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2 2η Επιστημονική Διημερίδα Αμβρακικού

ΟΡΓΑνωΤΙΚή ΕΠΙΤΡΟΠή δΙήΜΕΡΙδΑσ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Εκπρόσωπος Ι.Σ. Αγρινίου)
Γεώργιος Αγραφιώτης

Γενικός Ιατρός, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου

ΜΕΛΗ 
Μαρία Κραββαρίτη 

Ενδοκρινολόγος, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Άρτας

Νικόλαος Παπανικολάου
Γενικός Ιατρός, Ειδικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας 

Αμαλία Ρομπόλα
Γενική Ιατρός, Μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Μεσολογγίου

Δημήτριος Σουμαλεύρης
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

ΜΕΛή ΕΠΙσΤήΜΟνΙΚήσ ΕΠΙΤΡΟΠήσ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Σουμαλεύρης

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Γεν. Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

ΜΕΛΗ 
Απόστολος Αποστόλου

Ουρολόγος, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Απόστολος Δήμος
Καρδιολόγος, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Βασιλική Κορδέλα
Παθολογοανατόμος, Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Κωνσταντίνος Κύρλας
Καρδιολόγος, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Γεώργιος Χατζηαθανασίου
Καρδιολόγος, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας
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ΧΑΙΡΕΤΙσΜΟσ - ΠΡΟσΚΛήσή

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η οργανωτική επιτροπή σας καλεί να λάβετε μέρος στη 2η Διημερίδα με θέμα:

«Η  Άσκηση της Ιατρικής στο Πλαίσιο της Π.Φ.Υ. στην Περιφέρεια»,
που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ 9, 10 και 11 Οκτωβρίου 
2015 στην Πρέβεζα.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση γίνεται με τη συνεργασία των Ιατρικών Συλλόγων Αγρινίου, 
Ευρυτανίας, Μεσολογγίου, Πρέβεζας και της Ιατρικής Εταιρείας Άρτας.

Η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των γιατρών και επαγγελματιών υγείας γενικότερα, 
ενώ αποτελεί πάντα αδήριτη ανάγκη, γίνεται κάτω από τις σημερινές δυσχερείς οικονομικές 
συνθήκες όλο και πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για τους γιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, 
μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πιστεύουμε ότι αυτή η πραγματικότητα επιβάλλει από τη δική μας πλευρά, την πλευρά των 
Ιατρικών Συλλόγων της περιφέρειας, την καλύτερη οργάνωσή μας, μέσω της συνεργασίας, έτσι 
ώστε να ανταποκριθούμε στις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες των μελών μας κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, αναγκών που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι ο πυρήνας της καλής ιατρικής, σε κάθε ειδικότητα, είναι η κατοχή 
των γνώσεων που επιτρέπουν την αναγνώριση της άριστης επιλογής για τον κάθε ασθενή και 
των ικανοτήτων που επιτρέπουν η επιλογή αυτή να εφαρμοστεί με τα καλύτερα δυνατά απο-
τελέσματα. Η καλλιέργεια των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση αυτών είναι οπωσδήποτε ο 
σταθερός εκπαιδευτικός στόχος.

Αποτελεί υποχρέωση του ιατρικού σώματος η εξασφάλιση ευκαιριών και προγραμμάτων 
για τη διαρκή και ανανεωμένη ικανοποίηση των αντίστοιχων για κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικών 
αντικειμένων.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει καταβάλει προσπάθεια, ώστε να παρουσιαστεί  
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της ιατρικής, που αφορούν όλους μας. Ακόμη, από φέτος θα δοθεί 
η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε 
προφορικές και αναρτημένες επιστημονικές ανακοινώσεις και οι καλύτερες θα βραβευθούν. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός μας, είναι να ανταποκριθούμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτω από τις νέες 
οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις, στις νέες απαιτήσεις, τόσο στο 
επίπεδο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας, όσο και στη διαχείριση της χρόνιας νόσου, 
που τονίζουν την ανάγκη βελτίωσης της παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, αλλά και της συνεργασίας ανάμεσα στους επιστήμονες και επαγγελματίες της υγείας 
που υπηρετούν στις διάφορες βαθμίδες της, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι 
ανάγκες του συνόλου των πολιτών μιας περιοχής, σε υπηρεσίες υγείας, στο μέτρο του δυνατού.

Σας περιμένουμε στην πόλη της Πρέβεζας και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλη-
ση της Οργανωτικής Επιτροπής και των Ιατρικών Συλλόγων της περιοχής μας, συμμετέχοντας 
ενεργά σε αυτή τη 2η Διημερίδα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αγραφιώτης Δ. Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής



4 2η Επιστημονική Διημερίδα Αμβρακικού

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙσΤήΜΟνΙΚήσ δΙήΜΕΡΙδΑσ

Το Επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει διαλέξεις και στρογ-
γυλά επιστημονικά τραπέζια ταξινομημένα σε επιστημονικές ενότητες που άπτονται 
της άσκησης της ιατρικής στο πλαίσιο της Π.Φ.Υ.

• ΑΝΟΙΑ 
• ΑΣΘΜΑ / Χ.Α.Π. 
• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 
• ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
• ΔYΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ 
• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙA 
• ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
• ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 
• ΕΠΕΙΓΟYΣA IATPIKH 
• ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ 
• ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ 
• ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ / ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
• ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
• ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ / ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ 
• ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 
• ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 
• ΟΓKOΛOΓIA 
• ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚH 
• ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
• ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 
• ΠPOΛHΠTIKH IATPIKH 
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚH 
• ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
• ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
• ΥΠΕΡΤΑΣΗ 
• ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 
• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
• ΩΡΛ
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ΟδήΓΙΕσ ΠΡΟσ ΤΟΥσ σΥΓΓΡΑΦΕΙσ

YΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Γραμματείας του συνεδρίου g.ioannou@vitacongress.gr ακολουθώντας 
τα βήματα συμπλήρωσης της φόρμας περιλήψεων, ως συνημμένο αρχείο Microsoft 
Word 2003 (doc) αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου συγγραφέα (ονομα-
τεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail). Μετά την παραλαβή της 
περίληψης της εργασίας σας από τη Γραμματεία θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής. 
Σε περίπτωση που δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση εντός δύο (2) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία. Όλες οι 
εργασίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.  Ο τίτλος της 

εργασίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες, πρέπει να γράφεται με 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.  Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και ο τόπος προέλευσης 
να γράφονται κάτω από τον τίτλο. Σε κάθε εργασία μπορούν να αναφέρονται έως 10 
συγγραφείς. Τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γράφονται πρώτα. 
Να υπογραμμίζεται ο κύριος συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία. Να μην 
αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων. Πρέπει να παρεμβάλλεται 
μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς και τόπο προέλευσης των συγγραφέ-
ων. Να υπάρχει μια σειρά κενή πριν το κείμενο της περίληψης.  Στην περίπτωση που 
χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφέρονται την πρώτη φορά ολογράφως. 
Μην συμπεριλαμβάνετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης.  Μετά την παραλαβή της 
εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Το σώμα 
της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:

Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Διάρκεια παρουσίασης: 5 λεπτά.

Στο χώρο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις και θα 
αξιολογηθούν από επιτροπή αξιολόγησης.  Τα POSTERS προς παρουσίαση θα αποστα-
λούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου (e-mail: g.ioannou@vitacongress.gr) 
σε αρχείο power point. 

Γραμματεία:  Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα
 Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363
 e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr


