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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά  και ανυπομονησία μετά από τόσο καιρό «εγκλεισμού» σας προσκαλώ στο 8ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) με διεθνή συμμετοχή το 
οποίο θα γίνει στην Αθήνα από τις 3-6 Φεβρουαρίου 2022. Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη  της 
Χαρίκλειας Λούπα που διετέλεσε ενεργό μέλος και μέλος του ΔΣ της εταιρίας μας για πολλά χρόνια.

Στα συνέδρια της ΕΜΕΔΙΠ αναπτύσσονται  θέματα που αποβλέπουν στην ορθολογική και πάντα βασισμένη 
σε επιστημονικές ενδείξεις αντιμετώπιση των παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού, που θεωρείται ως μια από 
τις σοβαρότερες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η θεματολογία κι εφέτος αποβλέπει στην πολύπλευρη αντιμετώπιση του ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη 
και προβλήματα διαβητικού ποδιού. Επίσης θα συζητήσουμε την αντιμετώπιση του διαβήτη κατά την 
περίοδο «εγκλεισμού» και των περιορισμένων δυνατοτήτων πρόσβασης στα Ιατρεία. Στο συνέδριο θα  
δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις δυνατότητες καλύτερης ρύθμισης της γλυκόζης αίματος, της υπέρτασης και 
των λιπιδίων, με έμφαση στα νεότερα δεδομένα που αφορούν τις δράσεις των νεότερων αντιδιαβητικών 
φαρμάκων στην καρδιά και τους νεφρούς και τι προσφέρουν οι νεότερες ινσουλίνες. Σε ειδικά στρογγυλά 
τραπέζια θα συζητηθούν οι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του διαβήτη, της 
υπέρτασης, τις δυσλιπιδαιμίες και οδηγίες χορήγησης των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων. 
Θα έχουν επίσης συμμετοχή επιστημονικές εταιρείες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του Διαβητικού 
Ποδιού όπως είναι η Αγγειοχειρουργική, η Ακτινολογική και η Δερματολογική εταιρεία καθώς και η εταιρεία 
Πλαστικής Χειρουργικής, η εταιρεία των Ποδιάτρων-Ποδολόγων και η Ένωση Νοσηλευτών με ειδικές 
διαλέξεις. Επιπλέον, θα εξετασθούν οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στην πρόληψη των χρόνιων 
επιπλοκών του Διαβήτη και των ακρωτηριασμών. 

Έχει αποδειχθεί ότι η έγκυρη πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του Διαβητικού 
Ποδιού αποτελεί θέμα λειτουργίας ομάδος, όπου συμμετέχουν πολλές εξειδικεύσεις Λειτουργών Υγείας 
(ειδικότητες Παθολογίας, Χειρουργικές, Απεικονιστικές κλπ.), ίσως οι περισσότερες από κάθε άλλον τομέα. 
Σημαντική είναι και η συμβολή των ποδολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού ως μέλη των ομάδων 
αυτών

 Στο 8ο Συνέδριο θα διευκρινισθεί και η συμβολή όλων των μελών της ομάδος και θα τονισθεί ο ρόλος 
τους αναλυτικά στην περίοδο που διανύουμε. Θα συζητηθούν ερευνητικές προσπάθειες και προτάσεις από 
τον Ελληνικό και διεθνή χώρο σε ειδικές συνεδρίες. Έχουν προσκληθεί καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι 
ομιλητές με μεγάλη κλινική και ερευνητική εμπειρία.

Επιπλέον, η ΕΜΕΔΙΠ έχει προσθέσει στο επιστημονικό της πρόγραμμα κλινικά φροντιστήρια, όπου οι 
σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην ανίχνευση ατόμων που θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων του Διαβητικού Ποδιού, με στόχο την πρόληψη των 
ελκών και των ακρωτηριασμών. 

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. Ελπίζουμε το 8ο συνέδριο με αυτές 
τις ειδικές συνθήκες  να αποτελέσει ένα ορόσημο επιστημονικής δημιουργίας, με στόχο την προάσπιση και 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Διαβήτη, οι οποίοι είτε εμφανίζουν ήδη επιπλοκές, είτε 
θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών. 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΜΕΔΙΠ & Πρόεδρος της Ο.Ε. του Συνεδρίου

                                        Δρ. Χρήστος Μανές 
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Διοικητικό Συμβούλιο  
& Οργανωτική Επιτροπή

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα Μέλη  
του Δ.Σ. της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Πρόεδρος

Χρήστος Μανές

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Παπάνας

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τεντολούρης

Ταμίας

Στέφανος Παπαντωνίου

Μέλη

Κυριακή Καλλιγιάννη

Γεωργία Μάρκου

Ηρακλής Τσανικίδης
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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 στην εποχή της Covid -19

Νευροπάθεια - Νεότερες Εξελίξεις 

Περιφερική αγγειακή νόσος - Κρίσιμη ισχαιμία

Αρθροπάθεια Charcot & μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

Λοιμώξεις - Αντιμετώπιση σηψαιμίας 

Οξείες επείγουσες καταστάσεις στο διαβητικό πόδι

Απεικονιστικές μέθοδοι

Ακρωτηριασμοί: Πότε και πώς 

Επούλωση ελκών: Νεότερες εξελίξεις 

Ειδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Χρόνια νεφρική νόσος και Διαβητικό Πόδι

Εμβιομηχανική - Αποφόρτιση

Φροντίδα ελκών στην περίοδο Covid -19

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

Τηλεϊατρική και παθήσεις Διαβητικού Ποδιού 
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Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού θα 
πραγματοποιηθεί υβριδικά, στις 3 - 6 Φεβρουαρίου 2022, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπονται τα ακόλουθα: 

•  Τα επιστημονικά συνέδρια διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή υπάρχει 
παράλληλα:

   φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων (μόνο 
πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο)

   ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς 
εγγεγραμμένους συνέδρους.

