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  Παπανικολάου Νικόλαος
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  Τσιρογιάννης Θεοφάνης

  Φραγκούλης Ευάγγελος

  Χαϊδευτός Χρήστος
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

η ΕΛΕΓΕΙΑ σας καλεί στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριό της που θα τελεσθεί στην 
Κέρκυρα, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα CORFU IMPERIAL, από 23 έως 26 
Απριλίου. 

Γνωρίζετε όλοι σας καλά ότι για παραπάνω από ένα τέταρτο του αιώνα υπη-
ρετούμε την ιδεολογία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, δημιουργώντας και 
γιγαντώνοντας το κίνημα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στην Ελλάδα. 
Όλα αυτά τα χρόνια σας εκπροσωπούμε, τόσο στην Παγκόσμια Επιστημονική 
Οργάνωση Γενικής Ιατρικής (WONCA) όσο και στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή 
(WONCAEUROPE), στην εγκαθίδρυση της οποίας η ΕΛΕΓΕΙΑ είχε εξ’ αρχής κα-

θοριστικό ρόλο. Εκπρόσωποί μας μετέχουν σε όλα τα επίσημα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα ειδι-
κού ενδιαφέροντος (εκπαίδευση, έρευνα, ποιοτική εξασφάλιση, πρόληψη αλλά και κλινικές οντότητες 
όπως ΧΑΠ, Διαβήτης, κ.λπ.), με αποτέλεσμα τα τελευταία 25 χρόνια, αφ’ ενός μεν να συμμετέχουμε 
ενεργά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και αφ’ ετέρου να έχουμε κατα-
σταλλάξει στις λύσεις αναφορικά με το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, λύσεις που προτείνουμε διαχρονικά 
επί μια δεκαετία και πλέον στην εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Όπως είναι φυσικό όλα 
αυτά τα χρόνια έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη δεξαμενή συναδέλφων που έχουν ασχοληθεί και έχουν 
βαθιά γνώση αυτών των θεμάτων.

Βρισκόμαστε σήμερα επιτέλους στο σημείο όπου η Πολιτεία είναι πλέον αναγκασμένη, κάτω από την 
πίεση της οικονομικής κρίσης να εφαρμόσει σύστημα βασισμένο στον Οικογενειακό Ιατρό, προκειμέ-
νου να εξοικονομήσει πόρους, αλλά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών που, χαμένοι μέσα 
σε ένα λαβίρυνθο 40 ειδικοτήτων, μάταια προσπαθούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα υγείας τους 
χρησιμοποιώντας μόνο δημόσιους, δωρεάν πόρους. Είναι σαφές ότι αυτό δεν θα επετευχθεί ποτέ και 
τρανή απόδειξη αποτελεί η καταγεγραμμένη, μεγάλη συμμετοχή του πολίτη με ιδίους πόρους. 

Έχουμε καταγγείλει από 20-ετίας και πλέον ότι η κακή, παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία της οικονο-
μικής και διοικητικής υπαγωγής των μονάδων ΠΦΥ στα νοσοκομεία, πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. 
Βλέπουμε με ικανοποίηση σήμερα την Πολιτεία να παίρνει αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε καταγγείλει 
ότι η αυτοπαραπομπή του πολίτη οπουδήποτε συνιστά λαϊκισμό και δεν υποστηρίζει ούτε τη σφαιρική 
φροντίδα των πολιτών αλλά ούτε και την εκλογίκευση της οικονομίας του συστήματος. Ζητούμε από 
την Πολιτική Ηγεσία την εγκαθίδρυση ενός αξιοπρεπούς συστήματος παραπομπής, όπως ισχύει σε 
όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.

Με την έναρξη της προσπάθειας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση δηλώσαμε ότι είναι αποσπα-
σματικό μέτρο και ότι θα ‘πρεπε αυτή να αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου Ιατρικού Φακέλου του 
πολίτη, γεγονός που λείπει χρόνια τώρα από τη χώρα μας, με συνέπειες που δεν μπορούμε ούτε καν 
να φανταστούμε σήμερα. Χωρίς πλήρες ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό, χωρίς πλήρεις και διαχρονι-
κές καταγραφές, σφαιρική Πρωτοβάθμια Φροντίδα δεν μπορεί να υπάρξει. Στην κατεύθυνση αυτή, η 
ΕΛΕΓΕΙΑ, μετέσχε σε αντίστοιχες δραστηριότητες της WONCA που παρήγαγαν τη γνωστή, διεθνή ταξι-
νόμηση των νοσημάτων της ΠΦΥ (ICPC) και έχει προτείνει στο Υπουργείο Υγείας τη χρήση λογισμικού 
που βασίζεται σε αυτήν την ταξινόμηση. Στην Ελλάδα αποτελεί άγνωστο τόπο η αξιολόγηση των μο-
νάδων και οι δείκτες ποιότητος. Η ΕΛΕΓΕΙΑ ασχολείται με αυτόν τον καίριο τομέα 20 χρόνια τώρα. Είναι 
δικαιωματικός χρήστης του Maturity Matrix και έχει δικαίωμα συμμετοχής στο EPA project, που είναι 
εργαλεία αξιολόγησης του πανευρωπαϊκού δικτύου EQUIP, στο οποίο όλα αυτά τα χρόνια μετέχουμε. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώντας ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της ΠΦΥ έχουν ήδη δρομολο-
γηθεί σας καλούμε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας προκειμένου να συμμετάσχετε και εσείς ενερ-
γά στο διάλογο που θα καθορίσει τις εξελίξεις του μέλλοντος. 

