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α. τςιροΓιαννη
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*Εκπρόσωπος Φοιτητών
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προλογοΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής έχω τη τιμή και 
τη χαρά να σας προσκαλέσω στο 44ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 9-12 Μαΐου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani 
Caravel. Το συνέδριο αυτό έχει καθιερωθεί σε ετήσια βάση και αποτελεί το 
μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης.

Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα 
έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία. Είναι συνεπώς επιτακτικό καθήκον των 
ιατρών η ανάγκη για αποτελεσματική φροντίδα της υγείας των πολιτών. Παρά 
τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και τη μεγάλη φυγή των νέων επιστημόνων 
στο εξωτερικό, η συνεχής εκπαίδευση όλων μας με σκοπό τη βελτίωση της 
επιστημονικής γνώσης, θα πρέπει να είναι ο κεντρικός μας στόχος. Η μεγάλη 
επιτυχία που παρουσίασαν στο προηγούμενο συνέδριο οι συνεδριάσεις με 
τις διαδραστικές παρουσιάσεις περιστατικών, καθώς επίσης και το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού συναδέλφων στη πρακτική εξάσκηση σε προ-
πλάσματα, μας δημιούργησε την ανάγκη για επανάληψη αυτού του είδους 
της εκπαίδευσης. Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, στο πρόγραμμα 
θα υπάρξουν Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Στρογγυλά Τρα-
πέζια και Διεταιρικές Συζητήσεις σε ενδιαφέροντα και αμφιλεγόμενα ιατρικά 
θέματα.

Πιστεύοντας απόλυτα ότι θα ανταποκριθείτε στη πρόσκλησή μας για 
συμμετοχή σε αυτή τη προσπάθεια, σας καλώ όλους και όλες να συμμετά-
σχετε ενεργά στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου, με τη βεβαιότητα ότι θα 
συμβάλλετε ουσιαστικά στην ανταλλαγή απόψεων και στην επικοινωνία 
πολλών ιατρικών ειδικοτήτων προς όφελος όλων μας

Με τιμή

Καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
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υποβολη ΕργαΣιων

 ● Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλεται μόνο με ένα από τους παρακάτω 
τρόπους: 

 ¾ Ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής που έχει δημιουργηθεί στο 
www.mednet.gr

 ¾ Ταχυδρομικά (ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 
Αθήνα)

 ¾ Προσωπική κατάθεση στη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
(ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα)

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

 ● 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 κατα-
βάλουν 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 υπο-
βολή 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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44ο 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 αντί-

στοιχο 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 [ΜeSH-
Hellas - Βιοϊατρική Ορολογία]):

  1. ..........................................................................4. ................................................................

  2. ..........................................................................5. ................................................................

  3. ..........................................................................6. ................................................................
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Σημειώστε τη θεματική ενότητα, στην οποία ανήκει η εργασία σας:

  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  ÁÉÌÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÁËËÅÑÃÉÏËÏÃÉÁ

  ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÉÁ

	 ÁÍÏÓÏËÏÃÉÁ

  ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

  ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

  ÂÉÏ×ÇÌÅÉÁ

	 ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÉÁ

	 ÃÅÍÅÔÉÊÇ

  ÃÅÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÃÅÑÏÍÔÏËÏÃÉÁ

  ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁ

  -ÌÁÉÅÕÔÉÊÇ

  ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÄÉÁÂÇÔÇÓ
  -ÌÅÔÁÂÏËÉÓÌÏÓ

  ÄÉÁÔÑÏÖÇ

  ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÉÁ

  ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÈÅÑÁÐÅÉÁ

  ÅÐÉÄÇÌÉÏËÏÃÉÁ

	 ΕφΑΡΜΟΓΗ LASER

  ÇÐÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÉÁÔÑÉÊÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

	 ÉÁÔÑÉÊÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ

	 ÉÁÔÑÏÄÉÊÁÓÔÉÊÇ

  ÉÓÔÏÑÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

  ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÁ

  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

  ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÉÁ 

  ËÉÐÉÄÉÏËÏÃÉÁ

  ËÏÉÌÙÎÅÉÓ

  ÍÅÕÑÏËÏÃÉÁ

  ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

  ÍÅÖÑÏËÏÃÉÁ

  ÏÃÊÏËÏÃÉÁ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

	 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

	 ÏÑÈÏÐΑΙÄÉÊÇ

  ÏÖÈÁËÌÏËÏÃÉÁ

  ÏÕÑÏËÏÃÉÁ

  ÐÁÈÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÁÔÏÌÉÊÇ

  ÐÁÈÏËÏÃÉΑ

	 ÐÁÉÄÉÁÔÑÉÊÇ

  ÐÁÉÄÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

  ÐÁÉÄÏΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

  ÐËÁÓÔÉÊÇ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

	 ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

  ÐÑÏËÇÐÔÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÐÕÑÇÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÉÁ

  ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ - ΑΣΘΕΝΗ

  ÕÐÅÑÔÁÓÇ

  ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

  ΨΗφΙΑΚΕΣ ΕφΑΡΜΟΓΕΣ (e Health)

	 ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ

  ØÕ×ÏÓÙÌÁÔÉÊÇ ΙΑΤΡΙΚΗ

  Ù ÑË

  ÁËËÏ ÈÅÌÁ
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βραβΕια του ΣυνΕΔριου

Στο πλαίσιο του 44ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου θα απονεμη-
θούν 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 «Γεράσιμου Καρβουντζή»: Απονέμεται ένα βραβείο (1000€) για την 
καλύτερη ηπατολογική εργασία του Συνεδρίου.

 ● Βραβείο «Αιματοποίηση-Αιματοθεραπεία»: Απονέμεται ένα βραβείο (2000€) 
στον πρώτο συγγραφέα της καλύτερης εργασίας που πραγματεύεται αιματολο-
γικό 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

 ● Εγγραφή:
 Ειδικευμένοι ιατροί ........................................................100,00€
 Ειδικευόμενοι ιατροί ....................................................... 50,00€
 Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές  ........... Δωρεάν*
*Σε περίπτωση υποβολής περίληψης καταβάλλεται το ελάχιστο ποσό εγγραφής (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 




