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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στον 11ο Κύκλο των «Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας»
με θέμα «Σύγχρονη Προσέγγιση σε παλαιά Νεφρολογικά Προβλήματα», που θα λάβει χώρα στο
Ξενοδοχείο Astir στην Πάτρα, στις 28-29 Ιανουαρίου 2011.

Η επιλογή των θεμάτων του Συμποσίου έγινε με γνώμονα την ανάγκη ανανέωσης των γνώσεων
μας σε μία σειρά παθήσεων, για τις οποίες η χρήση νέων τεχνολογιών (νανοτεχνολογία, 
πρωτεομική, γενετική και μοριακή βιολογία) και η κλινική έρευνα έχει αναδείξει νέες πληροφορίες
για τον μηχανισμό ή/και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Πιστεύουμε πως η ενεργός συμμετοχή
των συναδέλφων στην συζήτηση θα βελτιώσει τις γνώσεις μας και την αποτελεσματικότητα μας
στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 14 έμπειροι ομιλητές από την 
Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ 10 έγκριτοι συνάδελφοι θα συντονίζουν την εκτενή - μέχρι και 
30 min- συζήτηση που θα επακολουθήσει.  Οι περιλήψεις από τις εισηγήσεις θα είναι διαθέσιμες
στους συνέδρους κατά την προσέλευση τους στο Συμπόσιο.

Καινοτομία επίσης του Συμποσίου αυτού αποτελεί η πρόσκληση προς την Ελληνική Εταιρεία 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ιατρικής να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμποσίου για να μας
πληροφορήσει για την επανεμφάνιση με σύγχρονη μορφή θεραπευτικών πρακτικών, που 
χρησιμοποιούνταν από παλαιοτάτων χρόνων. 

Τέλος, εκ μέρους του νέου Προεδρείου των Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας, που αποτελείται
από τους Δ. Βλαχάκο, Ε. Κουλουρίδη και Ε. Ψημμένου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους
άξιους συναδέλφους κ.κ. Π. Ζηρογιάννη, Α. Πιερίδη και Αθ. Διαμαντόπουλο, οι οποίοι μας 
παρέδωσαν με γενναιοδωρία την σκυτάλη των «Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας», ιδέα που
αυτοί συνέλαβαν και υλοποίησαν με επιτυχία για δύο δεκαετίες με 10 Συμπόσια και 11 τόμους 
πρακτικών στην υπηρεσία της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

Με την βεβαιότητα πως θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και θα συμβάλετε με την παρουσία
σας στην επιτυχία και αυτού του Συμποσίου, σας περιμένουμε στην όμορφη Πάτρα.

Για το προεδρείο των Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας 
Δ. Β. Βλαχάκος - Ε. Κουλουρίδης - Ε. Ψημμένου

Νοέμβριος 2010
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11ος ΚΥΚΛΟΣ - ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
«Σύγχρονη  προσέγγιση σε παλαιά  νεφρολογικά προβλήματα»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επίτιμος Πρόεδρος: Π. Ζηρογιάννης

Πρόεδρος:  Δ. Βλαχάκος
Γενικός Γραμματεάς: Σπ. Κατσούδας

Ειδική Γραμματέας: E. Ψημμένου
Ταμίας: E. Κουλουρίδης 

Μέλη: Γ. Δημητριάδης,
Α. Διαμαντόπουλος
Σπ. Μουτάφης
Κ. Σταματέλου
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τόπος & Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συμποσίου
28 -29 Ιανουαρίου 2011
Ξενοδοχείο Astir, Πάτρα
Τηλ:2610-277502 Fax:2610-271644
www.hotelastirpatras.gr

Γλώσσα Συμποσίου
Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου θα είναι η Ελληνική. 

Βεβαιώσεις Συμμετοχής 
Οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα δίνονται από τη γραμματεία του Συμποσίου το Σάββατο 29 Ιανουαρίου
2011

Εμπορική Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί έκθεση ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων
και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Δεξίωση Υποδοχής, Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 21.00,στο ξενοδοχείο Astir
Αποχαιρετιστήριο Δείπνο, Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 21.00.

