ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

11ο Πανελλήνιο
Συνέδριο
Σακχαρώδης Διαβήτης,
Συννοσηρότητες,
Μεταβολικά Νοσήματα στην
εποχή της πανδημίας Covid-19

25 - 27 Ιουνίου

2021

Ξενοδοχείο Grand Serai
Ιωάννινα

Xορήγηση Πιστοποιητικού με μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Α΄ Ανακοίνωση
Οργάνωση - Γραμματεία

Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να σας καλωσορίσω εκ μέρους
του Δ.Σ. και της Οργανωτικής Επιτροπής στο 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης, για το Σακχαρώδη
Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα, που θα πραγματοποιηθεί 25 - 27
Ιουνίου 2021 στa Ιωάννινα, στο Ξενοδοχείο Grand Serai, με υβριδικό
χαρακτήρα και προσδοκούμε πια η Covid-19 να μας επιτρέψει να βρούμε
την κανονικότητά μας
Στις ημέρες μας, πέραν των προβλημάτων της πανδημίας Covid-19
εξακολουθούν να υφίστανται η νοσηρότητα και η θνητότητα των νοσημάτων
του μεταβολισμού (Παχυσαρκία, Μεταβολικό Σύνδρομο, Σακχαρώδης
Διαβήτης, Υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία) και των επιπλοκών τους, κύρια των
καρδιαγγειακών νοσημάτων. Είναι ευνόητο ότι επιβάλλεται πλέον να
εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και
τη σωστή αντιμετώπισή τους.
Στη επίτευξη του παραπάνου στόχου, παρεμβαίνουμε με τις εκδηλώσεις
του Ινστιτούτου και με την οργάνωση του 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.
Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων
θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα καθώς και οι νέες εξελίξεις που αφορούν
στην πρόληψη και στη θεραπευτική αντιμετώπιση με εξατομίκευση στην
κλινική πράξη των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων σύμφωνα με τις
σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες.
Ιδιαίτερη συμβολή στους στόχους του Συνεδρίου έχει η παρουσίαση του
ερευνητικού έργου αξιόλογων συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστούμε
ιδαίτερα.
Σε εποχές μεγάλης οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα δύσκολης, λόγω και της
πανδημίας Covid-19, για τη χώρα μας αλλά και για όλους μας, η Οργανωτική
Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το 11 ο Πανελλήνιο
Συνέδριο να είναι μια ευχάριστη και παραγωγική διαδικασία που θα
συμβάλλει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή μας.
Προσδοκούμε και αναμένουμε την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Με εκτίμηση
Σταύρος Ι. Παππάς

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραμματέας:
Ταμίας:

Σταύρος Ι. Παππάς
Μωυσής Ελισάφ
Αντώνιος Αλαβέρας
Αναστάσιος Κουτσοβασίλης

Μέλη: 	Θεοδόσιος Φιλιππάτος
Βασίλειος Τσιμιχόδημος
Ουρανία Αποστόλου

Θεματολογία
Σακχαρώδης Διαβήτης και Μεταβολικά Νοσήματα
στην εποχή της Covid-19
Covid-19. Οι επιπτώσεις της πανδημίας 2020
και που βρισκόμαστε σήμερα
Σακχαρώδης Διαβήτης και οι επιπλοκές του
Σακχαρώδης Διαβήτης και Συννοσηρότητες
Παχυσαρκία
Μεταβολικό Σύνδρομο
Δυσλιπιδαιμίες
Υπέρταση
Αντιαιμοπεταλική Αγωγή
Σύγχρονη Αντιθρομβωτική Αγωγή
Νοσήματα Μεταβολισμού των Οστών
Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές
Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας
Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες. Νεότερα δεδομένα
για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα

Γενικές Πληροφορίες
Στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Διαβήτη, κύριο μέλημα μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων
των κανόνων υγιεινής και μέτρων για την διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων στους συνεδριακούς
χώρους, των συναδέλφων μας, όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα.
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μη μετάδοσης της Covid-19 που
έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από την Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις που
έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405 - 210 6839690/1, Fax: 210 6827409
E-mail: estasinou@tmg.gr, Web-site: www.tmg.gr
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
25 - 27 Ιουνίου 2021
Ξενοδοχείο Grand Serai
Δωδώνης 33, Ιωάννινα 453 32, Τηλ: 26510 90550
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Υποβολή περιλήψεων: 28/05/2021
Έντυπο συμμετοχής - Δελτίο εγγραφής: 11/06/2021
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

Καινοτομίες του Συνεδρίου:
A) Κλινικά Φροντιστήρια (με περιορισμένο αριθμό συνέδρων)
Β) Χορήγηση χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή
ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων,
για την ενημέρωση των συνέδρων.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία:
• Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο του συνεδρίου, με
όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την αποφυγή μετάδοσης της
Covid-19.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) στο email που καταχωρούν
κατά την εγγραφή τους, η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την
είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
(e-Program) μέσω ενός QRcode.
• Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου, αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις,
από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.
• Σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου αριθμού καθήμενων εντός της συνεδριακής αίθουσας βάσει όλων των
υγειονομικών κανόνων θα παρέχεται ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live-streaming).

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:
• Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας link.
• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλλει στην φόρμα εγγραφής σας
καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
• Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
•Overhead Projector
•Data video Projector (Power Point Presentation)
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Για τη διαμονή και την έγκαιρη κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
κ. Μάνο Φουράκη, στο τηλέφωνο 210 6827405 και με e-mail στο mfourakis@tmg.gr
Ξενοδοχεία του Συνεδρίου είναι τα Grand Serai | The Lake Hotel
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραμματεία,
χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα προστασίας της υγείας.
• Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες / κενές θέσεις
με βάση τα υγειονομικά μέτρα που θα μας επιβάλει η πολιτεία.
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
• Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
• Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της
εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
•
Το προσωπικό του ομίλου εταιριών TheMastermindGroup έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την
προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά
Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του
συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική
γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
10-12/12/2021 Καλάβρυτα, Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon

