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Χαιρετισμός
Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.), συνεχίζοντας την πετυχημένη 
πορεία της, βρίσκεται ακόμη μια φορά στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι θα 
πραγματοποιήσει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με Διεθνή Συμμετοχή στο ξενοδοχείο Crowne 
Plaza, στην Αθήνα, 1-4 Φεβρουαρίου 2018. 

Σε κάθε συνέδριο της ΕΜΕΔΙΠ αναπτύσσονται θέματα που αποβλέπουν στην ορθολογική και στην 
αντιμετώπιση των παθήσεων του συνδρόμου του Διαβητικού Ποδιού που είναι βασισμένη σε 
ενδείξεις που ήδη υπάρχουν.

Η θεματολογία αποβλέπει και στην πολύπλευρη αντιμετώπιση του ασθενούς με προβλήματα 
από τα πόδια. Εξετάζονται λοιπόν οι δυνατότητες καλύτερης ρύθμισης της γλυκόζης αίματος και 
της υπέρτασης και των λιπιδίων με απαραίτητη και την διερεύνηση νεφρικής λειτουργίας. Είναι 
αποδεδειγμένο, αν και όχι τόσο προβεβλημένο, ότι η ρύθμιση της γλυκόζης και των άλλων 
παραπάνω παραμέτρων συντελεί στην αποφυγή ακρωτηριασμών μειώνοντας τις χρόνιες 
επιπλοκές, αλλά και κατά την διάρκεια θεραπευτικής αντιμετώπισης έλκους συντελεί στην 
ταχύτερη επούλωση.  

Η πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού όμως 
αποτελεί θέμα ομάδος, όπου συμμετέχουν πολλές εξειδικεύσεις Λειτουργών Υγείας (ειδικότητες 
Παθολογίας, χειρουργικές, απεικονιστικές κ.λπ.), ίσως οι περισσότερες από άλλον τομέα. Στο 6ο 
Συνέδριο θα διευκρινισθεί και θα τονισθεί ο ρόλος τους αναλυτικά.

Η θεματολογία θα στραφεί επιπλέον στην αποκατάσταση των ακρωτηριασθέντων ασθενών. 
Θα τονισθούν επίσης οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των ακρωτηριασμών. Σε χώρες που 
βρίσκονται σε οικονομική κρίση είναι απαραίτητη η προσέγγιση αυτή.

Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει υπό τη μορφή σύντομων διαλέξεων, συζητήσεων σε 
αμφιλεγόμενα θέματα, στρογγυλών τραπεζών και κυρίως κλινικών φροντιστηρίων με ενεργό 
συμμετοχή των συνέδρων. Θα υπάρχουν διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών από το εξωτερικό, 
πρωτοπόρων στην αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών (αγγειοχειρουργικών παρεμβάσεων, 
αποκατάστασης κ.λπ.), στην οργάνωση ανάλογων μονάδων Διαβητικού Ποδιού καθώς και στη 
φροντίδα, στην πάθηση αυτή, στις χώρες τους. 

Η υπόθεση «Διαβητικό Πόδι» αφορά πολλές ειδικότητες της Ιατρικής από την πρωτοβάθμια ως την 
τριτοβάθμια περίθαλψη, σημαντική όμως είναι η συμβολή των ποδολόγων και του νοσηλευτικού 
προσωπικού. Θα καλυφθεί ο τομέας αυτός με ανάλογη θεματολογία, π.χ. αποφόρτιση, θεραπευτικά 
υποδήματα, κ.λπ. Θα συζητηθούν ερευνητικές προσπάθειες και προτάσεις από τον Ελληνικό και 
Διεθνή χώρο σε ειδικές συνεδρίες. 

Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους για να συμμετέχετε ενεργά στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας, 
ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη συνεργασία όλων μας σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών 
Υγείας, με τελικό σκοπό τη μείωση της μάστιγας των ακρωτηριασμών σε διαβητικούς ασθενείς.

Ο Γραμματέας

Δρ. Ν. Τεντολούρης

Ο Πρόεδρος

Δρ. Χ. Μανές
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Θεματολογία

• Επιδημιολογία Διαβητικού Ποδιού - Κόστος 

• Ρύθμιση γλυκόζης, υπέρτασης και λιπιδίων 

•  Προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς  
με Διαβητικό Πόδι - Ακρωτηριασμό 

• Βλάβες σε κάτω άκρα διαβητικών μη διαβητικής αιτιολογίας 

• Νευροπάθεια 

•  Περιφερική αγγειακή νόσος - Συντηρητική και χειρουργική 
θεραπεία 

•  Αρθροπάθεια Charcot - Χειρουργική και συντηρητική 
αντιμετώπιση

• Λοιμώξεις - Αντιμετώπιση σηψαιμίας 

• Απεικονιστικές μέθοδοι 

• Χειρουργική αντιμετώπιση 

• Ακρωτηριασμοί. Πότε και πώς 

• Επούλωση ελκών - Νεώτερες θεραπείες 

• Ειδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 

• Χρόνια νεφρική νόσος και Διαβητικό Πόδι 

•  Επείγουσες καταστάσεις σε ασθενείς με Διαβητικές βλάβες 
 στα κάτω άκρα 

• Εμβιομηχανική - Aποφόρτιση σε οξείες και χρόνιες καταστάσεις

•  Οργάνωση περίθαλψης - Στρατηγικές στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη 

• Φροντίδα ελκών 

•  Συμβολή των διαφόρων εξειδικεύσεων λειτουργών υγείας στην 
μείωση των ακρωτηριασμών (Φαρμακοποιοί - Νοσηλευτές) 

• Τηλεϊατρική και παθήσεις Διαβητικού Ποδιού
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Κάτοψη Έκθεσης

Περίπτερα 6m2  5.000,00 €

Είσοδος
Συνεδριακής 

Αίθουσας
Γραµµατεία
Free Spirit
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δορυφορικό Συμπόσιο                                                                     6.500,00 €

Δορυφορική Διάλεξη 4.500,00 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Οπισθόφυλλο                                                                                         1.800,00 €

3η Εξωφύλλου                                                                                        1.500,00 €

Εσωτερική σελίδα                                                                                   1.100,00 €

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Banner                                                                                                  3.000,00 €

Ένθετο στην τσάντα                                                                              1.500,00 €

Πανό συνεδρίου, 2 τμχ.                                                                          2.500,00 €

Σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet Corner) & Σταθμός 
φόρτισης κινητών τηλεφώνων & φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (charging station)      

4.500,00 €

Εταιρική/προϊοντική σήμανση στο διάλειμμα καφέ (έκαστο)                       2.000,00 €

Εταιρική/προϊοντική σήμανση στη δεξίωση υποδοχής                                 3.500,00 €

* Οι προαναφερόμενες τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ειδικευμένοι                                                                                           140,00 €

Ειδικευόμενοι                                                                                           60,00 €

Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Ποδολόγοι)                                         40,00€

Φοιτητές                                                                                               ΔΩΡΕΑΝ

* Οι τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α.

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ - Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Διαμονή                                                                         150,00 €

Σημειώσεις:
Στις ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος θα ισχύσει από 
1/1/2018 και ανέρχεται σε 4 €/ανά διανυκτέρευση για ξενοδοχεία πέντε (5) αστέρων.   
Ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check in.
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Διοικητικό Συμβούλιο

Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων 
Διαβητικού Ποδιού

Πρόεδρος
Χρήστος Μανές

Αντιπρόεδρος
Θωμάς Κατσαρός

Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Τεντολούρης

Ταμίας
Στέφανος Παπαντωνίου

Μέλη
Κυριακή Καλλιγιάννη
Νικόλαος Παπάνας
Χαρά Λούπα
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Εταιρία Μελέτης Παθήσεων  
Διαβητικού Ποδιού

Πόντου 104, 115 27, Αθήνα
Tηλ.: 210 7470 089, Fax: 210 7470 044

e-mail: emedip@otenet.gr

w w w . e m e d i p . g r

Θεσσαλονίκης 12, 153 44, Γέρακας, Αττική
Tηλ.: 210 6048 260, Fax: 210 6047 457

E-mail: lparissi@free-spirit.gr
Web site: www.free-spirit.gr

Διοργάνωση