Κονκάρδες Συμμετοχής 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν την προσωπική κονκάρδα συμμετοχής κατά την εγγραφή
τους η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο στην αίθουσα του συνεδρίου.

Εγγραφή - Δικαίωμα Συμμετοχής
Η εγγραφή για όσους παρακολουθήσουν: 
Το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.ΚΟ.Ν.Υ και τις 11ες Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας   30€
Μόνο το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.ΚΟ.Ν.Υ ή μόνο τις 11ες Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας  20€
Φοιτητές Δωρεάν.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 
• Πρόσβαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων και στον Εκθεσιακό Χώρο
• Συνεδριακό Υλικό & πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια
• Καφέ στα διαλείμματα
• Ελαφρύ Μεσημεριανό Γεύμα 
• Συμμετοχή στο πλήρες κοινωνικό πρόγραμμα 

Διαμονή
Ξενοδοχείο «Astir»
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οδηγίες στους Συγγραφείς
Η υποβολή των Περιλήψεων  εργασιών  θα πρέπει να γίνει μέχρι τις  15 Δεκεμβρίου 2010 ηλεκτρονικά
στη Γραμματεία του Συνεδρίου, Free Spirit, στη διεύθυνση: mschismenou@free-spirit.gr

Δημιουργία Περίληψης Εργασίας
1.Η περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
2.Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία
3.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.

4.Ο φορέας -ίδρυμα των συγγραφέων που υποβάλλουν την εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένος με
πεζά γράμματα καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται ο φορέας –ίδρυμα.

5.Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να έχει: Εισαγωγή, Σκοπό, Υλικό, Μέθοδο, Αποτέλεσμα, Συμπέρασμα.

Παρατηρήσεις
1.Για να γίνει δεκτή η εργασία, ένας από τους συγγραφείς της, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει την 

εγγραφή του στο Συνέδριο που θα ισχύει για μια μόνον εργασία.
2.Αλλαγές-διορθώσεις στις περιλήψεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεσή τους στη γραμματεία

του Συνεδρίου.
3.Μετά την παραλαβή της περίληψης  θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση της παραλαβής εντός 5 ημερών.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία
του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210-6048260 (Υπεύθυνη κυρία Σχισμένου Μαρία)

Οι οδηγίες για τις πλήρεις εργασίες άλλαξαν. Με ικανοποίηση σας πληροφορούμε πως κατόπιν 
συνεννοήσεως με το κ. Γ. Βέργουλα εκδότη του περιοδικού «Hippokratia» που περιλαμβάνεται στο
pubmed, οι εργασίες θα δημοσιευθούν σε supplement του περιοδικού αυτού στα Αγγλικά, 
δημιουργώντας ένα επιπλέον κίνητρο για τους συγγραφείς. Για λόγους ταχύτητος της 
εκδόσεως θα πρέπει να παραδοθούν τα πλήρη κείμενα των εργασιών στα Αγγλικά ή στα 
Ελληνικά (και αναλαμβάνουμε τη μετάφραση) το αργότερο την ημέρα της ανακοινώσεως. 
Εργασίες που θα υποβληθούν μετά, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνουν δεκτές. Οδηγίες για τους 
συγγραφείς δίδονται στο site του περιοδικού :  www.hippokratia.gr

