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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΛΕΓΕΙΑ σας καλεί ατο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής που θα τελεσθεί στη Ρόδο 4 έως 7 Μαΐου.

Στο πρόσφατο παρελθόν βιώσαμε έκπτωση της λειτουργίας των 

Κέντρων Υγείας και των Περιφερικών τους ιατρείων, βιώσαμε παρά-

νομες μετακινήσεις μελών μας, προκειμένου να καλύψουν κενά στα 

Νοσοκομεία, βιώσαμε αθρόα μετανάστευση ειδικών και ειδικευομένων 

ιατρών - πολλοί από αυτούς μέλη μας - στο εξωτερικό, βιώσαμε εν γένει καθίζηση όλου του 

Ελληνικού Συστήματος Υγείας.

Ένα επειγόντως απαιτούμενο βήμα, ψηφισμένο ήδη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά δυστυχώς, 

κατά τα ειωθότα, μη εφαρμοσμένο ακόμη, αποτελεί η άμεση καθιέρωση Οικογενειακού ιατρού 

για όλους τους πολίτες. Αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΛΕΓΕΙΑ από πολλά χρόνια και έχουμε δώσει 

πολλές προτάσεις για την υλοποίησή του. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι η πάγια αγκύλωση 

του πολιτικού συστήματος αναφορικά με την αποκλειστική απασχόληση, πρέπει επιτέλους να 

αρθεί. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και δημιουργεί προκλητική αντίφαση, που ουσιαστικά 

ακυρώνει τη λειτουργία του οικογενειακού ιατρού με per capita αμοιβή, όπως έχει προβλεφθεί 

σε όλες τις προηγμένες χώρες, οι οποίες έχουν Οικογενειακούς ιατρούς πλήρους αλλά όχι 

βέβαια αποκλειστικής απασχόλησης. Η πάγια πεποίθησή μας είναι ότι η παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ 

πρέπει να είναι δημόσια, ο Οικογενειακός ιατρός όμως ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι Δημόσιος Υπάλληλος.

Μια εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι η αθρόα εμφάνιση ιδιωτών ιατρών Γενικής/Οικογε-

νειακής Ιατρικής. Η ΕΛΕΓΕΙΑ έχει δηλώσει δημόσια την πίστη της στη συνεργασία δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και αναμένει πολλά από αυτήν τη συνεργασία. Ευχόμαστε στους συναδέλφους 

ιδιώτες ΓΙ καλή επιτυχία στις δύσκολες εποχές που διανύουμε και τους υποσχόμαστε κάθε 

δυνατή υποστήριξη. Ήδη η Επιτροπή Εκπαίδευσης επεξεργάζεται το Practice Management 

προκειμένου να εγκαθιδρύσουμε Σχολείο για να καλύψουμε τον νευραλγικό αυτόν τομέα που 

αποτελεί terra incognita στη χώρα μας.

Συνάδελφοι, η ΕΛΕΓΕΙΑ δεν θα πάψει ποτέ να αγωνίζεται για την υποστήριξη και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στην Ελλάδα. Σας περιμένουμε στο 28ο Συνέδριό 

μας, για να επεξεργασθούμε μαζί τις προτάσεις μας στην κατεύθυνση της βελτίωσης των 

συνθηκών εργασίας μας, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την πιο αποτελεσματική φροντίδα των 

συνανθρώπων 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
  Μπατίκας Αντώνης
  Χατζοπούλου Ειρήνη

ΤΙΜΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Μέλη: Αλιγιζάκης Ευτύχιος
  Αναστασίου Φωτεινή
  Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος
  Ανδρέου Μάρθα
  Ανδρουτσοπούλου Χαρίκλεια 
  Αστεριάδης Χρυσόστομος
  Βασιλόπουλος Θεόδωρος
  Βρεττού Χάρις
  Γαλανοπούλου Αναστασία
  Γεωργάκας Ιωάννης
  Γεωργιάδης Θεοφύλακτος
  Γκαρμίρη Βασιλική
  Γκιζλής Βασίλειος
  Γκιόλντα Νικολέτα
  Δασκαλάκης Πολυχρόνης
  Δημητράκης Ελευθέριος
  Δημητριάδης Κωνσταντίνος
  Δημητριάδης Πρόδρομος
  Δημοπούλου Σοφία
  Δισλιάν Βαλεντίνα
  Δρακωνάκης Νικόλαος
  Δριβάκος Αλέξανδρος
  Ζεϊμπέκης Δούκας
  Ζήση Παναγιώτα
  Ζώη Βίκη
  Θεοδωράκης Δημήτριος
  Ιωαννίδης Δημήτρης
  Καλογεράκου Κυριακή
  Καμμιλάτος Χρήστος

