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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2019 αποτελεί μια σημαντική χρονιά για όλους μας, καθώς το Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό 
Συνέδριο συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας. Δέκα 
χρόνια αναζήτησης, προσπάθειας για βελτίωση, προσέγγισης των συναδέλφων και ανάδειξης 
των θεμάτων που τους απασχολούν στην καθημερινή κλινική πράξη.

Στα δέκα αυτά χρόνια έγιναν αρκετά πράγματα και, βέβαια, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν 
στο μέλλον. Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα, αυτό για το οποίο αισθανόμαστε χαρούμενοι 
και υπερήφανοι, είναι ότι σε αυτό το διάστημα κατορθώσαμε να φέρουμε τους συναδέλφους 
πιο κοντά και να καθιερώσουμε το Συνέδριό μας ως θεσμό στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των 
Παιδιάτρων.

Με οδηγό τα παραπάνω, και με πλήρη επίγνωση των αναγκών των συναδέλφων, πραγματοποιούμε 
το 10ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 11-13 
Οκτωβρίου 2019. Φιλοδοξία μας είναι  κάθε χρονιά το συνέδριο μας να γίνεται καλύτερο και να 
αποτελεί εφαλτήριο επιτυχίας και για τα επόμενα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα έχετε όλοι εσείς, 
στηρίζοντας με την ενεργή συμμετοχή σας τη διοργάνωση και ανεβάζοντας το επιστημονικό 
επίπεδο του Συνεδρίου με τις προτάσεις σας και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με 
τους διακεκριμένους ομιλητές  από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην κοινή μας αυτή προσπάθεια, έχουμε πολύτιμο συμπαραστάτη - για μια ακόμη χρονιά - την 
European Respiratory Society (ERS), η οποία στηρίζει το Συνέδριό μας, προσφέροντας την 
αιγίδα της.

Με τις σκέψεις αυτές, και με τη βεβαιότητα ότι και φέτος θα «αγκαλιάσετε» το Συνέδριο, σας 
περιμένουμε όλους στο Ηράκλειο.

Εμμανουήλ Παρασκάκης MD, PhD 
Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής ΔΠΘ
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 Πρόεδρος: Παρασκάκης E. 
 Αντιπρόεδρος: Χαϊδοπούλου Κ.
 Γραμματέας: Γίδαρης Δ.
 Ταμίας: Κυρβασίλης Φ. 
 Μέλος: Παπαδοπούλου A.

Οργανωτική Επιτροπή 

Πρόεδρος: Παρασκάκης Ε.

 Μέλη: Γαλανάκης Ε.
  Γίδαρης Δ.
  Καδίτης Α.
  Καρανταγλής Ν.
  Κυρβασίλης Φ.
  Παπαδοπούλου Α.
  Φούζας Σ.
  Χαϊδοπούλου K.

Επιστημονική Επιτροπή 

Πρόεδρος: Κουμπουρλής Α.

 Μέλη: Ανθρακόπουλος Μ.

  Αλεξόπουλος Ε.
  Βαλερή Ρ.
  Γαλανάκης Ε.
  Γίδαρης Δ.
  Δούρος Κ.
  Εμποριάδου Μ. 
  Καδίτης Α.
  Κατσαρδής Χ.
  Κυρβασίλης Φ. 
  Λούκου Ι.
  Μαντζουράνη Ε.
  Μιχαηλίδη Ε.
  Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη Π.
  Παρασκάκης Ε.
  Πασπαλάκη Π.
  Πρίφτης Κ.
  Τσανάκας Ι.
  Τσιλιγιάννης Θ.
  Φούζας Σ.
  Χαϊδοπούλου K.
  Χατζηαγόρου Ε.
  Χατζημιχαήλ Α.

