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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΛΕΓΕΙΑ σας καλεί στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριό της που θα τελεσθεί 
στην Κρήτη, στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου TERRA MARIS (Χερσό-
νησος, Ηράκλειο) από 15 - 18 Απριλίου 2015

Η συσσωρευμένη εμπειρία 30 ετών αναφορικά με το Πανευρωπαϊκό και το 
Παγκόσμιο γίγνεσθαι στα ζητήματα που αφορούν στην Γενική/Οικογενειακή 
Ιατρική (εκπαίδευση, έρευνα, ποιοτική εξασφάλιση, διαχείριση ιατρείου, πλη-
ροφορική στην Ιατρική, πρόληψη αλλά και κλινικές οντότητες ιδιαίτερα χρο-
νίων νοσημάτων όπως Διαβήτης, ΧΑΠ, Κατάθλιψη κλπ.) μας δίνει το δικαίωμα 
αλλά και την δυνατότητα να προτείνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις για το 

Ελληνικό σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα, έχουμε πια μεγάλες ομάδες συναδέλφων που έχουν ασχολη-
θεί επί μακρόν και έχουν βαθιά γνώση αυτών των θεμάτων.

Βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων μεταβολών για την υλοποίηση των οποίων αγωνιζόμαστε επί δεκα-
ετίες. Ηδη, σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφισθεί, το Συνέδριό μας θα βρει τα Κέντρα Υγείας και τα 
Περιφερικά Ιατρεία τους διαχωρισμένα από τα Νοσοκομεία κατά το διοικητικό και οικονομικό τους 
σκέλος. Αυτό, όπως γνωρίζετε, αποτελεί αίτημα της ΕΛΕΓΕΙΑ από της ιδρύσεώς της το 1986. Μολο-
νότι εκείνη την εποχή πολλοί από εσάς διαφωνούσατε μ’ αυτό το αίτημα, ο χρόνος έπεισε και τους 
πιό δύσπιστους ότι τα νοσοκομεία χρόνια τώρα υποκλέπτουν πόρους (προσωπικό, κονδύλια και υλικά) 
που ανήκουν στην ΠΦΥ και τα ΚΥ και ΠΙ που την παρέχουν. Θεωρώ ότι αυτή η ανεξαρτητοποίηση των 
μονάδων μας αποτελεί τεράστιο βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισής τους.

Ενα άλλο μεγάλο βήμα θα είναι η καθιέρωση του Οικογενειακού Ιατρού, επίσης ψηφισμένο από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα περάσει βέβαια πολύς χρόνος μέχρι να δούμε όλους τους Ελληνες καλυ-
μένους από τον Γενικό/Οικογενειακό τους γιατρό, που θα έχει την συνολική ευθύνη των πολιτών της 
λίστας του και θα αμείβεται ανάλογα μ’ αυτήν. Θα πρέπει να καμφθούν αντιστάσεις που οφείλονται 
σε αγκυλώσεις του παρελθόντος και κακώς εννοούμενοι επαγγελματικοί ανταγωνισμοί, θα πρέπει 
να αντιμετωπισθεί από την Πολιτεία ο ανυπόστατος φόβος του δήθεν πολιτικού κόστους, που ελλο-
χεύει εναντίον της κάθε τομής, της κάθε μεταρρύθμισης. Υπάρχουν νέα, ίσως όχι αυτά ακριβώς που 
αναμένουμε αλλά πάντως στην σωστή κατεύθυνση. Προ ολίγων ημερών σε επίσημη συνάντησή μας 
ο Υπουργός Υγείας κ. Βορίδης μας ανακοίνωσε ότι το θέμα του Οικογενειακού γιατρού θα αρχίσει 
να εφαρμόζεται σταδιακά με αρχικό αριθμό 1.000 οικογενειακών γιατρών. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το 
πού, με ποιές αμοιβές και με ποιές εργασιακές συνθήκες. Εξηγήσαμε στον Υπουργό ότι, στο βαθμό 
που θα χρησιμοποιήσει και γιατρούς του ΙΚΑ στον θεσμό, είναι απαραίτητο να εξομοιωθούν οι εργα-
σιακές σχέσεις όλων ανεξαιρέτως των οικογενειακών γιατρών, ότι ο μόνος τρόπος αμοιβής τους 
είναι per capita (κατά κεφαλήν) και ότι αφού θα χρειασθεί τελικά 6.500 οικογενειακούς γιατρούς για 
την συνολική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας μας, είναι αναγκαίο να αποδεχθεί και να στηρίξει την 
διαχρονική μας πρόταση για on the job training.