Καθ. Κούβελας Δημήτριος

Καθ. Κυριόπουλος Ιωάννης

Καθ. Λιονής Χρήστος

Επ. Καθ. Σουλιώτης Κυριάκος

Επ. Καθ. Τατσιώνη Αθηνά

  Καραθάνος Βασίλειος
  Καραούλη Κωνσταντίνα
  Καραπούλιος Δημήτριος
  Κατσάνου Άντα
  Κιντζογλανάκης Κυριάκος
  Κόκκαλη Σταματία
  Κοκκινοβράχου Μαρία
  Κολιού Χρύσα
  Κονδύλης Νικόλαος
  Κοντού Ανδρονίκη
  Κοτσιόπουλος Δημήτριος
  Κυριτσόπουλος Κωνσταντίνος
  Λέντζας Ιωάννης
  Λυγερά Αναστασία 
  Μαριόλης Ανάργυρος
  Μίχας Κωνσταντίνος
  Μπαθιανάκη Μαρία
  Μπακόλα Μαρία
  Μπαλαβανίδου Ανθούλα
  Μπίρκα Σοφία
  Μπουλουκάκη Ιζόλδη
  Ντάφος Ιωάννης
  Ξενοδοχίδου Ευγενία
  Οικονομίδου Ειρήνη
  Οικονόμου Νικόλαος
  Παγανάς Αριστοφάνης
  Παναγιωτίδου Σοφία
  Παπαδόπουλος Ιωάννης

  Παπαθανασίου Μάρεκ
  Παπαϊωάννου Αναστασία
  Παππάς Πέτρος
  Πεϊτσίδου Ελένη
  Πετράκης Ιωάννης
  Πωγωνίδης Χρήστος
  Ραζής-Αλεξανδράτος Νικόλαος
  Ριφουνά Μακρίνα
  Ρογγανάκη Αγλαΐα
  Σάπικας Δανιήλ
  Σαχ Αμίντ
  Σεβντά Μολλά
  Σεκέρη Ζαφειρία
  Σιβαρόπουλος Νεκτάριος
  Σμάγαδη Αλεξάνδρα
  Τζανακάρη Αθανασία
  Τσεκούρας Ανδρέας
  Τσιλιγιάννη Ιωάννα
  Τσίμτσιου Ζωή
  Τσοχλακίδου Σοφία
  Φραγκούλης Ευάγγελος
  Φωτοπούλου Στέλλα
  Χαϊδευτός Χρήστος
  Χαραλαμπίδου Αθηνά
  Χατζηαρσένης Μάριος
  Χατζημανώλης Εμμανουήλ
  Χοβαρδά Ελένη
  Χριστούδης Κωνσταντίνος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΕΙΑ

 Πρόεδρος Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος

 Αντιπρόεδρος Α’ Μαριόλης Ανάργυρος

 Αντιπρόεδρος Β’ Τατσιώνη Αθηνά

 Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Μπατίκας Αντώνιος

 Ειδικός Γραμματέας Οικονομίδου Ειρήνη

 Μέλη Φραγκούλης Ευάγγελος
  Χατζοπούλου Ειρήνη

 Εκπρόσωποι Ειδικευόμενων Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος
  Κολιού Χρύσα
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To 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής θα διεξαχθεί στην στη Ρόδο (Rodos 
Palace) από Τετάρτη 4 Μαΐου έως Σάββατο 7 Μαΐου 2016. Την οργάνωση και τη 
γραμματεία του συνεδρίου έχουν αναλάβει οι εταιρείες EPSILON MED E.Π.Ε., VITA CONGRESS 
και V-CONGRESS O.E.

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).

ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟ 
Rodos Palace

ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟ 
BelaiR

Πακέτο Διαμονής & Εγγραφής ειδικού 860 ευρώ –

Πακέτο Διαμονής & Εγγραφής ειδικευόμενου 660 ευρώ 360 ευρώ

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 ΔΩΡΕΑΝ

Διαμονή: 121,95 € + 28,05 € Φ.Π.Α = 150,00 €
Διατροφή: 56,91 € + 13,09 € Φ.Π.Α. = 70,00 €

Σύνολο Διαμονής: 220 € x 3 διανυκτερεύσεις = 660 € 

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 Ρόδου.

Σε περίπτωτη πληρότητας του Rodos Palace θα χρησιμοποιηθέι ξενοδοχείο 

ίσης κατηγορίας.

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  R o d o s  P a l a c e

660 ευρώ

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



Rodos Palace
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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:

V-Congress O.E.
Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού
Ν. Κουντουριώτη 21 (5ος όροφος), 54625 Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310 550048, 2310 539995
FAx: 2310 539995
e-mail: vcongress.oe@gmail.com & epsilon.med.epe@gmail.com

Ακυρωτικά

Κρατήσεις που ακυρώνονται γραπτώς:

 α) έως 31/01/2016 δεν υπόκεινται σε ακυρωτικά, 

 β) από 01/02/2016 μέχρι 04/04/2016 χρεώνεται το 30% της κράτησης,

 γ) από 05/04/2016 μέχρι 30/04/2016 χρεώνεται το 50% της κράτησης,

 δ) από 01/05/2016 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 μέσω V-congress.

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 1 Απριλίου 2016.

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

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται γίνεται προφορικά ή με 
τη μορφή ηλεκτρονικών αναρτημένων ανακοινώσεων (e-poster). Για 

την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η 

επιθυμία των συγγραφέων, αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.  

Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική 
ποιότητα των εργασιών.
Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποφάσισε φέτος, οι αναρτημένες 
ανακοινώσεις να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (e-poster).
Η προβολή θα γίνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε οθόνες 46΄΄.

Οι συνάδελφοι των οποίων οι εργασίες θα κριθούν ως κατάλληλες για e-poster 

θα ειδοποιηθούν έγκαιρα από την Οργανωτική Επιτροπή και θα τους σταλούν 

οδηγίες με τις προδιαγραφές του αρχείου του e-poster που θα πρέπει να 

στείλουν στη γραμματεία του συνεδρίου μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ

10η Μαρτίου 2016
• Προθεσμία αποστολής περιλήψεων
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 04/05/2016
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
 12.00-19.00 Εγγραφές

12.00-20.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 19.00-19.15 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛΕΓΕΙΑ

 19.15-20.00 Ομιλία Έναρξης

 20.30 Δείπνο

Πέμπτη 05/05/2015 - Παρασκευή 06/05/2016
09.30-20.30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σάββατο 07/05/2016
 09.30-11.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 11.00-12.00 Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου - Απονομή Βραβείων

 • Οικονομία της Υγείας στην ΠΦΥ
 • Βιοασφάλεια και επίκαιρες λοιμώξεις
 • Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στην κοινότητα
 • Η προτεραιότητα της Πρόληψης στην Υγεία
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Άσθμα: Ομοιότητες και Διαφορές
 • Νεότερες εξελίξεις στην καρδιολογία
 • Νευροεκφυλιστικές παθήσεις: Alzheimer και άνοια στην ΠΦΥ
 • Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση του ΣΔ
 • Διαβητικό πόδι
 • Αρτηριακή υπέρταση και υπερλιπιδαιμιάς
 • Συχνότερες διαταραχές ουρογεννητικού συστήματος
 • Υπερουριχαιμία
 • Χρόνια νοσήματα: Νέες προσεγγίσεις σε παλαιά νοσήματα
 • Εθνικό σύστημα εμβολιασμών
 • Παχυσαρκία & Διατροφή
 • Γηριατρικός ασθενής
 • Υπάρχει διαμάχη μεταξύ γενοσήμων και πρωτοτύπων;
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση & ιατρικός φάκελος
 • Παθήσεις θυρεοειδούς
 • Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής
 • Συχνότερα νοσήματα των οστών στην ΠΦΥ
 • Αστική ευθύνη ιατρού-νοσηλευτή
 • Εξελίξεις στις παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα
 • Η προστιθέμενη αξία των νέων καινοτόμων φαρμάκων: ισορροπία κόστους και οφέλους

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου,  
σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΦΕΕ, θα είναι τουλάχιστον 24 ώρες