•  Για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης του τελευταίου τριμήνου. 

•  Οι διοργανωτές τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων 
στο Συνέδριο ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ιχνηλάτησης επαφών επί 
επιβεβαιωμένου κρούσματος.

• Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.

•  Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους 
(υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια), τους συνέδρους και τους ομιλητές.

•  Απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή 
προσωπικό υποστήριξης του Συνεδρίου.

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Crowne Plaza Hotel
Αίθουσα Ballroom
Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 7278000
Fax: 210 7278600
www.cpathens.com

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση Φαρμακευτικών Εταιριών & 
Εταιριών Ιατρικών μηχανημάτων. 
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Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία 
του Συνεδρίου κατά την προσέλευση στον συνεδριακό χώρο και είναι απαραίτητες για 
την είσοδο τόσο στη συνεδριακή αίθουσα 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 τη συνεδριακή αίθουσα. 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 
ιατρικής 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 (Iατρός), 
ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 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 ηλεκτρονικές 
κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της 
πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.

Βεβαιώσεις Συμμετοχής - Πιστοποιητικά Παρακολούθησης 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις 
συμμετοχής και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της ιστοσελίδας του  
συνεδρίου. Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου - Live Streaming

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου είναι η ακόλουθη, https://www.events-free-spirit.
gr/8o-panellinio-emedip-2022 και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή 
παρακολούθηση είναι ο ακόλουθος, https://www.events-free-spirit.gr/8o-panel-
linio-emedip-2022/live-streaming

Γενικές Πληροφορίες
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Εγγραφές για Φυσική Παρουσία στο Συνέδριο

Κατηγορία 

Ειδικευμένοι 100,00 €

Ειδικευόμενοι  50,00 €

Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Ποδίατροι κλπ)  40,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές* Δωρεάν

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ιατρικής & Νοσηλευτικής* Δωρεάν

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: 
https://www.events-free-spirit.gr/8o-panellinio-emedip-2022/forma-symmetoxis

*  Οι συμμετέχοντες, με μηδενικό κόστος εγγραφής, είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο 
που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
•  Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
•  Βεβαίωση Παρακολούθησης
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για του Ιατρούς  

εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Εγγραφές για Διαδικτυακή Παρακολούθηση

Κατηγορία

Ειδικευμένοι  50,00 €

Ειδικευόμενοι  50,00 €

Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Ποδίατροι κλπ)  40,00€

Προπτυχιακοί Φοιτητές* Δωρεάν

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ιατρικής & Νοσηλευτικής* Δωρεάν

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: 
https://www.events-free-spirit.gr/8o-panellinio-emedip-2022/forma-symmetoxis

*  Οι συμμετέχοντες, με μηδενικό κόστος εγγραφής, είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο 
που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
•  Βεβαίωση Παρακολούθησης
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για του Ιατρούς  

εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Γενικές Πληροφορίες
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Φιλοξενία Συνέδρων

Tύπος Δωματίου Ξενοδοχείο Κόστος

Single room on BB basis Crowne Plaza Hotel 150,00 €

Η τιμή φιλοξενίας είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο δωμάτιο 
με πρωινό.

Σημειώσεις:

1. Στις τιμές των εγγραφών και της διαμονής συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
2.  Στην τιμή φιλοξενίας ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος 

καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

Γενικές Πληροφορίες
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Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής  
Περιλήψεων Εργασιών

Λήξη προθεσμίας υποβολής 
περιλήψεων εργασιών 22 Δεκεμβρίου 2021

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, Free Spirit, στη 
διεύθυνση: alebesi@free-spirit.gr

Οδηγίες Σύνταξης & Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από 
το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα 
παρουσιαστούν στο Συνέδριο ως προφορικές ανακοινώσεις. Γι’ αυτό παρακαλούμε να 
ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

• Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις.

•  Η περιλήψη της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη στην Ελληνική Γλώσσα και ο τίτλος 
της περίληψης θα πρέπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα 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. Παπαδόπουλος Γεώργιος.

•  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. Στην περίπτωση περισσοτέρων 
του ενός Κέντρων Προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς 
αριθμούς (1,2,3). Στην περίπτωση αυτή οι ανωφερείς αραβικοί αριθμοί θα τοποθετούνται 
μετά το όνομα του κάθε συγγραφέα και πριν την ονομασία του Κέντρου Προέλευσης. 
π.χ.: Παπαδόπουλος Γεώργιος1, Ντοβίνου Ελένη2, 1 Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής 
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», 2 Α’ Παθολογική 
Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

•  Η περιλήψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, σκοπός, υλικό, μέθοδοι, 
αποτελέσματα, συμπεράσματα. 

•   Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα 
υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή 
σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.
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Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής  
Περιλήψεων Εργασιών

•  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, τηλ.:  
210 6048260, www.free-spirit.gr).

•  Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει 
την εργασία το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022. Εάν δε λάβετε 
απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη 
γραμματεία.

• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές

•  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας 
προς κρίση είναι, ένας, τουλάχιστον, εκ των συγγραφέων να έχει τακτοποιήσει 
οικονομικά την εγγραφή του.



Διοργάνωση

Οργάνωση - 
Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας 
Τηλ.: 210 60 48 260
E-mail: alebesi@free-spirit.gr 
Web site: www.free-spirit.gr

Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Πόντου 104, 11527 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7470089
E-mail: emedip@otenet.gr, Web site: www .emedip.gr

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


