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Χαιρετισμός
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να σας αναγγείλει τη διοργάνωση του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα διεξαχθεί από 20 έως και 24
Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο και τελεί υπό την αιγίδα της European
Federation of Internal Medicine (E.F.I.M.), της οποίας η Ε.Π.Ε. αποτελεί μέλος εκπροσωπώντας τους
Έλληνες Παθολόγους στην Ευρώπη.
Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, σε συνεργασία με άλλες συνεργαζόμενες
με την Ε.Π.Ε. Επιστημονικές Εταιρείες, καταβάλλουν και εφέτος κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επιτυχή κατάρτιση του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου, ώστε να περιλαμβάνονται
όλες οι σημαντικές εξελίξεις της Παθολογίας. Στις πέντε ημέρες του 5ου Συνεδρίου, διακεκριμένοι
στα αντίστοιχα αντικείμενα Έλληνες και ξένοι συνάδελφοι θα παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις
και τις σύγχρονες προσεγγίσεις σε όλα τα πεδία της Εσωτερικής Παθολογίας μεταφέροντας επίσης
τη διεθνή εμπειρία σε ερευνητικό, κλινικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει το Συνέδριο της Εταιρείας μας ένα καθιερωμένο θεσμό στην
Παθολογία, χώρο ανταλλαγής απόψεων και αλληλοεπίδρασης με όλες τις συναφείς ειδικότητες της
Παθολογίας καθώς και βήμα προβληματισμού και αναζήτησης λύσεων για όλα τα κρίσιμα θέματα
που αντιμετωπίζει η ειδικότητα της Παθολογίας και ο Παθολόγος κατά την άσκηση της Παθολογίας
στη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό βρισκόμαστε επίσης σε αρμονική και στενή συνεργασία και με την
Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος.
Καινοτομία του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου μας αποτελεί και η συνεδρία «Young
Internist Corner», η οποία θα δώσει το βήμα σε νέους ιατρούς.
Το Συνέδριο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη φαρμακευτικών και
άλλων εταιριών, τις οποίες ευχαριστούμε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσβλέπουν στην
ενεργό συμμετοχή σας, ώστε να αποτελέσει και αυτό το Συνέδριο βήμα ουσιαστικής επιμόρφωσης και
συμβολής στην δια βίου εκπαίδευση του Παθολόγου καθώς και μοχλό αναβάθμισης της Ειδικότητας
της Παθολογίας, η οποία αποτελεί τη βάση του συστήματος της νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά
και βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε,
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Dr. Ματίνα Παγώνη
Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος
Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ
Πρόεδρος Ανωτάτου Πειθαρχικού Π.Ι.Σ.
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Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι
		

Παγώνη Ματίνα
Γώγος Χαράλαμπος
Χατζητόλιος Απόστολος

Γενικός Γραμματέας

Κυριαζής Ιωάννης

Ειδικός Γραμματέας

Καραταπάνης Στυλιανός

Ταμίας

Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Μέλη

Γκίκας Αχιλλέας

		

Ζαφειράτου Σοφία

		

Μυλωνάς Στέφανος

		

Παπάζογλου Δημήτριος

		

Σαββόπουλος Χρήστος
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Θεματολογία
•

Συνεδρίες νέων ιατρών - ειδικευομένων

•

Παρουσίαση σπάνιων κλινικών περιστατικών

•

Γηριατρική

•

Καρδιολογία

•

Παχυσαρκία

•

Ενδοκρινολογία

•

Λιπίδια

•

Λοιμώξεις

•

Εμβολιασμοί

•

Νεφρολογία

•

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

•

Αιματολογία

•

Αντιβίωση

•

Ουρική Νόσος

•

Σακχαρώδης Διαβήτης

•

Νευροχειρουργική

•

Πνευμονολογία

•

Ρευματολογία

•

Γαστρεντερολογία - Ηπατολογία

•

Ανοσολογία

•

Αθλητιατρική, Άσκηση και Υγεία

•

Ακτινολογία
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Θέματα Κλινικών Φροντιστηρίων
•

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

•

Νοσηλευτική

•

Ακτινολογία

•

Υπέρταση
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Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία Συνεδρίου
20 - 24 Φεβρουαρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής
Ζάππειο Μέγαρο
105 57, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 210 32.23.509, +30 210 32.37.830
Ιστοσελίδα: https://www.zappeion.gr/

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου
Ελληνικά - Αγγλικά.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, θα χορηγήσει
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το
Συνέδριο.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει
κάθε σύνεδρος ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του επιστημονικού
προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές
εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται με τη
χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των συνέδρων,
οι οποίες παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες καθ’ όλη
τη διάρκεια. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του
Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Τεχνική Γραμματεία
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των
παρουσιάσεων. Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους στην
τεχνική γραμματεία τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

Οργάνωση - Γραμματεία

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ: 210 68 27 405 & 210 68 39 690-1, Fax: 210 68 27 409
Website: www.tmg.gr, Email: cgastounioti@tmg.gr
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Εγγραφές
Μέλη Ε.Π.Ε.* - Ε.Ε.Π.Ε.*

135,00 €

Ειδικευμένοι

165,00 €

Ειδικευόμενοι

60,00 €

Λοιποί επαγγελματίες υγείας / Μεταπτυχιακοί φοιτητές

20,00 €

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

*Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα εγγραφόμενα μέλη της Ε.Π.Ε. / Ε.Ε.Π.Ε.
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
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Κλινικά Φροντιστήρια
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) Κλινικά Φροντιστήρια.
• Στο κόστος κάθε πληρωμένης εγγραφής συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση ενός
Κλινικού Φροντιστηρίου της επιλογής του Συνέδρου.
• Ο μέγιστος αριθμός παρακολούθησης κάθε Κλινικού Φροντιστηρίου είναι 50 άτομα / ανά
Φροντιστήριο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της Φόρμας Εγγραφής.
• Οι σύνεδροι της κατηγορίας «Λοιποί επαγγελματίες υγείας & Μεταπτυχιακοί φοιτητές»,
θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον το ποσό των 20,00 € για να παρακολουθήσουν το
Κλινικό Φροντιστήριο της επιλογής τους.
• Το κόστος εγγραφής / ανά φροντιστήριο (πέραν του ενός για κάθε πληρωμένη εγγραφή)
ανέρχεται στο ποσό των 40,00 €.
• Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 25 Ιανουαρίου 2019.
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές και ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες
Ανακοινώσεις (e-posters). Παρακαλούμε να δηλώνετε εάν επιθυμείτε η εργασία που
υποβάλλετε να παρουσιαστεί ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση (poster). Για
την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των
συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η επιτροπή κρίσης των
εργασιών διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε poster.
Οι θεματικές ενότητες των Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων είναι οι κάτωθι:
• Παθολογία - Ανοσολογία - Αλλεργιολογία - Ρευματολογία
• Παθολογία - Λοιμωξιολογία - Εντατικολογία - Πνευμονολογία
• Παθολογία - Καρδιολογία - Καρδιαγγειακές / Μεταβολικές Παθήσεις
• Παθολογία - Νεφρολογία - Ενδοκρινολογία
• Παθολογία - Ηπατολογία - Γαστρεντερολογία
• Παθολογία - Ογκολογία - Αιματολογία
• Ενδιαφέρουσες Κλινικές Περιπτώσεις από Νέους Παθολόγους
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν στο ειδικό τεύχος με τις «Περιλήψεις των
Ανακοινώσεων» όπως ακριβώς θα αποσταλούν, με απευθείας αναπαραγωγή από το
πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι
παρακάτω οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

Διαγωνισμός
«Ενδιαφέρουσες Κλινικές Περιπτώσεις από Νέους Παθολόγους»
Οι πέντε (5) καλύτερες εργασίες της κατηγορίας «Ενδιαφέρουσες Κλινικές Περιπτώσεις
από Νέους Παθολόγους» θα παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρία, κατά τη διάρκεια του
Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου.
Οι παραπάνω παρουσιάσεις θα διαγωνιστούν, με έπαθλο για την νικητήρια παρουσίαση ένα
βιβλίο από το βιβλιοπωλείο «Athenian Science Bookstore».
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Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών
• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι 11 pt
και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
• Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το
δυνατόν πιο βραχύς.
• 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.
Φράγκος Άγγελος.
• 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 - π.χ.
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα.
• Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με
ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
Εισαγωγή-Σκοπός, Υλικά και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα.
• Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την
πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με
τη δραστική ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
• Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου www.imsgcongress2019.gr
• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους
της συγγραφικής ομάδας. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται με την υποβολή της
περίληψης.
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα
γίνονται δεκτές.
• Οι εργασίες δεν πρέπει να έχουν προηγουμένως ανακοινωθεί σε άλλο ελληνικό συνέδριο ή
δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών ελληνικού συνεδρίου.
• Εντός δέκα 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 επιβεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη
γραμματεία του Συνεδρίου.
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Organizing Secretariat
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
26 Marathonomachon Str., GR 15124 Maroussi, Greece
Τ: +30 210 6827405, +30 210 6839690-1. F: +30 210 6827409
W: www.tmg.gr, Ε: cgastounioti@tmg.gr