 Μποδοσάκης - Πρόδρομος Μερκούρης

 Πρόεδρος ΕΛΕΓΕΙΑ
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To 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής θα διεξαχθεί στην Kέρκυρα 
(Grecotel Imperial Corfu) από Τετάρτη 23 Απριλίου έως Σάββατο 26 Απριλίου 
2014. Την οργάνωση και τη γραμματεία του συνεδρίου έχει αναλάβει η εταιρεία η ΕPSILON 
MED Ε.Π.Ε. και η εταιρεία VITa CONgrESS (κ. Βουραζέρης Βασίλης).

Οι αίθουσες του συνεδρίου είναι στο ξενοδοχείο Corfu Imperial Palace.
Τα ξενοδοχεία που θα χρησιμοποιηθούν για το συνέδριο είναι:
1. Corfu Imperial Palace. 2. Eva Palace.

1. ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
Περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις, 3 πρωινά, 1 δείπνο, 2 γεύματα, εγγραφή και παρακο-

λούθηση του επιστημονικού προγράμματος, παραλαβή υλικού συνεδρίου (πρόγραμμα, μπλοκ, 
στυλό, τόμος των πρακτικών με εισηγήσεις των κλινικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδη-
λώσεων και τις περιλήψεις όλων των ελεύθερων ανακοινώσεων και των posters), πιστοποιη-
τικό παρακολούθησης, μοριοδοτούμενο με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME 
Credits).

Ο Λ Α  Τ Α  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α

a) Ειδικοί 800 ευρώ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής αποφάσισε 
ότι όλοι οι ειδικευόμενοι στη Γενική Ιατρική που είναι μέλη της ΕΛΕΓΕΙΑ μπορούν να προσέλ-
θουν στο συνέδριο χωρίς υποχρέωση πληρωμής «πακέτου» αλλά μόνο με την καταβολή της 
εγγραφής των 50 €. Οι ειδικευόμενοι πρέπει παρουσιάσουν στη γραμματεία του Συνεδρίου 
βεβαίωση του νοσοκομείου που ειδικεύονται. Εννοείται ότι για τη χορήγηση πιστοποιητικού 
με μοριοδότηση απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του συνεδρίου σύμφωνα 
με την εγκύκλιο (81867/19-11-2012) του ΕΟΦ.

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστίθεται το ανάλογο ΦΠΑ. 
Ανάλυση Πακέτου
Registration: Ειδικοί 200 €
 Ειδικευόμενοι 50 €
Διαμονή: 138 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ του ξενοδοχείου ήτοι  129,57 € + 6,5% Φ.Π.Α. = 138 €)
Πρωινό: 20 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ του ξενοδοχείου ήτοι 17,69 € + 13% Φ.Π.Α. = 20 €)
Γεύμα: 42 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ του ξενοδοχείου ήτοι 37,17 € + 13% Φ.Π.Α. = 42 €)
Σύνολο Διαμονής: 200 € x 3 διανυκτερεύσεις = 600 € 
Όσοι επιθυμούν κράτηση σουίτας ή ανήκουν σε κατηγορία που δεν αναφέρεται στα πακέτα 
να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του συνεδρίου στο τηλ. 2310 550048.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΦΕΕ στο συνέδριο απαγορεύεται η συμμετοχή μη επαγγελμα-
τιών υγείας.

2. ΠΑΚΕΤΟ STUFF
Περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις, 3 πρωινά, 1 δείπνο, 2 γεύματα.