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας
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Θεματολογία Συνεδρίου

•	 Σπιρομετρία

•	 Οξυμετρία - Νυκτερινή οξυμετρία

•	 Βασικές αρχές αναπνευστικής λειτουργίας

•	 Το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου στα παιδιά

•	 Βρογχοσκόπηση

•	 Ακτινογραφία θώρακος

•	 Νόσος ακινήτων Κρουσών και κροσσοπάθειες αναπνευστικού

•	 Κυστική Ίνωση

•	 Εμβόλια και βιολογικοί παράγοντες νοσημάτων αναπνευστικού

•	 Βρογχιολίτιδα

•	 Βρογχοπνευμονική δυσπλασία

•	 Ηλεκτρονικό τσιγάρο Παθητικό και ενεργητικό κάπνισμα

•	 Βρογχικό Άσθμα

•	 Διαταραχές ύπνου

•	Μυοπάθειες και αναπνευστικό σύστημα 

•	Μυοσκελετικές ανωμαλίες και αναπνευστικό 

•	 Δυσλειτουργία αναπνοής και κατάποσης 

•	 ΓΟΠ και Πνεύμονας

•	 Ανοσοανεπάρκειες

•	 Λοιμώξεις αναπνευστικού 

•	 Φυματίωση 

•	 Τροφική αλλεργία και άσθμα

•	 Αντοχή στα αντιβιοτικά - Μέτρα αντιμετώπισης 
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ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Το 10ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής 
Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis,                                                   
11-13 Οκτωβρίου 2019. 

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES) 
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για 
την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode) ο οποίος επιτρέπει την καταγραφή του 
χρόνου παρακολούθησης. Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος 
του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με είκοσι τρία (23) Μόρια Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος ο οποίος 
έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια 
και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση 
του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode 
scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για Φαρμακευτικές Εταιρίες & Εταιρίες Ιατρικών 
μηχανημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

6 Σεπτεμβρίου 2019 Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών

6 Σεπτεμβρίου 2019 Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Γενικές Πληροφορίες
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ΥΠΟβΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗψΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2019. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν 
ως Ελεύθερες και ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster). Παρακαλούμε να δηλώνετε εάν επιθυμείτε 
η εργασία που υποβάλλετε να παρουσιαστεί ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗψΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
γραμματείας του Συνεδρίου, vfelekou@free-spirit.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑξΗΣ ΠΕΡΙΛΗψΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
•  H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200 λέξεις και θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: 

Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα
• Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα
• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα, πρώτα να 

αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα 
παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ. Παππά Αλεξάνδρα

• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε 
συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο  
προέλευσης του κάθε συγγραφέα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ
•  Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της 

συγγραφικής ομάδας
•  Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές
•  Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη Γραμματεία 

του Συνεδρίου
•  Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου με 

απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.
•  Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση 

παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη 
παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του 
Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, www.free-spirit.gr)

Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των δύο (2) καλύτερων 
προφορικών ανακοινώσεων οι οποίες θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
Οι συγγραφείς των εργασιών που θα βραβευθούν θα συμμετέχουν στο επόμενο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας ως προσκεκλημένοι ομιλητές στη 
Συνεδρία των Νέων Ερευνητών.

Εργασίες -  Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

βραβεύσεις Εργασιών
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Εγγραφές*

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
• Συνεδριακό υλικό
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς  
   (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Σημείωση: Σε όλα τα παραπάνω κόστη περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

7

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο το οποίο θα
επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Ειδικευμένοι  100,00€ 120,00€ 

Ειδικευόμενοι  50,00€ 70,00€ 

Νοσηλευτές & λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 30,00€ 40,00€ 

Προπτυχιακοί Φοιτητές ΔΩΡEAN ΔΩΡEAN                                                        

Από 07/09/2019 
και onsite Έως 06/09/2019 Κατηγορία

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

φιλοξενία Συνέδρων

Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.

Στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4€/ανά διανυκτέρευση και 
καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣTYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Single room on BB basis 
150,00 €

150,00 €

AQUILA ATLANTIS

GALAXY HOTEL



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
www.free-spirit.gr
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