


Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 
4ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Ιατρικής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 
22 - 24 Νοεμβρίου 2013.

Τέσσερα χρόνια μετά τη δημιουργία του Φόρουμ, που απαρτίζεται
από τα μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων Υγιεινής, Επιδημιολογίας και
Κοινωνικής Ιατρικής όλων των Ιατρικών Τμημάτων της Ελλάδας, οι
στόχοι του παραμένουν επίκαιροι και η επίτευξή τους περισσότερο
αναγκαία από ποτέ. Οι στόχοι αυτοί είναι: η ευόδωση της επιστημονικής
συνεργασίας και η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοκόλλων /
προγραμμάτων, η εναρμόνιση και ο συντονισμός σε θέματα
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, η διαμόρφωση κοινών θέσεων και
πολιτικής σε σημαντικά θέματα Δημόσιας Υγείας και η υποστήριξη και
προώθηση θεσμικών αλλαγών και παρεμβάσεων με απώτερο στόχο τη
βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας. Βασική αρχή για την
επίτευξή τους είναι η συνεργασία και η επoικοδομητική ανταλλαγή
απόψεων και για το λόγο αυτό θα επιδιώξουμε κάθε συλλογική
εκδήλωση του Συνεδρίου να απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και επιστήμονες
προερχόμενους από όλα τα Εργαστήρια και τους Τομείς της Ελλάδας
και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Φέτος, το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «Η έρευνα στη
Δημόσια Υγεία και η Διασύνδεσή της με την Κοινωνία». Στόχος μας
είναι να απαντηθεί το βασικό ερώτημα που οφείλει να απασχολεί όλους
τους ερευνητές στο χώρο της δημόσιας υγείας: Με ποιο τρόπο η έρευνά
μας θα μεταφραστεί στην πράξη προς όφελος της κοινωνίας; Για το
σκοπό αυτό, επιτυχή παραδείγματα ερευνών που βελτίωσαν το επίπεδο
της Δημόσιας Υγείας συνδέοντας τα ευρήματά τους με την
καθημερινότητα των ανθρώπων πρόκειται να προβληθούν και ελπίζουμε
να αποτελέσουν πεδίο γόνιμου διαλόγου.

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας στο Συνέδριο αυτό πιστεύοντας
ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία του.

Μπενέτου Βασιλική (Πρόεδρος)

Ψαλτοπούλου  Θεοδώρα (Πρόεδρος)

Καντζανού Μαρία (Αντιπρόεδρος)

Μπάμια Χριστίνα

Νάσκα  Ανδρονίκη

Παρασκευής Δημήτρης

Σαμόλη Ευαγγελία

Σύψα Βάνα

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:



ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Επιδημιολογία
• Βιοστατιστική
• Προληπτική Ιατρική
• Υπηρεσίες Υγείας
• Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Εργασιακή Υγεία
• Περιβαλλοντική Υγεία
• Σχολική Υγεία
• Ανισότητες στην Υγεία
• Λοιμώξεις στην Κοινότητα
• Προστασία Υγείας Μητέρας - Παιδιού
• Προστασία Υγείας Τρίτης Ηλικίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδροι: Βασιλική Μπενέτου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καντζανού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Άγγελος Χατζάκης
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παρασκευής

Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Πατρών

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου Αθηνών

& Συνεργαζόμενοι Φορείς



ΤΟΠΟΣ

Αθήνα, Ξενοδοχείο “Royal Olympic”, Αθανασίου Διάκου 28 - 34

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

22 έως 24 Νοεμβρίου 2013

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Εταιρίες Φαρμακευτικές, Ιατρικών Οργάνων και
Συσκευών, Ασφαλιστικές και Ειδών Διατροφής θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών είναι η 11η Οκτωβρίου 2013

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 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 το κέντρο προέλευσης του κάθε
συγγραφέα.

• Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, 
 ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες). 

• Η περίληψη της εργασίας θα είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός,
Υλικό και Μέθοδος, 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 την επίσημη και όχι με την
εμπορική ονομασία τους.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη φόρμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου www.tmg.gr/4thforum-phsm.

• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία
εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας.

• Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται η προτίμηση στο είδος της
Ανακοίνωσης (Προφορική ή Αναρτημένη).

• Περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μέσω fax δε θα γίνονται δεκτές.

• 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
βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του
Συνεδρίου.

*Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

• Παραλαβή του συνεδριακού υλικού

• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου

• Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου

• Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια,
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έως 31/10/13 Aπό 1/11/13

Ιατροί - Λοιποί Επιστήμονες € 50 € 60

Νοσηλευτές - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές* € 20 € 30

Προπτυχιακοί Φοιτητές* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ




