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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες του

σύγχρονου Έλληνα ιατρού, η Ελληνική Εταιρεία

Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) συνεχίζει κι

εφέτος την εικοσιπενταετή και πλέον επιστημονική

ανοδική πορεία της με τη διοργάνωση του 19ου

Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας, το

οποίο πραγματοποιείται στις 11 - 14 Δεκεμβρίου 2013

στην Αθήνα. 

Φιλοδοξώντας να προάγει την ιατρική γνώση και να υποβοηθήσει με κάθε

τρόπο το σύγχρονο ιατρό στο δύσκολο έργο του, το Συνέδριο αυτό θα

εστιάσει και πάλι σε όλα εκείνα τα θέματα που τον ενδιαφέρουν και τον

προβληματίζουν στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, σήμερα και στο άμεσο

μέλλον. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι εξειδικευμένοι στα θέματά τους

διακεκριμένοι επιστήμονες που συμμετέχουν θα παρουσιάσουν με τον πλέον

εμπεριστατωμένο τρόπο όλες τις νεότερες παγκόσμιες εξελίξεις στην

Εσωτερική Παθολογία, μεταλαμπαδεύοντας, έτσι, τις πολύτιμες γνώσεις τους

σε όλους τους νεότερους ιατρούς. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.Π., είναι πεποίθησή μας ότι

θα ανταποκριθείτε άμεσα στην πρόσκλησή μας για συμμετοχή σε αυτή την

προσπάθεια, η οποία θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και θα ανοίξει νέους

δρόμους στην καθημερινή κλινική μας πρακτική, και σας ευχαριστούμε που

την ενισχύετε με την παρουσία και την επιστημονική σας επάρκεια. 

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Σωτήριος Α. Ράπτης

Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
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Την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας.

Πρόεδρος                                                                                   Σωτήριος Α. Ράπτης

Αντιπρόεδρος                                                                 Νικόλαος Λ. Κατσιλάμπρος

Γενικός Γραμματέας                                            Εμμανουήλ Ιακ. Διαμαντόπουλος

Ταμίας                                                                               Νικόλαος Κ. Τεντολούρης

Μέλη                                                                                  Γεώργιος Δ. Δημητριάδης

                                                                                                 Ξενοφών Κ. Κροκίδης

                                                                                                       Ελένη Ι. Μπουτάτη

                                                                                        Αχιλλέας Α. Τουρκαντώνης

• Γενικός Συντονισμός Συνεδρίου                                        Ελένη Ι. Μπουτάτη

και Επιστημονικού Προγράμματος

• Επιμέλεια Επιστημονικού Προγράμματος Παναγιώτης Γ. Χαλβατσιώτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι θεματικές ενότητες των προσκεκλημένων Ομιλητών, των Προφορικών και των

Αναρτημένων Ανακοινώσεων του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής

Παθολογίας αφορούν την Παθολογία στο σύνολό της και τις συναφείς της

ειδικότητες με παθολογική κατεύθυνση.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά θέματα τα οποία επελέγησαν από την Οργανωτική

Επιτροπή και στα οποία θα μπορούσατε να συμμετάσχετε με Στρογγυλό Τραπέζι,

Συνάντηση με τους ειδικούς κ.λ.π. ή να προτείνετε κάποια ενότητα που δεν

ελήφθη από εμάς υπόψιν και την οποία επιθυμείτε να συμπεριλάβουμε.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

•    Προεδρείο:

     Οστεοπόρωση, θέσεις και αντιπαραθέσεις (90΄)

      - Θεραπευτικές δυνατότητες σε άνδρες και γυναίκες

•    Προεδρείο:

      Επίκαιρες απόψεις για την Αρτηριακή Υπέρταση (120΄)

      - Σύγχρονες μελέτες για την αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης

      - Η σημασία της συνεχούς μετρήσεως της Αρτηριακής Πίεσης για τη διάγνωση

της Υπέρτασης

      - Υπέρταση και Καρδιακές παθήσεις

      - Θεραπεία της Αρτηριακής Υπέρτασης σε ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια

      - Διαχείριση της Αρτηριακής Υπέρτασης σε ηλικιωμένους ασθενείς

      - Κατευθυντήριες οδηγίες 2013 στην αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης
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•    Προεδρείο:

      Ασενοκουμαρόλη (Sintrom) και νέα αντιπηκτικά στην καθημερινή πράξη

(90΄)

      - Ασενοκουμαρόλη (Sintrom) - Υπέρ

      - Ασενοκουμαρόλη (Sintrom) - Κατά

      - Καινούργια αντιπηκτικά - Υπέρ

      - Καινούργια αντιπηκτικά - Κατά

•    Προεδρείο:

      Νόσος του φλεβοκόμβου: Παραμελημένη οντότητα (30΄)

•    Προεδρείο:

      Διάρροια κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε τροπικές περιοχές (30΄)

•    Προεδρείο:

      Σακχαρώδης Διαβήτης και ταξίδια σε απομακρυσμένες περιοχές (30΄)

•    Προεδρείο:

      Επείγουσα ιατρική σε ύψος ή στις καταδύσεις (90΄)

      - Δυνατότητες και όρια των επιβατών στις αεροπορικές τους μετακινήσεις

      - Μεταφορές ασθενών με αεροπλάνα της γραμμής

      - Δυνατότητες και όρια σε καταδύσεις σε μη γνωστούς ασθενείς

      - Επείγοντα συμβάματα σε επιβάτες αεροπορικών ταξιδιών

•    Προεδρείο:

      Λοιμώξεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας (90΄)

      - Λοιμώξεις στο πλαίσιο καθετηριασμών

      - Λοιμώξεις οφειλόμενες σε μύκητες

      - Λοιμώξεις και ARDS

      - Κοιλιακές Λοιμώξεις

•    Προεδρείο:

      Από το σύμπτωμα στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Διαγνωστικοί και

θεραπευτικοί αλγόριθμοι (90΄)

      - Δύσπνοια

      - Θωρακικός πόνος όχι Καρδιολογικής αιτιολογίας

      - Αποφρακτικός Ίκτερος

      - Στρογγυλό Ηπατικό Μόρφωμα

•    Προεδρείο:

      Συστηματικές Αγγειίτιδες (90΄)

      - Νεφροί

      - Πνεύμονες

      - Περιφερικά και κεντρικά Νεύρα

      - Αρθρώσεις και Δέρμα
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•    Προεδρείο:

      Αναιμία - η συχνότερη Αιματολογική Νόσος (90΄)

      - Αναιμία σε χρόνιες παθήσεις

      - Σιδηροπενική Αναιμία - Διάγνωση και θεραπεία

      - Αναιμία σε μετανάστες - Διάγνωση και θεραπεία

      - Η θέση των κατευθυντήριων οδηγιών του 2013

•    Προεδρείο:

      Επείγοντα Γαστρεντερολογικά Συμβάματα (90΄)

      - Οξεία κοιλία

      - Γαστρεντερικές Αιμορραγίες

      - Οξεία Παγκρεατίτιδα

      - Ηπατική Ανεπάρκεια

•    Προεδρείο:

      Η σημασία των μεθόδων της Πυρηνικής Ιατρικής στην Εσωτερική

Παθολογία (90΄)

      - Στεφανιαία Νόσος

      - Σκελετικές παθήσεις

      - Μοντέρνες μέθοδοι στον προσδιορισμό της Νεφρικής λειτουργίας

      - Στην Ενδοκρινολογία και ιδιαίτερα στις παθήσεις του Θυρεοειδούς

•    Προεδρείο:

      Η συμπτωματική Υπερουριχαιμία σιωπηλός παράγοντας αυξημένου

κινδύνου (60΄)

      - Συνοδές παθήσεις και αύξηση των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στο

θάνατο. Η Υπερουριχαιμία σημαίνει πολλά περισσότερα από την απλή

εναπόθεση ουρικού οξέος στις αρθρώσεις

      - Η συμπτωματική Υπερουριχαιμία προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στα Νεφρά

