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προλογοΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη τόσο για μένα όσο και για την Ιατρική 
Εταιρεία Αθηνών, η διοργάνωση του 42ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11-14 Μαΐου 2016, 
στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, το οποίο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση 
της Εταιρείας μας.

Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί τον οδηγό για 
τη φετινή μας προσπάθεια, αλλά και τη σιγουριά για μια ακόμη επιτυχημένη 
επιστημονική εκδήλωση. Φιλοδοξούμε ότι και το 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο θα έχει την ίδια επιτυχία και θα συμβάλει τόσο στην επι-
μόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την 
Ιατρική κοινότητα.

Η ευρεία θεματολογία, τα κλινικά φροντιστήρια, οι διεταιρικές συζητήσεις, 
οι διαλέξεις, η παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών και οι εισηγήσεις 
διακεκριμένων επιστημόνων θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης ιδεών και 
εμπειριών.

Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή σας θα αναδείξει τη δυναμική της Ια-
τρικής κοινότητας και τη διαδραστικότητα του Συνεδρίου. Προς τούτο σας 
προσκαλούμε να υποβάλλετε επιστημονικές εργασίες, παρουσιάζοντας την 
ερευνητική και κλινική σας δραστηριότητα και όπως κάθε χρόνο θα χορηγή-
σουμε ειδικά βραβεία σε πρωτότυπες εργασίες.

Με τη σκέψη ότι θα σταθείτε αρωγοί σε αυτή μας τη προσπάθεια, προση-
λωμένοι στη συνεχιζόμενη ιατρική ενημέρωση και εκπαίδευση, σας προσκαλώ 
να τιμήσετε με τη παρουσία σας το 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 
το οποίο φιλοδοξούμε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
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υποβολη ΕργαΣιων

 • Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλεται μόνο με ένα από τους παρακάτω 
τρόπους: 

 ¾ Ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής που έχει δημιουργηθεί στο 
www.mednet.gr

 ¾ Ταχυδρομικά (ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 
Αθήνα)

 ¾ Προσωπική κατάθεση στη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
(ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα)

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

 • Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή εργασίας είναι η εγγραφή 
ενός εκ των συγγραφέων στο συνέδριο

 • Η κάθε περίληψη πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά 
με την έκταση, τη γραμματοσειρά και τη δομή της. Για την επιτυχή υπο-
βολή της, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της αντίστοιχης 
υπεύθυνης δήλωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγγραφή  
και υποβολή των περιλήψεων θα βρείτε στο

www.mednet.gr

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα

τηλ. 210-7211845, 210-7243161, φαξ: 210-7215082
http://www.mednet.gr, e-mail: iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr
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42ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
(Συμπληρώνεται από το συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία)

Υπεύθυνη δήλωση
Δηλώνω ότι η εργασία που υποβάλλω για ανακοίνωση δεν έχει ανακοινωθεί 
ή δημοσιευθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, στον ελληνικό χώρο και ότι όλοι 
οι συγγραφείς που αναφέρονται κάτω από τον τίτλο της, έχουν διαβάσει 
την περίληψη και είναι σύμφωνοι για την υποβολή της στο Συνέδριο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ...............................................................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  .................................................................................................................................

Δ/ΝΣΗ (Οικίας): Οδός: ...........................................................................Αριθμός: ................

Τ.Κ.:  ................................................... ΠΟΛΗ:  ............................................................................. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ..................................................  e-mail: ............................................................  

ΚΙΝΗΤΟ:  ................................................................  FAX: ............................................................

Υπογραφή: ....................................................................

 1. Eίδος ερευνητικής εργασίας (σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο):
   Εφαρμοσμένη έρευνα
   Βασική έρευνα
 2. Ηλικία συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία (σημειώστε με x το 

αντίστοιχο τετράγωνο):
   Άνω των 35 ετών
   Κάτω των 35 ετών
 3. Η εργασία προτιμώ να ανακοινωθεί με τη μορφή (σημειώστε με x το αντί-

στοιχο τετράγωνο):
   Προφορικής ανακοίνωσης
   Αναρτημένης Ανακοίνωσης (Poster)
 4. Λέξεις-κλειδιά (σημειώστε 3-6 όρους για την τεκμηρίωση της  εργασίας, 

χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση την ορολογία του ΙΑΤΡΟΤΕΚ [ΜeSH-
Hellas - Βιοϊατρική Ορολογία]):

  1. ..........................................................................4. ................................................................

  2. ..........................................................................5. ................................................................

  3. ..........................................................................6. ................................................................
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Σημειώστε τη θεματική ενότητα, στην οποία ανήκει η εργασία σας:

  ÁÃÃÅÉÏËÏÃÉÁ

  ÁÉÌÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÁËËÅÑÃÉÏËÏÃÉÁ

  ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÉÁ

	 ÁÍÏÓÏËÏÃÉÁ

  ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

  ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

  ÂÉÏ×ÇÌÅÉÁ

	 ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÉÁ

	 ÃÅÍÅÔÉÊÇ

  ÃÅÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÃÅÑÏÍÔÏËÏÃÉÁ

  ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁ

  -ÌÁÉÅÕÔÉÊÇ

  ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÄÉÁÂÇÔÇÓ
  -ÌÅÔÁÂÏËÉÓÌÏÓ

  ÄÉÁÔÑÏÖÇ

  ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÉÁ

  ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÈÅÑÁÐÅÉÁ

  ÅÐÉÄÇÌÉÏËÏÃÉÁ

	 ΕφΑρΜΟΓη LASER

  ÇÐÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÉÁÔÑÉÊÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

	 ÉÁÔÑÉÊÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ

	 ÉÁÔÑÏÄÉÊÁÓÔÉÊÇ

  ÉÓÔÏÑÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

  ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÁ

  ΚΛΙΝΙΚη ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

  ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÉÁ 

  ËÉÐÉÄÉÏËÏÃÉÁ

  ËÏÉÌÙÎÅÉÓ

  ÍÅÕÑÏËÏÃÉÁ

  ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

  ÍÅÖÑÏËÏÃÉÁ

  ÏÃÊÏËÏÃÉÁ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

	 ΟρΓΑΝΩΣη ΥΠηρΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

	 ÏÑÈÏÐΑΙÄÉÊÇ

  ÏÖÈÁËÌÏËÏÃÉÁ

  ÏÕÑÏËÏÃÉÁ

  ÐÁÈÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÁÔÏÌÉÊÇ

	 ÐÁÉÄÉÁÔÑÉÊÇ

  ÐÁÉÄÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

  ÐÁÉÄÏΨΥΧΙΑΤρΙΚη

  ÐËÁÓÔÉÊÇ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

	 ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

  ÐÑÏËÇÐÔÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÐÕÑÇÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

  ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÓÔÅÉÑÏÔÇÔÁ

  ÓÔÏÌÁÔÏËÏÃÉÁ

  ÕÐÅÑÔÁÓÇ

  ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

	 ×ÇÌÅÉÏÈÅÑÁÐÅÉÁ

	 ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ

  ØÕ×ÏÓÙÌÁÔÉÊÇ ΙΑΤρΙΚη

  Ù ÑË

  ÁËËÏ ÈÅÌÁ
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βραβΕια του ΣυνΕΔριου

Στο πλαίσιο του 42ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου θα απονεμη-
θούν τα ακόλουθα βραβεία:

 ● Βασική Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις 
εργασιών με θέμα βασικής έρευνας.

 ● Εφαρμοσμένη Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις 
περιλήψεις εργασιών με θέμα εφαρμοσμένης έρευνας

 ● Έπαθλο «Σωτήρης Παπασταμάτης»: Απονέμονται δύο βραβεία (3000€ το 
πρώτο, 1800€ το δεύτερο) και ένας έπαινος σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες

 ● Βραβείο «Γεράσιμου Καρβουντζή»: Απονέμεται ένα βραβείο (1000€) για την 
καλύτερη ηπατολογική εργασία του Συνεδρίου.

 Με την ευγενική χορηγία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

 ● Βραβείο «Αρχέγονο Κύτταρο»: Απονέμεται ένα βραβείο (1000€) σε νέο ειδι-
κευόμενο ιατρό, που θα υποβάλλει ως πρώτος συγγραφέας ερευνητική εργασία, 
με αιματολογικό θέμα

 Με την ευγενική χορηγία του Ομίλου Φίλων Αιματολογικής Κλινικής «Γ. Γεννηματάς», 
«Το Αρχέγονο Κύτταρο»

 ● Βραβείο Αμφιαραείου Ιδρύματος: Βραβεύεται η καλύτερη εργα σία που ανα-
φέρεται σε θέματα λοιμώξεων-χημειοθεραπείας. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους των διαγωνισμών,  
τις καταληκτικές ημερομηνίες και τη συγγραφή  

των υπό κρίση εργασιών θα βρείτε στο

www.mednet.gr

γΕνικΕΣ πληροφοριΕΣ
 • Η εγγραφή στο συνέδριο ανέρχεται στα 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς και 

στα 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς. Για τους λοιπούς επιστήμονες 
υγείας και τους φοιτητές η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

 • Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε για τους συνέδρους του 42ου ΕΠΙΣ και σε 
προνομιακή τιμή ορισμένο αριθμό δωματίων στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

 Τις κρατήσεις έχει αναλάβει το γραφείο:
  ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. - Congress World  

Μ. Παπαπαναγιώτου (τηλ. 210-7210052, 210-7210001, fax: 210-7210051
http://www.congressworld.gr, info@congressworld.gr 




