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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 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα διεξαχθεί από 26
έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel 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 τρεις ημέρες
του 6ου 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.
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 (Ε.Π.Ε.)
Συντονίστρια Διευθύντρια Γ΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Επιστημονικά Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Πρόεδρος Ανωτάτου Πειθαρχικού Π.Ι.Σ.
Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ
Αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ
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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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Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος
Ματίνα Παγώνη
Μέλη
Βογιάκη Σοφία
Βούλγαρη Χριστίνα
Γαργαλιάνος - Κακολύρης Πανωγιώτης
Γκίκας Αχιλλέας
Γώγος Χαράλαμπος
Δημητριάδης Γεώργιος
Δημόπουλος Αθανάσιος – Μελέτιος
Ζαφειράτου Σοφία
Ζαχαράκη Αναστασία
Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος
Καϊάφα Γεωργία
Καραταπάνης Στυλιανός
Καρλάφτη Ελένη
Κυριαζής Ιωάννης
Λαναράς Λεωνίδας
Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος
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Μαρινάκης Θεόδωρος
Μηλιώνης Χαράλαμπος
Μουσούλη Αναστασία
Μπαμπιονιτάκη Χρυσή
Μυγδάλης Ηλίας
Μυλωνάς Στέφανος
Παπάζογλου Δημήτριος
Ραπίδη Χριστίνα - Αναστασία
Σαββόπουλος Χρήστος
Τεντολούρης Νικόλαος
Τούλης Ευάγγελος
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Τσιρογιάννη Αλεξάνδρα
Χατζηαγγελάκη Ερυφίλη
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Χατζητόλιος Απόστολος
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Γενικές Πληροφορίες
Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος 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.
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 (https://www.imsgcongress2021.gr/).
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) 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 QR code.
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το
υποβάλλουν εκ νέου.
• Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου, αν υπάρχουν
διαθέσιμες κενές θέσεις, από όπου θα παραλαμβάνετε και την κονκάρδα συνέδρου.
• 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: https://www.imsgcongress2021.gr/
• 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.
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Γενικές Πληροφορίες
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.
• Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ζωντανής αναμετάδοσης (live-streaming) της κύριας
αίθουσας στο χώρο προσφοράς των διαλειμμάτων καφέ.
• Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες /
κενές θέσεις.
• 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 The Mastermind Group 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.
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Γενικές Πληροφορίες
Διοργάνωση

Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος
Ερμού 57, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τ. & Fax: 2316 012754
Email: info@epe.edu.gr
Website: www.epe.edu.gr

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
Φυσική
Παρουσία

Διαδυκτιακή
παρακολούθηση

Μέλη Ε.Π.Ε.* – Ε.Ε.Π.Ε.*

115,00 €

40,00 €

Ειδικευμένοι

145,00 €

40,00 €

Ειδικευόμενοι

40,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Λοιποί επαγγελματίες υγείας /
Μεταπτυχιακοί φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

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
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Υποβολή
Περιλήψεων Εργασιών
Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 25η Ιανουαρίου 2021.
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
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.
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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.imsgcongress2021.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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