και αύξηση των Καρδιαγγειακών επιπλοκών

•    Προεδρείο:

      Εμβόλια στους ενήλικες (90΄)

      - Influenza

      - Πνευμονιόκοκκος

      - Έρπης Ζωστήρας

      - Εμβόλια στους ταξιδεύοντες

•    Προεδρείο:

      IgG4-παθήσεις και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση (90΄)

      - Αυτοάνοσος Παγκρεατίτιδα και Χολαγγειίτιδα

      - Σπειραματονεφρίτιδα

      - Περιαορτίτιδα / Νόσος Οrmond, Νόσος Erdheim - Chester

      - Σκληρυντική Σιελοαδενίτιδα και διόγκωση του θυρεοειδούς (Struma Riedel)
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   •    Προεδρείο:

      Όγκος στο ήπαρ (90΄)

      - Διαφορική Διάγνωση

      - Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα - Θεραπεία φαρμακευτική και παρεμβατική

      - Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα - Εκτομή και Μεταμόσχευση

      - Θεραπεία των μεταστάσεων (χειρουργική ή συντηρητική)

•    Προεδρείο:

      Φάρμακα αιχμής (90΄)

      - Αιματολογία / Ογκολογία

      - Ενδοκρινολογία / Σακχαρώδης Διαβήτης

      - Καρδιο / Αγγειολογία

      - Ρευματολογία

•    Προεδρείο:

      Εξελίξεις το τελευταίο 12μηνο στην Αιματολογία και Ογκολογία (60΄)

      - Αξιολόγηση της χρησιμότητας των ογκολογικών φαρμάκων: Εμπειρίες ενός

έτους της νέας νομοθεσίας αναθεώρησης της αγοράς φαρμακευτικών

προϊόντων (AMNOG)

      - Εναλλαγή παραδειγμάτων: Τί σημαίνει η χρονιότητα των Αιματολογικών και

Ογκολογικών παθήσεων για τον ασθενή

•    Προεδρείο:

      Ανοσοκαταστολή προϊούσης της ηλικίας (90΄)

      - Μακροχρόνια ανοσοκαταστολή μετά τη μεταμόσχευση οργάνων

      - Αγγειίτιδες και κολλαγονώσεις σε μεγάλη ηλικία

      - Όγκοι στο δέρμα ως απώτερες επιπλοκές

      - Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο ως απώτερη επιπλοκή

•    Προεδρείο:

      Εξατομικευμένη φαρμακευτική στρατηγική. Η θέση της το 2013 (90΄)

      - Η θέση της φαρμακογενετικής μετά από 30 ετών έρευνα

      - Εξατομικευμένη θεραπεία - Δυνατότητες και όρια

      - Χρειαζόμαστε ακόμη καινούριους βιοδείκτες;

      - Εξατομικευμένη Ιατρική - Μια oυτοπία;

•    Προεδρείο:

      Θεραπευτικές δυσκολίες στη θεραπεία ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη

και Παχυσαρκία (90΄)

      - Σακχαρώδης Διαβήτης, από την πλευρά του εξειδικευμένου Παθολόγου

      - Σακχαρώδης Διαβήτης, από την πλευρά του ψυχοσωματικού Ιατρού

      - Παχυσαρκία, από την πλευρά του εξειδικευμένου Παθολόγου

      - Παχυσαρκία, από την πλευρά του εξειδικευμένου Ενδοκρινολόγου

      - Παχυσαρκία, από την πλευρά του εξειδικευμένου Ψυχοσωματικού Ιατρού
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•    Προεδρείο:

      Διάλογος σχετικός με τις κατευθυντήριες οδηγίες - Πότε μας βοηθούν; (90΄)

      - Σακχαρώδης Διαβήτης

      - Νόσος του Crohn

      - Κολπική Μαρμαρυγή

      - Φλεβικές Θρομβώσεις

•    Προεδρείο:

