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Μήνυ μα Πρ οέ δ ρ ο υ
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι το 8ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό
Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 20-22 Οκτωβρίου 2017. Συνεχίζοντας
την προσπάθεια μας να διατηρήσουμε υψηλό το επίπεδο του συνεδρίου μας, αλλά
και να το κάνουμε πιο ελκυστικό για τον ειδικευόμενο και ειδικευμένο παιδίατρο και
τον παιδοπνευμονολόγο, εμπλουτίσαμε το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς στο οποίο
συμμετέχουν διακεκριμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεγάλη
ερευνητική και κλινική εμπειρία.
Το επιστημονικό πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει ολοήμερο κλινικό φροντιστήριο,
διαλέξεις με ενδιαφέροντα θέματα για τον γενικό παιδίατρο και παιδοπνευμονολόγο.
Ειδικά φέτος, οι συνεδρίες της τελευταίας ημέρας θα διεξαχθούν στα αγγλικά με τη
συνεργασία της E.R.S. (European Respiratory Society) και τη συμμετοχή έμπειρων
ομιλητών μελών της Paediatric Assembly της E.R.S. Παράλληλα, όπως κάθε χρονιά, θα
πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τους νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές.
Σημειώνω ότι, για πρώτη φορά, λόγω της σύνδεσης της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής
εταιρείας με την E.R.S., που είναι σε ισχύ από την εφετινή χρονιά, έχει αυξηθεί ο αριθμός
των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών. Επιπλέον, θα υπάρξει προβολή του Συνεδρίου
μας και κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού συνεδρίου της ERS στο Μιλάνο.
Με την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί και αυτή τη χρονιά η παράδοση των επιτυχημένων
συνεδρίων της εταιρείας μας, σας περιμένουμε όλους για να συζητήσουμε τις νεότερες
εξελίξεις στην Παιδοπνευμονολογία.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας
Εμμανουήλ Παρασκάκης MD, PhD
Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής Δ.Π.Θ.
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Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος:

Παρασκάκης E.

Αντιπρόεδρος:

Χαϊδοπούλου Κ.

Γραμματέας:

Γίδαρης Δ.

Ταμίας:

Κυρβασίλης Φ.

Μέλος:

Παπαδοπούλου A.

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παρασκάκης Ε.

Πρόεδρος: Κουμπουρλής Α.

Μέλη: Τσανάκας Ι.
Γίδαρης Δ.
Εμποριάδου Μ.
Καρανταγλής Ν.
Κυρβασίλης Φ.
Παπαδοπούλου Α.
Φούζας Σ.
Χαϊδοπούλου K.
Χατζηαγόρου Ε.

Μέλη: Ανθρακόπουλος Μ.
		
Βαλερή Ρ.
Δούρος Κ.
Εμποριάδου Μ.
Καδίτης Α.
Κατσαρδής Χ.
Μαντζουράνη Ε.
Μιχαηλίδου Ε.
Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη Π.
Παρασκάκης Ε.
Πασπαλάκη Π.
Πρίφτης Κ.
Τσανάκας Ι.
Τσιλιγιάννης Θ.
Χαϊδοπούλου K.
Χατζημιχαήλ Α.
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Θεματολογία Συνεδρίου
• Σπιρομετρία
• Οξυμετρία - Νυκτερινή οξυμετρία
• Βασικές αρχές αναπνευστικής λειτουργίας
• Το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου στα παιδιά
• Βρογχοσκόπηση
• Ακτινογραφία θώρακος
• Εναπόθεση εισπνεομένων φαρμάκων στον παιδικό πνεύμονα
• Κυστική Ίνωση
• Ενδείξεις και αποτελεσματικότητα τεχνικών κάθαρσης του αναπνευστικού
• Βρογχιολίτιδα
• Λοιμώξεις και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα
• Βρογχοπνευμονική δυσπλασία
• Πρόγνωση του συριγμού της προσχολικής ηλικίας
• Βρογχικό Άσθμα
• Χρόνιος Βήχας
• Αλλεργική Ρινίτιδα
• Διαταραχές ύπνου
• Ο ρόλος της νοσηλεύτριας άσθματος στη ρύθμιση της νόσου
• Αναπνευστική φυσικοθεραπεία στις χρόνιες πνευμονοπάθειες
• Η εμπειρία από τη φροντίδα χρονίως πασχόντων στο σπίτι
• Σχολείο άσθματος
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Γε νικ ές Π ληρο φ ορ ί ες
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 8ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής
Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, 20 με 22 Οκτωβρίου
2017.

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), 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 Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με 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
11 Σεπτεμβρίου 2017

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών

22 Σεπτεμβρίου 2017

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

1 Οκτωβρίου 2017

Λήξη εγγραφών στο προσυνεδριακό Κλινικό Φροντιστήριο
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Εργα σίες - Υπο βολή Περ ι λήψεω ν Ε ργ α σ ι ών
Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών
Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2017.
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).

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της γραμματείας του Συνεδρίου, gkotsabasaki@free-spirit.gr

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών
• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200 λέξεις
• 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
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό,
Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα

Χρήσιμες Πληροφορίες
• 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)
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Εγγρ αφές*
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κατηγορία

Α’ Περίοδος
έως 11/09/2017

Β’ Περίοδος
Από 12/09/2017
και onsite

Ειδικευμένοι

100,00€

120,00€

Ειδικευόμενοι

70,00€

90,00€

Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές,
λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

30,00€

40,00€

Προπτυχιακοί Φοιτητές

ΔΩΡEAN

ΔΩΡEAN

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

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:
Ειδικευμένοι & Ειδικευόμενοι
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση Συνεδρίου
Συνεδριακό Υλικό
Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
Βεβαίωση παρακολούθησης
Πιστοποιητικό με μοριοδότηση (εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας
•
•
•
•

Παρακολούθηση Συνεδρίου
Συνεδριακό Υλικό
Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
Βεβαίωση παρακολούθησης

Προπτυχιακοί Φοιτητές
• Παρακολούθηση Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Βεβαίωση παρακολούθησης
* Όλες οι τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α.
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Εγγρ αφές*
Εγγραφή στο Κλινικό Φροντιστήριο (Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017)
Κόστος εγγραφής στο Κλινικό Φροντιστήριο		

50,00 €

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο προσυνεδριακό Κλινικό Φροντιστήριο απαιτείται προεγγραφή,
μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 5 ατόμων και θα
εκπαιδεύονται σε σταθμούς εργασίας με κυκλική εναλλαγή.
* Όλες οι τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α.

Φιλοξενία Συνέδρων (Ξενοδοχείο Divani Caravel)
Κόστος διαμονής		150,00 €*
* Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο, με πρωινό, ανά διανυκτέρευση και συμπεριλαμβάνει
όλους τους νόμιμους φόρους.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική
Παιδοπνευμονολογική
Εταιρεία

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

www.free-spirit.gr