Τέλος, έγινε αντιληπτή η επίσης διαχρονική μας θέση για την επιτακτική ανάγκη καθιέρωσης Ιατρικού 
Φακέλου για όλους τους Ελληνες και ελπίζουμε να δούμε γρήγορα βήματα υλοποίησής του.

Αγαπητοί Συνάδεφοι, η ΕΛΕΓΕΙΑ δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει να γίνει η Γενική/Οικογενειακή Ιατρική 
ουραγός των εξελίξεων. Σας καλούμε λοιπόν στο 27ο Συνέδριό μας για να συμμετάσχετε ενεργά 
στην διαμόρφωση των προτάσεών μας, που μοναδικό σκοπό έχουν την εκλογίκευση του συστήματος 
υγείας και την παροχή επαρκών αλλά και αθρώπινων ιατρικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας.

 Μποδοσάκης - Πρόδρομος Μερκούρης

 Πρόεδρος ΕΛΕΓΕΙΑ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

 Πρόεδρος: Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
 Εκτελεστική Γραμματεία: Μωραΐτης Κωνσταντίνος
  Συμεωνίδης Αθανάσιος
  Χατζοπούλου Ειρήνη

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Μέλη: Αγγελόπουλος Θωμάς 
  Αλιγιδάκης Ευτύχιος 
  Αναστασίου Φωτεινή 
  Ανδρέου Μάρθα 
  Αντωνοπούλου Μαρία 
  Απαζίδης Γεώργιος 
  Αργυριάδου Στυλιανή 
  Αστεριάδης Χρυσόστομος 
  Ατματζίδης Γεώργιος 
  Βιττωράκης Χαράλαμπος 
  Γαλανάκης Χρήστος 
  Γεωργιάδου Δώρα 
  Γεωργιάννος Νικόλαος 
  Γιακίμοβα Βέσσελα 
  Γκαρμίρη Βασιλική 
  Γκιόλντα Νικολέτα 
  Γκισλής Βασίλειος 
  Γρίβας Κωνσταντίνος 
  Δακορώνιας Ιωάννης 
  Δασκαλάκης Χρόνης 
  Δημοπούλου Σοφία 
  Δισλιάν Βαλεντίνα 
  Δρακωνάκης Νικόλαος 
  Έλληνας Δημήτριος 
  Ζεϊμπέκης Δούκας 
  Ζήση Παναγιώτα
  Ζώη-Παπαγεωργίου Βασιλική   
  Θεοχάρη Αλκμήνη 
  Καζαριάν Νουνέ 

 Καθ. Λιονής Χρήστος  
 Καθ. Κυριόπουλος Ιωάννης  
 Καθ. Κούβελας Δημήτριος  
 Επ. Καθ. Σουλιώτης Κυριάκος  
 Επ. Καθ. Τατσιώνη Αθηνά  

  Καλλοειδάς Μιχαήλ 
  Καμήλαλη Χρύσα 
  Καμμιλάτος Χρήστος 
  Καρανάσιος Δημήτριος 
  Καρράς Θεόδωρος 
  Κόκκαλη Σταματία 
  Κονδύλης Νικόλαος 
  Κουρέας Αχιλλέας 
  Κωσταλάμπρου Νάνσυ 
  Λέντζας Ιωάννης 
  Λυγερά Αναστασία 
  Μαλτέζος Κυριάκος 
  Μαντζουράνης Γεώργιος 
  Μαριόλης Ανάργυρος 
  Μελιδονιώτης Αλκιβιάδης 
  Μελισσοπούλου Χαριτίνη 
  Μίχας Κωνσταντίνος 
  Μπατίκας Αντώνιος 
  Μπίρκα Σοφία 
  Νικητίδης Νικόλαος 
  Ξενοδοχίδου Ευγενία 
  Οικονομίδου Ειρήνη 
  Οικονόμου Νικόλαος 
  Παγανάς Αριστοφάνης 
  Παναγιωτίδου Σοφία 
  Παπανικολάου Νικόλαος 
  Παππάς Πέτρος 
  Πεϊτσίδου Ελένη 
  Πετράκης Ιωάννης 

  Πωγωνίδης Χρήστος 
  Ραζής Νικόλαος 
  Σάπικας Δανιήλ 
  Σαχ Αμίντ Αλή 
  Σεβαστόπουλος Χρήστος 
  Σεκέρη Ζαφειρία 
  Σμάγαδη Αλεξάνδρα 
  Σπαθαράκης Γεώργιος 
  Στεφανίδης Κυριάκος 
  Τζανακάρη Θάνια 
  Τσαγκαράκης Εμμανουήλ 
  Τσαντήλας Απόστολος 
  Τσεκούρας Ανδρέας 
  Τσιάλιος Ιωάννης 
  Τσιλιγιάννη Ιωάννα 
  Τσίμτσιου Ζωή 
  Τσιρογιάννης Θεοφάνης 
  Τσοχλακίδου Σοφία 
  Φιλέλη Εύχαρις 
  Φραγκούλης Ευάγγελος 
  Φωτοπούλου Στέλλα 
  Χαϊδευτός Χρήστος 
  Χατζής  Χρήστος 
  Χοβαρδά Λένια 
  Χριστοφορίδης Ιωάννης 
  Χρόνης Ιωάννης 
  Ψιακίδης Δημήτριος 
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To 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής θα διεξαχθεί στην Κρήτη (Terra 
Maris) από Τετάρτη 15 Απριλίου έως Σάββατο 18 Απριλίου 2015. Την οργάνωση 
και τη γραμματεία του συνεδρίου έχουν αναλάβει οι εταιρείες EPSILON MED E.Π.Ε., VITA 
CONGRESS και V-CONGRESS O.E.

Οι αίθουσες του συνεδρίου είναι στο ξενοδοχείο Terra Maris.
Το ξενοδοχείο που θα χρησιμοποιηθεί για το συνέδριο είναι το Terra Maris

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).

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο  T e r r a  M a r i s

Πακέτο Διαμονής & Εγγραφής 830 ευρώ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής αποφάσισε ότι 
όλοι οι ειδικευόμενοι στη Γενική Ιατρική που είναι μέλη της ΕΛΕΓΕΙΑ μπορούν να προσέλθουν 
στο συνέδριο χωρίς υποχρέωση πληρωμής «πακέτου» αλλά μόνο με την καταβολή της εγ-
γραφής των 50 €. Οι ειδικευόμενοι πρέπει να 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 (64740/01-09-2013) του ΕΟΦ.

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α που αναλογεί

Ανάλυση Πακέτου

registration: Ειδικοί 200 €
 Ειδικευόμενοι 50 €
Διαμονή: 113,82 € + 26,18 € Φ.Π.Α = 140,00 €
Διατροφή: 56,91 € + 13,09 € Φ.Π.Α. = 70,00 €

Σύνολο Διαμονής: 210 € x 3 διανυκτερεύσεις = 630 € 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία του συνεδρίου στο τηλ. 2310 550048

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΦΕΕ στο συνέδριο απαγορεύεται η συμμετοχή μη επαγγελμα-
τιών υγείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

[ ]Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων θα ληφθεί ειδική μέριμνα χορήγησης 

πιστοποιητικών σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα,  

για τους ιατρούς-συνέδρους που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα 

που θα αποδεικνύουν ότι είναι εγγεγραμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο 

Ηρακλείου (Νομός Ηρακλείου Κρήτης).

