
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης εργάζεται από 

το Μάιο του 2006 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας 

Χημειοθεραπείας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτης 

της Σήψης με τη συμμετοχή Παθολογικών Κλινικών, Χει-

ρουργικών Κλινικών και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Στη διάρκεια των 

12 ετών η Ομάδα απέδωσε σημαντικό έργο τόσο εκπαι-

δευτικό όσο και ερευνητικό. Σε αυτό περιλαμβάνονται 

α) η πανελλήνια κυκλοφορία τεσσάρων Ενημερωτικών 

Δελτίων για τη Σήψη, β) η διοργάνωση δέκα εκπαιδευτι-

κών ημερίδων στην Ελλάδα, γ) η Πανελλήνια εκστρατεία 

ενημέρωσης του κοινού την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Σήψης, δ) η διοργάνωση των πανευρωπαϊκών συνεδρίων 

βακτηριαιμιών στην Αθήνα το Μάιο του 2010, στη Λεμεσό 

το Νοέμβριο του 2012 και στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2015, 

ε) η δημιουργία ιστοσελίδας (www.sepsis.gr) στην οποία 

παρέχονται βιβλιογραφικές πληροφορίες για τη σήψη και 

την αντιμετώπισή της, και στ) 44 δημοσιεύσεις σε διεθνή 

ιατρικά περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης. 

Τη 2η και 3η Ιουνίου 2018 η Ελληνική Ομάδα Μελέτης 

της Σήψης διοργάνωσε τη διημερίδα «Σήψη 2018». Στη 

διάρκεια αυτής της διημερίδας έλαβε χώρα στρογγύλη 

τράπεζα με θέμα «Η νέα εποχή των λοιμώξεων» στην 

οποία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί για πρώτη φορά 

σε πανελλήνια κλίμακα η είσοδος της θεραπευτικής των 

λοιμώξεων στην εποχή της προσωποποιημένης αντιμι-

κροβιακής θεραπείας. Η στρογγύλη αυτή τράπεζα είχε 

δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έγινε συνοπτική παρουσίαση 

των χαρακτηριστικών των αντιμικροβιακών που είναι 

διαθέσιμα στη σύγχρονη φαρέτρα. Στο δεύτερο μέρος 

χρησιμοποιώντας πέντε πραγματικές περιπτώσεις ασθενών 

έγινε διαδραστική ψηφοφορία του ακροατηρίου για τις 

βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές και αυτές σχολιάσθηκαν 

από μία πλειάδα γνωστών Ελλήνων ειδικών παθολόγων, 

λοιμωξιολόγων και εντατικολόγων. Τα πρακτικά αυτής της 

στρογγύλης τράπεζας παρατίθενται σε αυτό το τεύχος 

όπου παράλληλα παρατίθεται και η διαλογική συζήτηση 

μεταξύ των ειδικών. Σκοπός μας είναι να αυξηθεί ο προ-

βληματισμός της ιατρικής κοινότητας με τελικό σκοπό τη 

συνεισφορά στον βαρέως πάσχοντα ασθενή.

Χ. Γώγος Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
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