      Η πληροφόρηση των ασθενών στην εποχή του διαδικτύου. Κατάρα ή

ευλογία; Καινούργιοι δρόμοι στο χάος της πληροφόρησης (45΄)

•    Προεδρείο:

      Ο παχύσαρκος ασθενής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (90΄)

      - Υποστήριξη του αναπνευστικού συστήματος

      - Διατροφή - υπέρ ή υποθερμιδική;

      - To πρόβλημα της φλεβικής ή αρτηριακής προσβάσεως στη διάγνωση και

θεραπεία

      - Περιποίηση και κινητοποίηση του ασθενούς

•    Προεδρείο:

      Ελάττωση και διακοπή των φαρμάκων (90΄)

      - Πότε και πώς

      - Βρογχικό Άσθμα και COPD

      - Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και Ρευματική Πολυμυαλγία

      - Αρτηριακή Υπέρταση

      - Μεταμόσχευση οργάνων: Νεφρών και Ήπατος

•    Προεδρείο:

      Κεφαλαλγία (45΄)

      - Σε αιματολογικές παθήσεις

      - Σε νευρολογικές παθήσεις

•    Προεδρείο:

      Παχυσαρκία και μεταβολική Χειρουργική (45΄)

     Σακχαρώδης Διαβήτης και μεταβολική χειρουργική (45΄)

•    Προεδρείο:

      Φυματίωση - μία παλιά ασθένεια με νέα προβλήματα (90΄)

•    Προεδρείο:

      Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του Καρκίνου (90΄)

      - Συστηματικές ενέργειες για την πρώιμη διάγνωση

      - Αμφιλεγόμενο PSA

      - Μαστογραφία - Screening: Υπέρ και κατά

      - Πρώιμη διάγνωση του Καρκίνου των Χοληφόρων Οδών - Μοριακή και

απεικονιστική προσπέλαση
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•    Προεδρείο:

      Οι επιτεύξεις του τελευταίου έτους στην: (60΄)

      - Γαστρεντερολογία

      - Ηπατολογία

•    Προεδρείο:

      Κλινικά επιτεύγματα στη θεραπεία των προβλημάτων του μεταβολισμού

των Λιπιδίων (90΄)

      - Οικογενής Υπερχοληστεριναιμία

      - Σωματική δραστηριότητα και μεταβολισμός των Λιπιδίων

      - Κάπνισμα και Λιπίδια

      - Παχυσαρκία και Υπερχοληστεριναιμία

•    Προεδρείο:

      Παχυσαρκία και μεταβολική χειρουργική (90΄)

      - Στη θεραπεία της παχυσαρκίας - Υπέρ

      - Στη θεραπεία της παχυσαρκίας - Κατά

      - Στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 - Υπέρ

      - Στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 - Κατά

•    Προεδρείο:

      Το Διαβητικό Πόδι: Η πολυπαραγοντική προσπέλασή του (90΄)

      - Αγγειολόγος

      - Ειδικός στο Σακχαρώδη Διαβήτη

      - Ειδικός στις Λοιμώξεις

      - Χειρουργός

      - Δερματολόγος

•    Προεδρείο:

      Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιά: Επικίνδυνες σχέσεις (90΄)

      - Νέες κατευθυντήριες οδηγίες στη θεραπεία της Kαρδιακής Aνεπάρκειας

      - Αντιθρομβωτική τριπλή αγωγή 2013

      - Καρδιά, Νεφροί, Φαρμακευτική αγωγή της Yπέρτασης, Stents, Ablation:

Ποια θεραπεία για ποιον ασθενή;

•    Προεδρείο:

     Λοιμώξεις (90΄)

•    Προεδρείο:

     Λοιμώξεις (90΄)

•    Προεδρείο:

      Δευτεροπαθής Υπέρταση - Τι πρέπει να αποκλεισθεί (90΄)

      - Αποκλεισμός της Δευτεροπαθούς Υπερτάσεως

      - Ορμονικοί Παράγοντες

      - Άπνοια ύπνου

      - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας
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•    Προεδρείο:

