
Επιστημονική Εταιρεία 
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας

10ο Διεθνές Forum 
Φοιτητών Ιατρικής 

& Νέων Ιατρών Ελλάδας

20 η Ολυμπιάδα 
Ιατρικής Γνώσης
20 th Medical Olympics

...με συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων  
των τμημάτων οδοντιατρικής, νοσηλευτικής,  
φαρμακευτικής, βιολογικού και άλλων σχολών
... with the participation of students and graduates  
of dentistry, nursing, pharmaceutical, biological  
and other departments

&

Ιατρικής Ελλάδας

22 nd Scientific Congress 
of Hellenic Medical Students &

10 th International Forum of Hellenic 
Medical Students and Junior Doctors

Επιστημονικό Συνέδριο
22ο

May, 13-15, 2016
Conference and Cultural Center  

of the University of Patras

Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13-15 Μαΐου 2016
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο  

Πανεπιστημίου Πατρών
Θα χΟρηΓηΘΟύΝ ΜΟρΙα ΣύΝΕχΙζΟΜΕΝηΣ  

ΙατρΙΚηΣ ΕΚΠαΙδΕύΣηΣ (CME CrEDItS)

CME CrEDItS arE grantED

www.22esfie.gr

Φοιτητών

Βασικέσ ημέρομηνιέσ
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων Ελεύθερων ανακοινώσεων  
(προφορικών και e-posters) (ηλεκτρονικά στο www.22esfie.gr):  
13 μαρτίου 2016
Κατάταξη ανακοινώσεων σε προφορικές ή e-posters και ανακοίνωση συγγραφέων:  
18 απριλίου 2016
Προθεσμία δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 20η Ολυμπιάδα 
Ιατρικής Γνώσης: 13 απριλίου 2016

Πληροφοριέσ - έΠικοινωνια
Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του 22ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.  
και 10ου διεθνούς Forum www.22esfie.gr  

έγγραφέσ
η εγγραφή στο Συνέδριο είναι μία και ενιαία και οι τιμές προεγγραφής και εγγραφής 
θα έχουν ως εξής:

κατηγορία συνέδρων Προεγγραφές έως έγγραφές μετά τις
  01 απριλίου 2016  02 απριλίου 2016

Μέλη Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., Ε.Ε.Φ.Ο.Ε. 25 € 30 €
Φοιτητές Ιατρικής – Μη μέλη Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., Ε.Ε.Φ.Ο.Ε. 30 € 35 €
Φοιτητές άλλων τμημάτων 30 € 35 €
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 30 €  35 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί 30 € 35 €
Ειδικευμένοι Ιατροί 35 € 40 €
Επαγγελματίες άλλων κλάδων 35 € 40 € 

γραμματέια συνέδριου

Congress World Event Travel έ.έ.
Μαιάνδρου 23, 115 28 αθήνα
τηλ.: 210 7222 518, 210 7210 001 Fax: 210 7210 069
info@congressworld.gr - www.congressworld.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι: λιαράκος αλέξανδρος - λεωνίδας 
 κοσμοπούλου φωτεινή
Επίτιμος Πρόεδρος: μάραντος Θεόδωρος
αντιπρόεδροι: καραμαρούδης στέφανος     
 κεσκίνης Χριστόδουλος 
 σαμαρά αθηνά
 σταθάκης γεώργιος
 στάικογλου νικόλαος
Γενική Γραμματέας: μέντη αριάδνη
Ειδική Γραμματέας Συντονισμού: κώστα γεωργία
ταμίας: αβραμίδης δημήτριος
ύπεύθυνη Ολυμπιάδας: κούρογλου έυγενία

◗ Προεδρείο 10ου διεθνούς Forum

Πρόεδρος: φερμελή διονυσία
Επίτιμοι Πρόεδροι: μάραντος Θεόδωρος
 σιδερής μιχαήλ
 ντεντάκης δημήτριος
Γραμματέας: Παχής Χρήστος

Πανελλήνιο διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Πρόεδρος: Παντελίδης Παντελεήμων
αντιπρόεδρος: καραμαρούδης στέφανος
Γενική Γραμματέας: σαμαρά αθηνά
ταμίας: κεσκίνης Χριστόδουλος
Μέλη: καραμαρούδης στέφανος
 στάικογλου νικόλαος
 λιαράκος αλέξανδρος-λεωνίδας
 σαμαρά αθηνά
 κεσκίνης Χριστόδουλος
 σταθάκης γεώργιος



χαιρετισμός Οργανωτικής Επιτροπής

αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

το Παράρτημα Πατρών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) 
έχει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας καλωσορίσει στο 22ο έπιστημονικό συνέδριο 
φοιτητών ιατρικής έλλάδας (έ.σ.φ.ι.έ.) και 10ο διεθνές Forum φοιτητών  
ιατρικής και νέων ιατρών έλλάδας, που θα λάβει χώρα στις 13 - 15 μαΐου 2016 
στο συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

το Ε.Σ.Φ.Ι.Ε., από την ίδρυση της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. επί 21 συναπτά έτη διοργάνωσής του, αποτε-
λεί χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο επιστημονικό φοιτητικό θεσμό της χώρας. Είναι το  
σημείο συνάντησης μεταξύ διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
και του μέλλοντος της Ιατρικής Επιστήμης, που δεν είναι άλλο από το σύνολο των φοιτη-
τών Ιατρικής και των νέων Ιατρών. 

το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις, προφορικές 
και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις, σεμινάρια και workshops. η θεματολογία 
του αφορά σε όλο το φάσμα της Ιατρικής και στα πεδία διασύνδεσής της με άλλες επι-
στήμες και απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής, νέους Ιατρούς, φοιτητές και αποφοίτους 
συναφών σχολών επιστημών υγείας.