Ο Λ Α  Τ Α  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α

600 ευρώ

Στην παραπάνω τιμή σε τιμολόγιο προστίθεται το ανάλογο ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

[ ]Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων θα ληφθεί ειδική μέριμνα χορήγησης 
πιστοποιητικών σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα, για τους ιατρούς-

συνέδρους που διαμένουν στην περιοχή τέλεσης του συνεδρίου  
(Νομός Κέρκυρας).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρατήσεις δωματίων
Θα γίνονται μόνο:

EPSILON MED Ε.Π.Ε.
Ν. Κουντουριώτη 21 (5ος όροφος), 54625 Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310 550048, 2310 539995
Fax: 2310 539995
e-mail: reservations@epsilonmed.gr

Ακυρωτικά
Κρατήσεις που ακυρώνονται γραπτώς:

 α) έως 31/01/2014 δεν υπόκεινται σε ακυρωτικά, 
 β) από 01/02/2014 μέχρι 10/03/2014 χρεώνεται το 30% της κράτησης,
 γ) από 02/03/2014 μέχρι 18/04/2014 χρεώνεται το 50% της κράτησης,
 δ) από 19/04/2014 και μετά (non show) χρεώνεται το 100% της κράτησης.

Διευκρινίζουμε ότι εάν μια εταιρεία ζητήσει δωμάτιο σε κάποιο όνομα που δεν παρου-
σιαστεί, έχει δικαίωμα να τοποθετήσει άλλον σύνεδρο αρκεί να μην έχει ζητηθεί γι’ αυτόν 

ξεχωριστό δωμάτιο.

Κρατήσεις δωματίων δεν θα γίνονται στα ξενοδοχεία, αλλά μόνο στη 
Γραμματεία Συνεδρίου.

Για να είναι έγκυρη η κράτηση πρέπει να καταβληθεί το 50% του συνολικού 
ποσού με ταυτόχρονη εγγραφή (registration). Η εξόφληση θα γίνει κατά την άφι-
ξη στο συνέδριο.

Εταιρείες που επιθυμούν να γίνει επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας που καλύ-
πτουν θα πρέπει να έχουν στείλει τις λίστες των συμμετεχόντων τους το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014.

Η ΕΛΕΓΕΙΑ θα τηρήσει ΑΥΣΤΗΡΑ αριθμημένο κατάλογο των συνέδρων σύμφωνα 
με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις και δεν θα χορηγήσει πιστοποιητικά πα-
ρακολούθησης του συνεδρίου παρά μόνο σε αυτούς.

Τονίζουμε λοιπόν προς όλους τους συνέδρους και τους χορηγούς τους ότι το 
απαράδεκτο φαινόμενο της εικονικής εγγραφής στο συνέδριο έχει γίνει αντιλη-
πτό από την ΕΛΕΓΕΙΑ και αποφασίστηκε να μην χορηγηθεί κανένα πιστοποιητικό 
παρακολούθησης ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ, με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα (μη χο-
ρήγησης CME credits, πιστοποιητικό Ελευθέρων Ανακοινώσεων και μη δικαιολό-
γηση στην υπηρεσία των ημερών αδείας).

Οι ανωτέρω κατηγορίες είναι οι μόνες προϋποθέσεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο συ-
νέδριο. Η ΕΛΕΓΕΙΑ δεν πρόκειται να αποδεχτεί κανενός άλλου είδους συμμετοχή.
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ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβεία ελεύθερων ανακοινώσεων
Θα βραβευθούν οι καλύτερες ανακοινώσεις σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 

κρίσης. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΕΓΕΙΑ η επιτροπή κρίσεως θα αποτελείται 
από τους Πρoέδρους των επιτροπών της ΕΛΕΓΕΙΑ. Σε περίπτωση που μέλος της επιτροπής 
κρίσεως βραβείων συμμετέχει σε ελεύθερη ανανκοίνωση αναπληρώνεται ως κριτής.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμμα-
τεία την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου εις 5πλούν.

Το 1O βραβείο ονομάζεται βραβείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΚΚΟΥ» προς τιμήν του αείμνη-
στου επίτιμου προέδρου μας. Συνοδεύεται από επιταγή 700 ευρώ.

Το 2O Βραβείο «Γ. ΜΕΡΙΚΑ» προς τιμήν του αείμνηστου τ. Υπουργού Υγείας. Συνοδεύ-
εται από επιταγή 500 ευρώ

Το 3O Βραβείο 400 ευρώ

Το 4O Βραβείο 300 ευρώ

Το 5O Βραβείο 200 ευρώ

Τρεις (3) έπαινοι από 100 ευρώ έκαστος: 

  Ο πρώτος τιμητικά ονομάζεται «Γεώργιος Παπαδάκης» και ο τρίτος απονέμεται στην 
καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ

1 Mαρτίου 2014
• Προθεσμία αποστολής περιλήψεων

Τα βραβεία είναι ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταρείας
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 1. Ο τίτλος της εργασίας θα γραφεί με κεφαλαία. Σε άλλη σειρά θα γραφούν με πεζά (μικρά) τα 
ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα προηγηθεί του επωνύμου και στις 
γυναίκες θα γραφεί ολογράφως, ενώ στους άνδρες μόνο το αρχικό. Το όνομα του συγγραφέα που 
θα παρουσιάζει την εργασία θα υπογραμμιστεί. Σε άλλη σειρά θα γραφούν το κέντρο προέλευσης 
της εργασίας και η πόλη.