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.

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

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο  T e r r a  M a r i s

630 ευρώ

Στην παραπάνω τιμή περιέχεται ο Φ.Π.Α που αναλογεί
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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 ανακοίνωση 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).

Τα βραβεία είναι ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταρείας

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 31/01/2015 δεν υπόκεινται σε ακυρωτικά, 

 β) από 01/02/2015 μέχρι 14/03/15 χρεώνεται το 30% της κράτησης,

 γ) από 15/03/15 μέχρι 14/04/15 χρεώνεται το 50% της κράτησης,

 δ) από 15/04/15 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 27 Μαρτίου 2015.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Η υποβολή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλεκτρονικά 

μέσω ειδικού προγράμματος υποβολής περιλήψεων στο website της γραμματείας  

www.vitacongress.gr και της ΕΛΕΓΕΙΑ www.elegeia.gr Εργασίες που υποβάλλονται με 

e-mail, fax ή ταχυδρομικά δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμ-

ματεία του Συνεδρίου.

 • Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του Υπεύθυνου 

αλληλογραφίας, αυτόματα κατά την υποβολή (κάθε εργασία έχει μοναδικό ID Number 

που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο ο συγγραφέ-

ας να επικοινωνεί με τη γραμματεία VitaCongress (τηλ. 210 7254360).

 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλλετε στοιχεία της εργασίας σας, πα-
ρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου (ΜΗΝ υπο-
βάλετε εκ νέου την εργασία σας).

 • Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται με αποστολή

  e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά (τηλ. 210 7254360).

Πεδία προς συμπλήρωση στο Πρόγραμμα Υποβολής Περιλήψεων

 • Στοιχεία Υπεύθυνου Αλληλογραφίας (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, e-mail)

 • Τίτλος εργασίας

 • Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης

 • Επιλογή αρχείου εργασίας (στο αρχείο να περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες σύντα-
ξης της περίληψης: τίτλος, συγγραφείς, κέντρα προέλευσης, κείμενο)

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 θα γραφεί 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) αποτελέ-
σματα και δ) συμπεράσματα. Η λέξη “Συμπεράσματα” θα υπογραμμιστεί. Στο κείμενο μπο-
ρεί να περιληφθούν και πίνακες, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εντύπου. Συντμή-
σεις όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού γραφούν σε παρένθεση κατά την πρώτη 
αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

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

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

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

Στο Συνέδριο θα υπάρχει χώρος ανάρτησης poster. Οι συνάδελφοι των 

οποίων οι εργασίες θα κριθούν ως κατάλληλες για poster θα ειδοποιηθούν 

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-

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ

20 Φεβρουαρίου 2015
• Προθεσμία αποστολής περιλήψεων
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 15/4/2015

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

 12.00-19.00 Εγγραφές

 19.00-19.15 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛΕΓΕΙΑ

 19.15-20.00 Ομιλία Έναρξης

 20.30 Δείπνο

Πέμπτη 16/4/2015 - Παρασκευή 17/4/2015

09.30-20.30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σάββατο 18/4/2015

 09.30-11.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 11.00-12.00 Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου - Απονομή Βραβείων

Ειδικό αφιέρωμα στο “ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ:  
Διαγνωστική προσέγγιση, στόχοι & παρεμβάσεις

Επίκαιρες εξελίξεις σε :

 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

 • ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 • ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • ΕΜΒΟΛΙΑ

 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ

 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ

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

 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 • ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

 • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

 • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

 • ΩΡΛ




