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Επιτροπη Προγραμματοσ

Θ. 	Αβραμίδης
Δ. 	Αγγουράς
Κ. 	Αθανασάκης
Α. 	Αλευρά
Γ. 	Ανδρικόπουλος
Γ. 	Αντωνάκος
Σ. 	Αργέντος
Κ. Βαμβακάρης*
Β. Βανταλή
Α. Βασιλογιαννακόπουλος
Δ. Βασιλόπουλος
Β. Βιβιλάκη
Θ. Βογιατζάκη
Α. Βοζίκης
Δ. Βούρτσης
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Ε. 	Γρουζή
Γ. Δαϊκος
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Γ. Δαφούλας
Α. Δελίδης
Γ. Δημόπουλος
Μ. 	Ζαρίφη
Ε. 	Ζουριδάκη
Γ. 	Ζωγράφος
Μ. Θεοδωρακοπούλου
Ε. Θεοδωρόπουλος
π.Β. Θερμός
Μ. Καλοειδάς
Α. Καλοκαιρινού

Α. Καούκης
Δ. Καραγεωργόπουλος
Σ. Καράμπελα
Χ. Καρανίκας
Α. Καραντάνας
Θ. Καρατζάς
Ι. Καρούμπαλης
Β. Καψιμάλη
Δ. Κόκκινος
Αικ. Κορακίδου
Χ. Κόρος
Η. Κουερίνης
Β. Κουλουλίας
Ι. Κούτσικος
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Χ. 	Λιονής
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Θ. Μακρής
Ι. Μακρυνιώτου
Δ. Μαντάς
Αικ. Μαραθιά
Γ. Μαρίνος
Α. Μελιδώνης
Α. Μπαρμπούνη
Α. Μπέρλερ
Μ. Μπόζη
Σ. Μπούσμπουλας
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Σ. 	Ντουράκης
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Σ. 	Παναγιωτάκης
Α. 	Παπαδόπουλος
Α. 	Παπαζαφειροπούλου

Γ. 	Παπαθεοδωρίδης
Ν. 	Παπανικολάου
Β. 	Παπασταμόπουλος
Ι. 	Παπατριανταφύλλου
Μ. 	Παπουτσάκη
Π. 	Παρασκευοπούλου
Θ. 	Πέππας
Κ. 	Πετροπούλου
Α. 	Πεφάνης
Ε. 	Πλατσούκα
Ε. 	Πολυζωγοπούλου
Π. 	Σκλαβούνος
Ε. 	Σμυρνάκης
Κ. 	Σουλιώτης
Π. 	Στρατηγοπούλου
Α. 	Στρατηγός
Δ. 	Στρατηγού
Α. 	Τατσιώνη
Μ. 	Τεκτονίδου
Ε. 	Τέρπος
Β. 	Τζαβάρα
Μ. 	Τζανέλα
Μ. 	Τζουβαλά
Π. 	Τσαφταρίδης
Α. 	Τσερκέζογλου
Κ. 	Τσιάμης
Α. 	Τσιρογιάννη
Γ. 	Τσουρούφλης
Γ. 	Φλωρος
Ε. 	Φραγκούλης
Π. 	Χαλβατσιώτης
Γ. 	Χαραλάμπους
Ε. 	Χαρμανδάρη
Ε. 	Χήνου
Χ. 	Χριστοδούλου

*Εκπρόσωπος Φοιτητών

2

45o ΕΠΙΣ

Προλογοσ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής έχω την τιμή και τη χαρά να
σας προσκαλέσω στο 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 15-18 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο
Divani Caravel στην Αθήνα.
Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) ιδρύθηκε στις 13 Μαΐου 1835 και είναι μία σύγχρονη
επιστημονική εταιρεία με μακρόχρονη συνεισφορά στην εκπαίδευση. Εκπροσωπώντας
περισσότερες από 50 ειδικότητες/εξειδικεύσεις και τομείς ειδικού ενδιαφέροντος, η ΙΕΑ
ενεργεί ως κέντρο γνώσης για την Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, με σαφή αναφορά στην
κοινωνία, συντονίζοντας τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και συνδράμοντας στην
πρόοδο της Ιατρικής και στη βελτίωση του επιπέδου της ιατρικής φροντίδας.
Η ΙΕΑ παρέχει τη δυνατότητα διεπιστημονικής/διασυνδετικής προσέγγισης και συζήτησης/αντιπαράθεσης -μέσω του ΕΠΙΣ και άλλων διεταιρικών πρωτοβουλιών- για τη
διαμόρφωση κοινής γλώσσας και ενιαίου κώδικα επικοινωνίας στην ολιστική διαχείριση
της υγείας και της ασθένειας στη χώρα.
Η θεματολογία του ΕΠΙΣ περιλαμβάνει ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις
ειδικότητες της Ιατρικής και Συναφών Επιστημών Υγείας. Το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα
για διεπιστημονική ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην άσκηση της ιατρικής καθώς
και παλαιών και νέων ζητημάτων που αφορούν σε εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτισμικές και βιοηθικές πτυχές της ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Στη
μακρά του διαδρομή το ΕΠΙΣ επιλέγει σταθερά καινοτόμες προσεγγίσεις καθιστώντας το
έτσι το κατεξοχήν βήμα για την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων στην Ιατρική. Ταυτόχρονα το συνέδριο προσφέρει σε ιατρούς όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων την ευκαιρία να
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την καθημερινή ιατρικη πρακτική.
Η θερμή ανταπόκριση στα προηγούμενα συνέδρια στις διαδραστικές παρουσιάσεις
περιπτώσεων και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού συναδέλφων στην πρακτική
εξάσκηση σε προπλάσματα, μας οδήγησε σε επανάληψη τους.
Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, στο πρόγραμμα θα περιληφθούν Κλινικά
Φροντιστήρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Στρογγυλά Τραπέζια και Διεπιστημονικές Συζητήσεις
για ενδιαφέροντα και σύνθετα αμφιλεγόμενα ιατρικά θέματα.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου, με τη
βεβαιότητα ότι συμβάλλετε ουσιαστικά στην επικοινωνία μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων.
Με τιμή
Καθηγητής Δημήτριος Μπούμπας
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
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Υποβολη Εργασιων
●● Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλεται μόνο με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
¾¾ Ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής που έχει δημιουργηθεί στο
www.mednet.gr
¾¾ Ταχυδρομικά (ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28
Αθήνα)
¾¾ Προσωπική κατάθεση στη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
(ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα)
Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

●● Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή εργασίας είναι η εγγραφή
ενός εκ των συγγραφέων στο συνέδριο.
Ειδικευμένοι ιατροί .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00€
Ειδικευόμενοι ιατροί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€
Σ΄αυτή την περίπτωση οι λοιποί επιστήμονες υγείας και οι φοιτητές καταβάλλουν το ελάχιστο ποσό εγγραφής (50,00€).
●● Η κάθε περίληψη πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά
με την έκταση, τη γραμματοσειρά και τη δομή της. Για την επιτυχή υποβολή της, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της αντίστοιχης
υπεύθυνης δήλωσης.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγγραφή
και υποβολή των περιλήψεων θα βρείτε στο

www.mednet.gr
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45ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

(Συμπληρώνεται από το συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία)

Υπεύθυνη δήλωση
Δηλώνω ότι η εργασία που υποβάλλω για ανακοίνωση δεν έχει ανακοινωθεί
ή δημοσιευθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, στον ελληνικό χώρο και ότι όλοι
οι συγγραφείς που αναφέρονται κάτω από τον τίτλο της, έχουν διαβάσει
την περίληψη και είναι σύμφωνοι για την υποβολή της στο Συνέδριο.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................................................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ..................................................................................................................................
Δ/ΝΣΗ (Οικίας): Οδός:............................................................................Αριθμός:.................
Τ.Κ.: .................................................... ΠΟΛΗ: ..............................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ................................................... e-mail: ............................................................
ΚΙΝΗΤΟ: ................................................................. FAX: ............................................................

Υπογραφή:.....................................................................
1. Eίδος ερευνητικής εργασίας (σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο):
		
 Εφαρμοσμένη έρευνα
		
 Βασική έρευνα
2. Ηλικία συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία (σημειώστε με x το
αντίστοιχο τετράγωνο):
		
 Άνω των 35 ετών
		
 Κάτω των 35 ετών
3. Η εργασία προτιμώ να ανακοινωθεί με τη μορφή (σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο):
		
 Προφορικής ανακοίνωσης
		
 Αναρτημένης Ανακοίνωσης (Poster)
4. Λέξεις-κλειδιά (σημειώστε 3-6 όρους για την τεκμηρίωση της εργασίας,
χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση την ορολογία του ΙΑΤΡΟΤΕΚ [ΜeSHHellas - Βιοϊατρική Ορολογία]):
		
1............................................................................4..................................................................
		2............................................................................5..................................................................