Έχοντας θέσει, λοιπόν, πολύ ψηλά τον πήχη της επιτυχίας, το Παράρτημα Πατρών της 
Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., αξιοποιώντας τη δυναμική παρουσία του και έχοντας ως παρακαταθήκη την 
εμπειρία από τη διοργάνωση πολύ μεγάλων εκδηλώσεων όπως το 19ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. και  
7ο διεθνές Forum πριν 3 χρόνια και το Κλινικό Σεμινάριο Εσωτερικής Παθολογίας  
για Φοιτητές και αποφοίτους Ιατρικής, διοργανώνει το 22ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. και 10ο διεθνές 
Forum, με στόχο να σταθεί αντάξιο της ιστορίας του θεσμού αλλά και να γράψει μία νέα 
σελίδα στην ιστορία του.

Σε μια περίοδο που επικρατεί η κρίση και ο πανικός, είναι στοίχημα όλων μας να απο-
δείξουμε πως εμείς οι νέοι έχουμε τη δυναμική να συνεχίσουμε να προάγουμε, όπως 
μάθαμε και μαθαίνουμε από τους δασκάλους μας, την ιατρική επιστήμη. Είναι χρέος μας 
να σηκώσουμε και πάλι τη χώρα ψηλά!

Ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και ανυπομονούμε να σας υποδε-
χτούμε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου μας, 13 έως 15 Μαΐου 
2016, στην όμορφη Πάτρα!

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου
 Λιαράκος αλέξανδρος-Λεωνίδας Κοσμοπούλου Φωτεινή

Θεματικές Ενότητες

• αιματολογία
• ανοσοβιολογία
• αιμοδοσία και Μεταγγίσεις
• αναισθησιολογία
• Περιγραφική ανατομική
• Παθολογική ανατομική
• Βιοηθική και Ιατρική δεοντολογία
• Βιολογία και Βιολογικές Εφαρμογές
• Βιοπαθολογία
• Βιοστατιστική
• Βιοτεχνολογία
• Βιοχημεία 
• Γαστρεντερολογία
• Γενετική και Μοριακή Βιολογία
• Γενετική Ιατρική
• διαβητολογία
• διαιτολογία και Κλινική διατροφή
• δερματολογία και αφροδιοσολογία
• δημόσια ύγεία και Πολιτική
•  Εκπαίδευση (Ιατρική και Παραϊατρική)
• Ενδοκρινολογία
• Εντατική Θεραπεία
•  Επείγουσα Ιατρική (Πρώτες Βοήθειες)
• Επιδημιολογία
• ηπατολογία
• Ιατρική Επιστημονική Έρευνα
• Ιατρική της Εργασίας
• Ιατρική Φυσική
• Ιατρική χημεία
• Ιατρική Ψυχολογία
• Ιατροδικαστική και τοξικολογία
•  Ιστολογία, Εμβρυολογία και τερατολογία
•  Ιστορία της Ιατρικής και  

των Επιστημών ύγείας
• Καρδιολογία
• Κοινωνική Ιατρική
• Κυτταρολογία
• Λοιμωξιολογία

•  Μαιευτική  
και Γυναικολογία

• Μεταμοσχεύσεις
• Μικροβιολογία
•  Μοριακή Γενετική και Εξατομικευμένη  

Θεραπεία
• Νευροεπιστήμες
• Νευρολογία
• Νευροχειρουργική
• Νεφρολογία
•  Νοσηλευτική και συναφείς επιστήμες 
• Νοσολογία
• Ογκολογία
•  Οδοντιατρική,  

Οδοντοτεχνική και συναφείς επιστήμες
• Ορθοπεδική 
• Ουρολογία
• Οφθαλμολογία
• Παθολογία
• Παθολογική Φυσιολογία
• Παιδιατρική και Νεογνολογία
• Παιδοχειρουργική
• Περιβάλλον και ύγεία
• Προληπτική Ιατρική
• Πυρηνική Ιατρική
• ρευματολογία
• τηλεϊατρική και εφαρμογές
• τραυματολογία 
• ύπηρεσίες ύγείας
• Φαρμακολογία και Θεραπευτική
• Φυσιολογία
•  χειρουργική (Γενική, Πλαστική, Καρδιάς, 

αγγείων, Θώρακα, Μαστού, Πεπτικού,  
Ενδοκρινών αδένων)

• χειρουργική Ογκολογία
• Ψυχιατρική
• Ωτορινολαρυγγολογία
 

Προβλεπόμενες Συνεδριακές 
δραστηριότητες

1. Ελεύθερες ανακοινώσεις (προφορικές, e-posters)
2. Στρογγυλές τράπεζες
3. Κλινικά Φροντιστήρια
4. διαδραστικές Ομιλίες
5. διαλέξεις
6. Workshops
7. 20η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης
8. τελετή Έναρξης
9. τελετή Λήξης
10. Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. 

Γενικές Πληροφορίες

διοργανωση
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) - Παράρτημα Πατρών

Χρονοσ και τοΠοσ διέξαγωγησ
13 - 15 Μαΐου 2016 (Παρασκευή - Κυριακή)
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών - Πανεπιστημιούπολη Πατρών  
26504, ρίο, Πάτρα (http://www.confer.upatras.gr)

έΠισημέσ γλωσσέσ συνέδριου
Ελληνική, αγγλική (δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση).

μοριοδοτηση σέμιναριου
το Συνέδριο θα αξιολογηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)  
αμοιβαία αναγνωρίσιμα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

ΠιστοΠοιητικο συμμέτοΧησ
Για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Πιστοποιητικού απαιτείται παρακολούθηση 60%  
των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Θα υπάρχει σύστημα bar code.