      Ο καρδιομεταβολικός ασθενής το 2013 (90΄)

      - Αντιλιπιδαιμική Αγωγή

      - Ποια είναι η αντιμετώπιση του Διαβητικού Ασθενούς μετά την Μετφορμίνη;

DPP4 αναστολείς ή σουλφονυλουρίες;

      - Συζήτηση με το ακροατήριο - Παραδείγματα

•    Προεδρείο:

      SGLT-2, GLP- 1: Ανάλογα και DPP4 αναστολείς στη θεραπεία των

Διαβητικών τύπου 2, στην καθ΄ ημέρα πράξη (90΄)

      - Εισαγωγή

      - SGLT - 2 Αναστολείς

      - GLP - 1 Ανάλογα

      - DPP4 - Αναστολείς

      - Κατευθύνσεις της Αμερικανικής (ADA) και της Ευρωπαϊκής (EASD)

Διαβητολογικής Εταιρείας

•    Προεδρείο:

      Νέες δυνατότητες στην αποτελεσματική προφύλαξη των Εγκεφαλικών

επεισοδίων σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή. Πρακτική εμπειρία στο

παράδειγμα του Apixaban (90΄)

      - Νέες δυνατότητες στην προφύλαξη από Εγκεφαλικά επεισόδια σε ασθενείς

με Κολπική Μαρμαρυγή

      - Η αντιμετώπιση του ασθενούς με Κολπική Μαρμαρυγή στην καθημερινή

κλινική πράξη με νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα

      - Η τοποθέτηση των ειδικών των ασχολουμένων με την πήξη (Παθολόγων -

Αιματολόγων - Καρδιολόγων) στην αντιμετώπιση ασθενών με Κολπική

Μαρμαρυγή

•    Προεδρείο:

      Εξελίξεις στην Ηπατολογία 2013 (90΄)

•    Προεδρείο:

      Μεταβολικό Σύνδρομο ως παράγοντας κινδύνου στη γένεση κακοήθων

Νόσων (90΄)

      - NASH και ΗCC

      - Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 και κακοήθειες

      - Παχυσαρκία και Συμπαγείς Όγκοι

      - Υπάρχουν δυνατότητες στην πρόληψη και θεραπεία των ανωτέρω εξελίξεων;
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι εργασίες του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.)
θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 έως και το Σάββατο
14 Δεκεμβρίου 2013.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα
Τηλ: 210 72 07 000
Website: www.divanis.com
Αίθουσες: Μακεδονία Α΄, Μακεδονία Β΄, Πέλλα, Μυκήνες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

www.hsim.gr 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ε.Ε.Ε.Π.

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), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές
αίθουσες. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος
του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Φ. και του Π.Ι.Σ.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος
είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής
σύμβασης με την U.E.M.S. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών).

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. Η παράδοση των
πιστοποιητικών συμμετοχής θα γίνει από τη γραμματεία του Συνεδρίου το
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013, μετά τη λήξη του επιστημονικού προγράμματος,
με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα
προμηθεύονται οι Σύνεδροι κατά την εγγραφή τους.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών 
και άλλων προϊόντων, καθώς και ιατρικού εξοπλισμού.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ* 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ** 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική

Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457, E-mail: alebesi@free-spirit.gr

Ξενοδοχείο Divani Caravel

Τιμή δωματίου (ανά διανυκτέρευση)                                   175,00 €

** Η παραπάνω τιμή είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και

συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου

• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου 

• Πιστοποιητικό συμμετοχής εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος

παρακολούθησης 

Μέλη Ε.Ε.Ε.Π.

Μη μέλη Ε.Ε.Ε.Π.

Ειδικευόμενοι / 

Επαγγελματίες Υγείας

Φοιτητές / Νοσηλευτές

A΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

01/06 - 25/10

            150,00 €

            160,00 €

              65,00 €

            ΔΩΡΕΑΝ

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

26/10 - ON SITE

             170,00 €

             180,00 €

               80,00 €

             ΔΩΡΕΑΝ

free spιrιt
G e t t i n g  y o u  t h e r e !

* Η είσπραξη του δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο θα γίνεται από την
Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας η οποία βάσει των ΠΟΛ. 1285/1998
Ν.1642/1986 και ΠΟΛ. 1097/5-7-2005 Ν. 2859/2000 δεν υπόκειται στον
καταλογισμό - απόδοση Φ.Π.Α. στις εγγραφές των συνέδρων.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που
θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων το αργότερο μέχρι και την 

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Οι θεματικές ενότητες των προσκεκλημένων Ομιλητών, των Προφορικών και των

Αναρτημένων Ανακοινώσεων του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής

Παθολογίας αφορούν την Παθολογία στο σύνολό της και τις συναφείς της

ειδικότητες με παθολογική κατεύθυνση.

Στις σελίδες 3 έως 9 μπορείτε ενδεικτικά να πληροφορηθείτε και άλλα

συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν.

• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις

• Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς

να είναι 11 cpi και να έχει πλήρη στοίχιση (justified)

• 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 τονισμένο - π.χ. Παπαδόπουλος Μιχάλης

• 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

• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: 

Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία

εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας. Κάθε συγγραφέας μπορεί να

παρουσιάσει μόνο μια εργασία αλλά δικαιούται να συμμετέχει σε περισσότερες

• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας

υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές

• 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)

• Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή

τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου

• Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους μέχρι

την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013. Προϋπόθεση για τη δημοσίευση της

εργασίας στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι η πληρωμή της εγγραφής

μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• H περίληψη της εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται με e-mail

στην αποκλειστική ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των περιλήψεων της

γραμματείας του Συνεδρίου (Lparissi@free-spirit.gr)

• Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε

με την εταιρία οργάνωσης του Συνεδρίου, Free Spirit, στο Τηλέφωνο: 

210 - 6048260, Fax: 210 - 6047457 και στο E-mail: alebesi@free-spirit.gr

(Υπεύθυνη: Κα Αλεξάνδρα Λεμπέση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ -  ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Προσεκλήθησαν)



ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 7299168, www.hsim.gr

Παρακαλούµε να συμπληρωθεί το δελτίο εγγραφής και να σταλεί µε fax (210 7295168) ή με e-mail
(info@hsim.gr)στη γραμματεία τηςΕλληνικήςΕταιρείαςΕσωτερικήςΠαθολογίαςπου λειτουργεί από
Δευτέρα - Παρασκευή και ώρα 09:00 - 17:00.

Ονοματεπώνυμο:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση Εργασίας:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:                                                                          Fax:

E-mail:

Αριθμός Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου:

Ιατρικός Σύλλογος:

A΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

01/06 - 25/10

        150,00 €

        160,00 €

          65,00 €

        ΔΩΡΕΑΝ

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

26/10 - ON SITE

        170,00 €

        180,00 €

          80,00 €

        ΔΩΡΕΑΝ

Μέλη Ε.Ε.Ε.Π.

Μη μέλη Ε.Ε.Ε.Π.

Ειδικευόμενοι / Επαγγελματίες Υγείας

Φοιτητές / Νοσηλευτές

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου • Έντυπο υλικό του Συνεδρίου 

• Πιστοποιητικό συμμετοχής εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης 

Κατάθεση στο λογαριασµό:

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR04 015010100000980004 42950

BIC: GHBAGRAA

Δικαιούχος:

Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

free spιrιt
G e t t i n g  y o u  t h e r e !

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

* Η είσπραξη του δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο θα γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία
Εσωτερικής Παθολογίας η οποία βάσει των ΠΟΛ. 1285/1998 Ν.1642/1986 και ΠΟΛ. 1097/5-7-
2005 Ν. 2859/2000 δεν υπόκειται στον καταλογισμό - απόδοση Φ.Π.Α. στις εγγραφές των
συνέδρων.

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

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει
την ιδιότητά τους.