		3............................................................................6..................................................................
15 - 18 Μαΐου 2019
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Σημειώστε τη θεματική ενότητα, στην οποία ανήκει η εργασία σας:
 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÁÉÌÁÔÏËÏÃÉÁ

 ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÉÁ

 ÁËËÅÑÃÉÏËÏÃÉÁ

 ËÉÐÉÄÉÏËÏÃÉÁ

 ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÉÁ

 ËÏÉÌÙÎÅÉÓ

 ÁÍÏÓÏËÏÃÉÁ

 ÍÅÕÑÏËÏÃÉÁ

 ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

 ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

 ÍÅÖÑÏËÏÃÉÁ

 ÂÉÏ×ÇÌÅÉÁ

 ÏÃÊÏËÏÃÉÁ

 ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÉÁ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

 ÃÅÍÅÔÉÊÇ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ÃÅÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÏÑÈÏÐΑΙÄÉÊÇ

 ÃÅÑÏÍÔÏËÏÃÉÁ

 ÏÖÈÁËÌÏËÏÃÉÁ

 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
		

 ÏÕÑÏËÏÃÉÁ

 ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁ
-ÌÁÉÅÕÔÉÊÇ
		

 ÐÁÈÏËÏÃÉΑ
 ÐÁÉÄÉÁÔÑÉÊÇ

 ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁ

 ÐÁÉÄÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

 ÄÉÁÂÇÔÇÓ
		-ÌÅÔÁÂÏËÉÓÌÏÓ

 ÐÁÉÄÏΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

 ÄÉÁÔÑÏÖÇ

 ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

 ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÉÁ

 ÐÑÏËÇÐÔÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÈÅÑÁÐÅÉÁ

 ÐÕÑÇÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÅÐÉÄÇÌÉÏËÏÃÉÁ

 ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÉÁ

 Εφαρμογη LASER

 ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ - ΑΣΘΕΝΗ

 ÇÐÁÔÏËÏÃÉÁ

 ÕÐÅÑÔÁÓÇ

 ÐÁÈÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÁÔÏÌÉÊÇ

 ÉÁÔÑÉÊÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

 ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

 ÉÁÔÑÉÊÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ

 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (e Health)

 ÉÁÔÑÏÄÉÊÁÓÔÉÊÇ

 ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÉÓÔÏÑÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

 ØÕ×ÏÓÙÌÁÔÉÊÇ ΙΑΤΡΙΚΗ

 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÁ

 Ù ÑË

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 ÁËËÏ ÈÅÌÁ
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 ÐËÁÓÔÉÊÇ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

Βραβεια του Συνεδριου
Στο πλαίσιο του 45ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:
●● Βασική Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία (1.800€ το πρώτο, 1.200€ το δεύτερο)
και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα βασικής έρευνας.
●● Εφαρμοσμένη Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία (1.800€ το πρώτο, 1.200€ το
δεύτερο) και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα εφαρμοσμένης
έρευνας
●● Έπαθλο «Σωτήρης Παπασταμάτης»: Απονέμονται δύο βραβεία (3000€ το
πρώτο, 1800€ το δεύτερο) και ένας έπαινος σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες
●● Βραβείο «Αιματοποίηση-Αιματοθεραπεία»: Απονέμεται ένα βραβείο (2000€)
στον πρώτο συγγραφέα της καλύτερης περίληψης εργασίας που πραγματεύεται
αιματολογικό θέμα.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους των διαγωνισμών,
τις καταληκτικές ημερομηνίες και τη συγγραφή
των υπό κρίση εργασιών θα βρείτε στο
www.mednet.gr

Γενικες Πληροφοριες
Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται:
●● Εγγραφή:
Ειδικοί ιατροί.....................................................................100,00€
Ειδικευόμενοι ιατροί........................................................ 50,00€
Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές ............ Δωρεάν*
*Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο
ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:

Ειδικοί ιατροί.....................................................................100,00€
Ειδικευόμενοι ιατροί........................................................ 50,00€
Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές ................. 50,00€

●● Γραμματεία:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα,
τηλ.: 210 7211845, 210 7243161, fax: 210 7215082,
http://www.mednet.gr, e-mail: iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr
●● Κρατήσεις:
		ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210001, 210 7210052, Fax: 210 7210051
http://www.congressworld.gr, e-mail: ak@congressworld.gr
15 - 18 Μαΐου 2019
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