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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή 

συμμετοχή το οποίο θα γίνει στην Αθήνα από τις 30 Ιανουαρίου έως 
και τις 2 Φεβρουαρίου 2020. Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη 

του συναδέλφου και φίλου Δημήτρη Βογιατζόγλου, με τη συμπλήρωση 
10 χρόνων από την απώλειά του.

Σε κάθε συνέδριο της ΕΜΕΔΙΠ αναπτύσσονται θέματα που αποβλέπουν στην 
ορθολογική και βασισμένη στις νεότερες επιστημονικές ενδείξεις  αντιμετώπιση 

των παθήσεων του συνδρόμου του Διαβητικού Ποδιού.

Η θεματολογία κι εφέτος αποβλέπει στην πολύπλευρη αντιμετώπιση του ασθενούς 
με προβλήματα από τα πόδια. Εξετάζονται λοιπόν οι δυνατότητες καλύτερης ρύθμισης 

της γλυκόζης αίματος, της υπέρτασης και των λιπιδίων με απαραίτητη και την διερεύνηση 
της νεφρικής λειτουργίας, καθώς και η επίδραση της ρύθμισής τους στην αποφυγή των 

χρόνιων επιπλοκών (μικρο- και μακροαγγειακών) και ιδιαίτερα των  ακρωτηριασμών.

Η πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού 
όμως αποτελεί θέμα ομάδος, όπου συμμετέχουν πολλές εξειδικεύσεις Λειτουργών Υγείας 

(ειδικότητες Παθολογίας, Χειρουργικές, Απεικονιστικές κ.λπ.), ίσως οι περισσότερες από κάθε 
άλλον τομέα. Στο Συνέδριο θα διευκρινισθεί και θα τονισθεί ο ρόλος τους αναλυτικά. Σημαντική 
είναι και η συμβολή των ποδολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού. Θα καλυφθεί ο 
τομέας αυτός με ανάλογη θεματολογία, π.χ. αποφόρτιση, θεραπευτικά υποδήματα κ.λπ. Θα 
συζητηθούν, δε, ερευνητικές προσπάθειες και προτάσεις από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο σε 
ειδικές συνεδρίες. 

Ελπίζουμε και αυτό το συνέδριο, μετά και από την επιτυχία που είχαν τα προηγούμενα συνέδρια 
της ΕΜΕΔΙΠ, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Για τον σκοπό αυτόν έχουμε προσκαλέσει 
καταξιωμένους Έλληνες και ξένους 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 των προβλημάτων του Διαβητικού Ποδιού 
(έλκη - γάγγραινα). Επιπλέον θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση, σύμφωνα με τις 
πρόσφατες οδηγίες, του ασθενούς με Διαβητικό Πόδι από την διεπιστημονική ομάδα Διαβητικού 
Ποδιού καθώς και στην αποκατάσταση των τυχόν βλαβών.

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. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, ελπίζουμε να αποτελέσει ένα ορόσημο επιστημονικής δημιουργίας και οι 
γνώσεις που θα αποκτηθούν να οπλίσουν όλη την Ιατρική κοινότητα με επιστημονικά ερεθίσματα 
απαραίτητα για την προάσπιση και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
στους πάσχοντες από Διαβήτη συνανθρώπους μας  στον τομέα του Διαβητικού Ποδιού. 

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

Δρ. Χρήστος Μανές
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Κάτοψη Συνεδριακού & Εκθεσιακού Χώρου

Εκθεσιακά Περίπτερα

Περίπτερα 1-13 (6m2) 4.000,00 €

• Όλα τα περίπτερα έχουν διαστάσεις 2mx3m
• Μέγιστο ύψος περιπτέρου Νο 1: 2,35 m
• Μέγιστο ύψος περιπτέρων Νο 2 - Νο 13: 2,70 m
• Στην αναγραφόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας)
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Μέσα Προβολής

Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Άλλα Μέσα Προβολής

(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς  
των νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους)

(Εταιρική / Προϊοντική προβολή  
εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού)

Σε όλες τις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Δορυφορικό Συμπόσιο (60 λεπτά) 6.500,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30 λεπτά) 4.000,00 €

Διαφημιστικές καταχωρίσεις στο τελικό πρόγραμμα
Οπισθόφυλλο 2.000,00 €

3η εξωφύλλου 1.500,00 €

Εσωτερική σελίδα 1.100,00 €

Banner στον εκθεσιακό χώρο 3.000,00 €

Ένθετο στην τσάντα 1.500,00 €

Πανό Συνεδρίου 2.500,00 €

Charging station 2.500,00 €

Προβολή εταιρικού ή προϊοντικού λογοτύπου  
στη Γραμματεία του Συνεδρίου

3.000,00 €

Εταιρική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο) 2.000,00 €
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Μέσα Προβολής

Εγγραφή - Δικαίωμα Συμμετοχής

Φιλοξενία Συνέδρων

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

Ειδικευμένοι 100,00 €

Ειδικευόμενοι 50,00 €

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

Προπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ιατρικής & Νοσηλευτικής Δωρεάν

Ξενοδοχείο Crowne Plaza 150,00 €

Holiday Suites 150,00 €

*Στις τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

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

Στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4 € ανά 
διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος

Συνεδριακό υλικό και Βεβαίωση συμμετοχής

Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών

Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια  
εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης  

(αφορά μόνο ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς)
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Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Χρήστος Μανές

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Παπάνας

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τεντολούρης

Ταμίας

Στέφανος Παπαντωνίου

Μέλη

Κυριακή Καλλιγιάννη

Χαρίκλεια Λούπα

Γεωργία Μάρκου

Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων 
Διαβητικού Ποδιού



Διοργάνωση

Οργάνωση - Γραμματεία

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

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 60 48 260, Fax: 210 60 47 457

E-mail: lparissi@free-spirit.gr
Web site: www.free-spirit.gr