Πανελλήνιος Εταιρεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ιατρικής, Πάτρα�
Στις 27-30 Ιανουαρίου του 2011 διοργανώνονται στην Πάτρα οι 11ες «Αλκυονίδες Ημέρες 
Νεφρολογίας». Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης, η Εταιρεία μας συμμετέχει με ένα διαγωνισμό
Ιστορικών Ιατρικών Εργασιών. Το γενικότερο θέμα του διαγωνισμού αυτού είναι 
«Επαναπροσέγγιση παλαιών θεραπειών». Ουσιαστικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γράψουν 
εργασίες στις οποίες γίνεται αναφορά παλαιών θεραπειών και επαναπροσέγγισή τους υπό το 
πρίσμα σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων. Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε μπορείτε να 
στέλνετε τις εργασίες σας στο email: goudasp@yahoo.com. Όπως σας έχει ήδη ανακοινωθεί, η Εταιρεία
μας έχει προκηρύξει σχετικό βραβείο. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες σε Word (*.doc), 2500
- 3000 λέξεις (εκτός παραπομπών), να έχουν περίληψη 250-350 λέξεις και οι παραπομπές να μην 
ξεπερνούν τις 30.Τα πλήρη κείμενα θα πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι 15 Ιανουαρίου 2011, ώστε να
γίνει έγκαιρη επιλογή της εργασίας που θα βραβευθεί. Η βραβευθείσα εργασία θα παρουσιαστεί ως
προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο, θα δημοσιευτεί ολόκληρη στα πρακτικά και ο/οι συγγραφείς θα
λάβουν αμέσως μετά την παρουσίαση το ποσό των 500 ευρώ ως βραβείο για την συμβολή τους στην
Ιστορία της Ιατρικής, καθώς και πιστοποιητικό βράβευσης. Οι περιλήψεις όλων των υποβληθεισών
εργασιών θα συμπεριληφθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου.
Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΙΑΙ
Α. Α. Διαμαντόπουλος
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16.00 - 18.00 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ - ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προεδρείο: Π. Κουρέτα, Αγγ. Ζέρβα
Νόσος του FABRY Ε. Μιχελακάκη
Πολυκυστική Νόσος I. Γιατράς
Οικογενείς μορφές μικροσκοπικής αιματουρίας
Κλινικοί και Ιστολογικοί χαρακτήρες  Αλ.Πιερίδης
Γενετική και Αλληλική Ετερογένεια Κ. Δέλτας
Συζήτηση

18.00 - 18.30 Διάλειμμα - Καφές

18.30 - 20.30 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Προεδρείο: Δ. Καρδαμάκης, Χρ. Μανές
Ιστορικές Καταβολές και Σύγχρονη Εφαρμογή της Νανοτεχνολογίας
Π.Ν Ζηρογιάννης 
Παρουσίαση - Βράβευση Εργασίας με θέμα την επανεμφάνιση Παλαιών Θεραπειών
Έλκη Διαβητικού Ποδός καί επανεμφάνιση του Μελίλωτου 
Αθ.Διαμαντόπουλος, Ν.Τεντολούρης
Συζήτηση

16.00 - 18.00 ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Προεδρείο: Αρ. Χαρώνης ,Ομ. Λιάμος
Νέοι Βιολογικοί Δείκτες από την πλευρά του εργαστηριακού - Πρωτεομική Α.Βλάχου
Νέοι Βιολογικοί Δείκτες από την πλευρά του κλινικού Χρ. Ντιούδης
Νεφρική Ανεπάρκεια στο πολλαπλούν μυέλωμα - Σύγχρονη αντιμετώπιση 
Δ. Μπαχαράκη
Συζήτηση

18.00 - 18.30 Διάλειμμα - Καφές

18.30 - 19.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χρ. Κορώνης, Γρ.Δήμας  
Τι νεώτερο για την καλσιφύλαξη Μ. Μαλλιάρα

19.00 - 20.30 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Προεδρείο: Αθ. Δημητριάδης, Χαρ. Καμπούρης
Χρήση ναρκωτικών ουσιών και νεφρός Ειρ. Γράψα
ΑΙDS, Ηπατίτιδες και Νεφρός Α. Αβδελίδου
Ειδικές Δίαιτες, Συμπληρώματα διατροφής και Νεφρός 
Αθ. Διαμαντόπουλος 
Συζήτηση

21.00 Συμπεράσματα - Τελετή Λήξης
Δ. Β. Βλαχάκος, Ε. Κουλουρίδης, Ε. Ψημμένου

21.00 Επίσημο Δείπνο

Σάββατο  29 Ιανουαρίου 2011

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011



Ορργάγάνωνωση - Γ Γραµµατεία 

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