 2. Το κείμενο της περίληψης θα ακολουθήσει μετά από διπλό διάστιχο (κενό διάστημα) και θα 
γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και  
δ) συμπεράσματα. Η λέξη “Συμπεράσματα” θα υπογραμμιστεί. Στο κείμενο μπορεί να περιληφθούν 
και πίνακες, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εντύπου. Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν αφού γραφούν σε παρένθεση κατά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

 3α. Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται αυστηρώς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr
  Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία και όχι ενσωματωμένες στο  

e-mail.
  Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται, ο τίτλος του συνεδρίου και τα στοιχεία 

του υπεύθυνου αλληλογραφίας συγγραφέα (όνομα, δ/νση οικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).
  Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα εντός 48 ωρών. 

Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο να επικοινωνεί ο συγγραφέας με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 
210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.

 3β. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις 
εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων τους.

  • Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των 
ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης.

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική για όλους τους συγγραφείς κάθε ερ-
γασίας που υποβάλλεται για παρουσίαση στο Συνέδριο και καλύπτει και τυχόν άλλες 
εργασίες στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος συγγραφέας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ

ΑΔΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJögrEN

Γεωργία Κ. Γεωργίου, Δ.Α. Αθανασίου

Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της κυτταρικής .......................................

 .......................................................................................................................................................................

Συμπεράσματα: Στη λεμφοκυτταρική διήθηση των επικουρικών ...............................

Γραμματεία:                      Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας
 115 28 Αθήνα
 Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363
 e-mail: info@vitacongress.gr
 web: www.vitacongress.gr

Είμαστε στο ΙΝΤERNET!
Η διεύθυνσή μας είναι...  www.elegeia.gr
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Στο Συνέδριο θα υπάρχει ειδική αίθουσα ανάρτησης posters. Οι συνάδελφοι 

των οποίων οι εργασίες θα κριθούν ως κατάλληλες για posters θα ειδοποιη-

θούν έγκαιρα από την Οργανωτική Επιτροπή.

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται γίνεται προφορικά ή 
με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster). Για την επιλογή του 

τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγρα-

φεών, αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η επιλογή του τρό-
που παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των  
εργασιών.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

Για νεότερες δραστηριότητες ενημερωθείτε

από το site της ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

www.elegeia.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 23/4/2014

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

 19.00-20.00 Ομιλία - Διάλεξη

Πέμπτη 24/4/2014 - Παρασκευή 25/4/2014
09.00-21.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σάββατο 26/4/2014
 09.00-12.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 12.00-12.30 Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου - Απονομή Βραβείων

 • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων:
 - Αρτηριακής υπέρτασης
 - Σακχαρώδη διαβήτη
 - Δυσλιπιδαιμιών
 - Βρογχικού άσθματος και ΧΑΠ
 - Οστεοπόρωσης
 - Υπερπλασίας προστάτου
 - Κατάθλιψης - άνοιας

 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της σαρκοπενίας
 • Πρόληψη πτώσεων στην Τρίτη ηλικία
 • Διαταραχές θρέψης
 • Διαχείριση του ιδιωτικού ιατρείου
 • Στρατηγικές αντιμετώπισης του πόνου
 • Διαγνωστική προσπέλαση του νευροπαθητικού πόνου
 • Ακράτεια ούρων. Μύθοι και αλήθειες
 • Ιατρική ηθική και δεοντολογία
 • Αστική ευθύνη του ιατρού
 • Η τεχνική λήψης απόφασης στην κλινική πράξη
 • Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων
 • Ιατρικός φάκελος
 • Ασφαλιστική ιατρική
 • Ορθολογιστική συνταγογράφηση
 • 10 πιο συχνά λάθη στην καθημερινή κλινική πράξη
 • Κριτήρια παραπομπής

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΦΕΕ το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου  
στη διάρκεια του τριημέρου θα περιλαμβάνει 24 ώρες παρακολούθησης τουλάχιστον
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ΣΗΜΕ ΙΩΣΕ ΙΣ
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