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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της 
Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ), με διεθνή 
συμμετοχή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από τις 28 έως και τις 
31 Ιανουαρίου 2021. 

Σε κάθε επιστημονική εκδήλωση της ΕΜΕΔΙΠ αναπτύσσονται θέματα που 
αποβλέπουν στη βασισμένη στις νεότερες επιστημονικές ενδείξεις αντιμετώπιση 
των παθήσεων του συνδρόμου του Διαβητικού Ποδιού. Πάντα υπάρχουν νεότερα 
στοιχεία στον τομέα αυτό, ιδίως τις δύσκολες αυτές ημέρες.

Αυτός ήταν και ο λόγος που μας ώθησε στην προσπάθεια για την πραγματοποίηση 
του συμποσίου αυτού, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής των 
λοιμωξιολόγων του Υπουργείου.

Η θεματολογία κι εφέτος αποβλέπει στην ουσιαστικά πολύπλευρη αντιμετώπιση 
των διαβητικών ασθενών με προβλήματα από τα πόδια. Αναφερόμαστε στις 
δυνατότητες βελτίωσης της ρύθμισης της γλυκόζης αίματος, της υπέρτασης και 
των λιπιδίων καθώς και στην επίδραση των αναλόγων δράσεων στην πρόληψη 
και έκβαση των προβλημάτων από τα πόδια. Εστιάζουμε όμως και στη διερεύνηση 
της νεφρικής λειτουργίας. Η ύπαρξη μικρο- και μακροαγγειοπάθειας στα πόδια μάς 
ενδιαφέρει άμεσα και θεωρούμε ότι ενδιαφέρει και όλους τους συναδέλφους που 
ασχολούνται με τον διαβητικό ασθενή.

Η ουσιαστικά πολύπλευρη αντιμετώπιση των παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού 
όμως αποτελεί θέμα ομάδος, όπου συμμετέχουν πολλές εξειδικεύσεις Λειτουργών 
Υγείας (ειδικότητες παθολογίας, χειρουργικές, απεικονιστικές κλπ.), νοσηλευτές, 
ποδολόγοι κλπ, ίσως οι περισσότερες από κάθε άλλον τομέα. Αναλύεται η 
δραστηριότητα των ομάδων Διαβητικού Ποδιού και η χρησιμότητά τους. 

Σημαντική είναι, όπως πάντα, η αναφορά στη συμβολή των ποδολόγων και 
του νοσηλευτικού προσωπικού και των κατασκευαστών ειδικών υποδημάτων 
αποφόρτισης. Θα συζητηθούν, δε, ερευνητικές προσπάθειες και προτάσεις από 
τον Ελληνικό και διεθνή χώρο σε ειδικές συνεδρίες. 

Επιπλέον, θα υπάρχουν κλινικά φροντιστήρια για την ανίχνευση ατόμων που 
θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση των προβλημάτων του Διαβητικού 
Ποδιού (έλκη - γάγγραινα) τόσο στην κοινότητα όσο και στους νοσηλευόμενους 
ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη. 

Η επιτυχία του Συνεδρίου, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, βασίζεται και στη δική 
σας ενεργή συμμετοχή για να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα για τη μείωση των 
ακρωτηριασμών. 

Σας περιμένουμε όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών στους, πάσχοντες από Διαβήτη, συνανθρώπους μας 
στον τομέα του Διαβητικού Ποδιού. 

Με βαθειά εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μανές
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Πρόεδρος

Χρήστος Μανές

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Παπάνας

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τεντολούρης

Ταμίας

Στέφανος Παπαντωνίου

Μέλη

Κυριακή Καλλιγιάννη

Γεωργία Μάρκου

Τσανικίδης Ηρακλής
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ΤΟΠΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Το 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ)  θα πραγματοποιηθεί 
στις 28 - 31 Ιανουαρίου 2021, διαδικτυακά, με την τήρηση των 
κανόνων διεξαγωγής Συνεδρίων, όπως αυτοί προβλέπονται στο 
ισχύον «Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Συνεδρίων». Η επίσημη γλώσσα 
του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. 

LIVE STREAMING 
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση 
της εκδήλωσης θα είναι σύντομα διαθέσιμος.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με  
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα 
παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο  
οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών 
του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και 
δορυφορικές διαλέξεις δε μοριοδοτούνται. Με γνώμονα τα 
παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά 
μετά τη λήξη του Συνεδρίου, σε όσους το επιθυμούν, μαζί με το 
έντυπο αξιολόγησης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από 
όλους τους συνέδρους.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά 
τη λήξη του Συνεδρίου σε όσους το επιθυμούν. 
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Εγγραφές 
Δικαίωμα Συμμετοχής
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ειδικευμένοι 50,00 €

Ειδικευόμενοι 40,00 €

Επαγγελματίες Υγείας  
(Νοσηλευτές, Ποδίατροι, Ποδολόγοι κλπ)

30,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ιατρικής & Νοσηλευτικής Δωρεάν

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

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
•  Βεβαίωση και Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια (για 

τους ιατρούς) εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος 
παρακολούθησης

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%



Διοργάνωση

Οργάνωση - 
Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας 
Τηλ.: 210 60 48 260, Fax: 210 60 47 457
E-mail: vkevga@free-spirit.gr 
Web site: www.free-spirit.gr

Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Πόντου 10 4, 115 2 7 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7470089, Fax: 2 10 7470044
E-mail: emedip@otenet.gr, Web site: www .emedip.gr


