνύονται μετά την τελική διατύπωση της συμφωνίας Maastricht III ως προς 
τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Έγινε επίσης αναφορά στις προόδους που έχουν συ-
ντελεσθεί στις νέες τεχνολογίες τόσο στον εργαστηριακό όσο και στον απεικονιστικό 
τομέα. Το επίπεδο των ομιλιών ήταν κατά γενική ομολογία υψηλοτάτου επιπέδου. Σε 
αυτό συνετέλεσε η προσωπική ενασχόληση των περισσοτέρων ομιλητών με το αντι-
κείμενο των παρουσιάσεων τους. Στο Συνέδριο μίλησαν και δύο Έλληνες επιστήμονες 
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εγκατεστημένοι από πολλών ετών σε χώρες του εξωτερικού: η Κα Βασιλεία Θεοδώρου 
από την Τουλούζη και ο Κος Αθ. Μακρυστάθης από τη Βιέννη.

Το επίπεδο των κειμένων που ο αναγνώστης θα βρει σε αυτόν τον τόμο είναι 
αντίστοιχο του επιπέδου των ομιλιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγγραφείς 
για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την κατά το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέ-
στερη από επιστημονικής πλευράς παρουσίαση των κειμένων τους. Θα ήθελα επίσης 
θερμότατα να ευχαριστήσω τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που αρμονικά κα-
τέβαλαν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του Συνεδρίου. Θα ήταν παράληψή μου 
εάν δεν απέδιδα ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Κα Ελένη Καΐκη, γραμματέα της ΕΕΜΕΠ 
από της ιδρύσεώς της καθώς και την Κα Κων/να Ντζόγια που με μεθοδικότητα και 
καθημερινή προσπάθεια κατάφεραν να φέρουν εις πέρας τις πολλαπλές δυσκολίες και 
αντιξοότητες που μόνο όσοι έχουν συμμετάσχει στην οργάνωση συνεδρίου μπορούν 
να κατανοήσουν. Τις ευχαριστώ επίσης για τη συμμετοχή τους στη δημιουργία και 
έκδοση του παρόντος τόμου. Τέλος ευχαριστώ τη φαρμακευτική εταιρεία ASTRAZENECA 
για την οικονομική στήριξη της παρούσας έκδοσης.

Πιστεύω ότι αυτός ο τόμος, όπως και οι προηγούμενοι των αντίστοιχων συνεδρίων 
της ΕΕΜΕΠ, θα αποτελέσει πολύτιμο βοηθό των ενασχολουμένων με τη λοίμωξη του 
Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού. Θα αποτελέσει επίσης πολύτιμο βοηθό σε ευρύτερες 
ομάδες συναδέλφων που θα μπορούν να αντλήσουν πολύτιμες και ακριβείς πληρο-
φορίες στα θέματα της λοίμωξης και της ορθής πρακτικής στην αντιμετώπισή της.

Σπύρος Μιχόπουλος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
12ου Ελληνικού Συνεδρίου

για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού


