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• Εργαστήριο Υγιεινήσ, Τμήμα Ιατρικήσ, Α.Π.Θ.
• Εργαστήριο Υγιεινήσ & Επιδημιολογίασ,
Τμήμα Ιατρικήσ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Εργαστήριο Υγιεινήσ & Προστασίασ Περιβάλλοντοσ,
Τμήμα Ιατρικήσ, Δ.Π.Θ.

• Τομέασ Κοινωνικήσ Ιατρικήσ, Τμήμα Ιατρικήσ,
Πανεπιστήμιο Κρήτησ
• Εργαστήριο Υγιεινήσ, Τμήμα Ιατρικήσ, Πανεπιστήμιο Πατρών
• Εθνική Σχολή Δημόσιασ Υγείασ
• Τομέασ Δημόσιασ Υγείασ, Τμήμα Νοσηλευτικήσ, Ε.Κ.Π.Α.
• Τμήμα Δημόσιασ και Κοινοτικήσ Υγείασ,
Πανεπιστήμιο Δυτικήσ Αττικήσ

ο Πανε
Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ

8 ΣύΣύγχρονεσ προκλήσεισ
Δημό
Δημόσιασ Υγείασ & Κοινωνικήσ Ιατρικήσ

στ
τ Δημόσια
στη

Υγεία:

Αξξιοπο
Αξιοποίηση
ποίη
ίηση
ση τησ
τησσ παρακαταθήκησ
παρ
π
αρακ
αρ
α
ακα
αταθή
αταθ
αθή
ήκησ
Δημήτρη
του Καθηγητή
ήΔ
ρη Τριχόπουλου
Τριχ
Τριχόπουλο
πουλου

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΒΙΟΠΟΛΙΣ
Μεζούρλο, Λάρισα

22-25

Νοεμβρίου
2018

Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, συνάδελφοι και φίλοι,
Το Φόρουμ Δημόσιας Yγείας, στο οποίο μετέχουν μέλη ΔΕΠ από τα εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας
των Πανεπιστημίων όλης της χώρας, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς Δημόσιας Υγείας
διοργανώνουν το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής με θέμα
«Σύγχρονες Προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης του Καθηγητή
Δημήτρη Τριχόπουλου». Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Δημόσια Υγεία είναι η
επιστήμη της πρόληψης νοσημάτων, επέκτασης του προσδόκιμου επιβίωσης και προαγωγής της υγείας
μέσα από οργανωμένες προσπάθειες της κοινωνίας. Τον ορισμό αυτό πιστεύω ότι πρέπει να τον γράφουμε
και να τον λέμε συνέχεια, με την ελπίδα ότι κάποτε θα τον εμπεδώσουν πολλοί και κυρίως οι κατά καιρούς
διοικούντες από όλες τις παρατάξεις που αναφέρονται στην περίθαλψη (νοσοκομεία κλπ) και μιλούν για
Δημόσια Υγεία.
Ο ρόλος και η σημασία της Δημόσιας Υγείας - πρόληψης στις προηγμένες κοινωνίες έχει εδραιωθεί ως
θεμέλιος λίθος των συγχρόνων συστημάτων Υγείας. Ένας ρόλος, ο οποίος μόλις τις τελευταίες δεκαετίες
απέκτησε τη σημασία και την υπόσταση που έχει σήμερα, καθώς οι κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις σε
παγκόσμιο επίπεδο αποδείχθηκαν καθοριστικές.
Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι τεράστιες μεταβολές στο κλίμα και τα οικοσυστήματα, καθώς και η
ανάδειξη νέων ή επανεμφανιζόμενων νοσημάτων που είχαν - μερικώς ή ολικώς - εξαλειφθεί, δημιουργούν
νέες επιστημονικές προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία με πολύ σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις. Προκλήσεις
ιδιαίτερα δύσκολες, οι οποίες χρήζουν άμεσων και δραστικών λύσεων.
Σε αυτό το δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας
διοργανώνοντας αυτό το συνέδριο θέλει να δώσει βήμα προβληματισμού και διαλόγου για θέματα που
σχετίζονται με την εκπαίδευση και την έρευνα σε όλα τα θέματα της Δημόσιας Υγείας που απασχολούν την
Ελλάδα.
Η Ελλάδα και ευρύτερα ο κόσμος είχε την ευκαιρία και την τιμή να ζήσει τον πρωτεργάτη, πρωτοπόρο και
μεγάλο ερευνητή της Δημόσιας Υγείας τον Καθηγητή Δημήτριο Τριχόπουλο. Επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει
να βαδίσουμε στα χνάρια του Δασκάλου μας αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το συνέδριο στη μνήμη του με
ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον
Βόλο που ήταν και η γενέτειρα του Καθηγητή Δημητρίου Τριχόπουλου.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22-25 Νοεμβρίου 2018 στη Λάρισα (κτιριακό συγκρότημα
«ΒΙΟΠΟΛΙΣ», Μεζούρλο), ενώ την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ειδική
τιμητική εκδήλωση εις μνήμην του καθηγητή Δημητρίου Τριχόπουλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(Παραλιακό Συγκρότημα, Κτίριο Δελμούζου, Αμφιθέατρο ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Βόλος).
Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλία να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε και ενδεχομένως να μάθουμε
από νεότερους συναδέλφους αλλά κυρίως να έχουμε κοινωνική επαφή και να περάσουμε όμορφα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Χ. Χατζηχριστοδούλου
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:

ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αντιπρόεδροι:

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλη:

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

		

ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

		

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

		

ΖΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

		

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

		

ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ

		

ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

		

ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

		

ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

		

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

		

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

		

ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

		

ΝΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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Θεματολογία Συνεδρίου
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Πρωτογενής, Δευτερογενής, Τριτογενής
ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Παχυσαρκία,
Σακχαρώδης Διαβήτης, Άνοια, Ψυχικά Νοσήματα, ΧΑΠ, Κάπνισμα
ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
• Νοσήματα μεταδιδόμενα με διαβιβαστές
• Εμβολιασμοί
• Μετανάστες, παγκόσμια υγεία
• Αντιμικροβιακή αντοχή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
• Ασφάλεια και ποιότητα υδάτων και τροφίμων
• Ατμοσφαιρική ρύπανση
• Ύδατα αναψυχής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
• Screening για τον καρκίνο του προστάτη
• Υποχρεωτικός εμβολιασμός επαγγελματιών υγείας
• Ηλεκτρονικό τσιγάρο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
• Εμπλεκόμενοι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί: WHO, ECDC, DGSANTE, CDC
Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
• Δεκάλεπτες παρεμβάσεις με ηλεκτρονική πλατφόρμα
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Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής
«Σύγχρονες Προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση τη παρακαταθήκης του Καθηγητή
Δημήτρη Τριχόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 22-25 Νοεμβρίου 2018.

Τόπος Διεξαγωγής

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, κτιριακό συγκρότημα «ΒΙΟΠΟΛΙΣ», Μεζούρλο,
ενώ την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ειδική τιμητική εκδήλωση
εις μνήμην του καθηγητή Δημητρίου Τριχόπουλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παραλιακό
Συγκρότημα, Κτίριο Δελμούζου, Αμφιθέατρο ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Βόλος).

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

www.phforum.gr

Έκθεση Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει έκθεση για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της Υγείας.

Κονκάρδες Συνεδρίου (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 της
U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Μοριοδότηση

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 (Ιατρός) ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 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.

Εργασίες - Υποβολή Περίληψης Εργασιών

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 20 Οκτωβρίου 2018
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Νοεμβρίου
2018

Εγγραφές
Εγγραφές
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
έως 21/10/2018

B’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
από 22/10/2018 - onsite

Επαγγελματίες Υγείας

40,00 €

50,00 €

Ειδικευόμενοι /
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

20,00 €

30,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προπτυχιακοί Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

* Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την
ιδιότητά τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση του Συνεδρίου
•  Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
•  Βεβαίωση παρακολούθησης
•  Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μοριοδότηση (CME-CPD Credits), εφόσον έχει καλυφθεί
ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)
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Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Γενικές Παρατηρήσεις
• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή
μέλους της συγγραφικής ομάδας
• Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς   
αξιολόγηση
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται
δεκτές
• Περιλήψεις χωρίς αποτελέσματα ή με την ένδειξη «τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν» 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)
• Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα
δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται
• Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης είναι στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Θα ληφθεί
υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε e-poster
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας και ο τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη
ανακοίνωση), από την Επιστημονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία συγγραφέα μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία
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Βραβείο Αριστείας Νέων Ερευνητών
“Καθηγητού Δημητρίου Τριχόπουλου”
Ο Καθηγητής Δημήτριος Τριχόπουλος πέρα από ερευνητής διεθνούς βεληνεκούς με ανεκτίμητη
προσφορά στην Ιατρική Επιστήμη και τη Δημόσια Υγεία, υπήρξε και ένας φωτισμένος δάσκαλος που
γαλούχησε γενιές επιστημόνων και λειτουργών υγείας.
Το «Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής», με την ευκαιρία του 8ου Συνεδρίου
του με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης
του Καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλου», θεσμοθετεί «Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου
Τριχόπουλου» με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού έργου νέων επιστημόνων, τους οποίους
πάντα στήριζε και ενέπνεε ο Δ. Τριχόπουλος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της
Επιδημιολογίας και της Δημόσιας Υγείας και βρίσκονται στα αρχικά βήματα της σταδιοδρομίας τους.
Θα απονέμεται ως επιβράβευση αξιόλογης δημοσιευμένης εργασίας στο πεδίο της Επιδημιολογίας /
Δημόσιας Υγείας ή για την ενίσχυση υποσχόμενου ερευνητικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το βραβείο θα απονέμεται στο πλαίσιο των συνεδρίων του Φόρουμ και συνίσταται σε τιμητικό
δίπλωμα και οικονομική ενίσχυση του βραβευθέντος με το ποσό των 2.000 Ευρώ.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
Επιδημιολογίας και της Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή
• εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα
• δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη μετά την απονομή του διδακτορικού τους διπλώματος
• δεν έχουν συμπληρώσει 3 έτη μετά τις μεταδιδακτορικές τους σπουδές.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ως τις 15 Οκτωβρίου 2018
κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
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