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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουµε στο 13ο Πολυθεµατικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, που φέτος διεξάγεται στις 2 – 3 
Δεκεµβρίου 2016 στη Σπάρτη.
 Το Πολυθεµατικό  Ιατρικό Συνέδριο είναι η κορυφαία Επιστηµονική Εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου 
Λακωνίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας έχοντας ως παρακαταθήκη την εµπειρία προηγούµενων 
διοργανώσεων, αλλά και λαµβάνοντας γνώση των υγειονοµικών θεµάτων  που αντιµετωπίζει η 
Πελοπόννησος, αλλά και ολόκληρη η χώρα, επιµένει παρά τις δύσκολες συνθήκες να διοργανώνει σε 
ετήσια βάση το Συνέδριο.
  Ελπίδα µας είναι πως η διοργάνωση θα αποτελέσει για άλλη µία χρονιά πυρήνα ενηµέρωσης και σηµείο 
αναφοράς στη διάχυση και προαγωγή των επιστηµονικών εξελίξεων, αλλά και στη γέννηση αποδοτικών 
συνεργασιών. Στόχος µας είναι η ευαισθητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας και της κοινωνίας  στα 
θέµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας που απασχολούν τους λειτουργούς και τους πολίτες.
  Σας υποδεχόµαστε σε µια συνάντηση επιστηµονικού προβληµατισµού, αναζήτησης κι ανταλλαγής 
απόψεων σε έναν τόπο που εγγυάται την άριστη οργάνωση και την ευχάριστη διαµονή.

 

Με εκτίµηση, 

Αν. Καθηγ. Μαρία Τσιρώνη
Πρόεδρος  ΙΣΛ
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αµφιθέατρο Σχολής Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης  και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
2-3 Δεκεµβρίου 2016 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσηµη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Στην ιστοσελίδα www.gk.gr περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο συνέδριο. 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Στο Συνέδριο χορηγούνται …Μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits) από τον Πανελλή-
νιο Ιατρικό Σύλλογο. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Παρασκευή, 2  Δεκεµβρίου 2016 14:00 - 21:00
Σάββατο, 3  Δεκεµβρίου 2016 08:30 - 20:30

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

 

Η εγγραφή περιλαµβάνει:
• Παραλαβή του χαρτοφύλακα µε το πρόγραµµα, το ηλεκτρονικό ΒιβλίοΠεριλήψεων και τα λοιπά έντυπα 
του συνεδρίου
• Παρακολούθηση του Επιστηµονικού Προγράµµατος
• Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο
• Συµµετοχή στα διαλείµµατα καφέ
• Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συνεδρίου

1. Η εγγραφή περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστηµονικού Προγράµµατος
• Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο
• Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συνεδρίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
 

Φοιτητές-Άνεργοι 

Κόστος Εγγραφής

Κατηγορία Εγγραφής Κόστος

Ειδικευµένοι 40€
Ειδικευόµενοι-Νοσηλευτές
Άλλοι Επαγγελµατίες Υγείας 20€

 Δωρεάν
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ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και αναρτηµένων εργασιών θα συµπεριληφθούν στο Βιβλίο 
Περιλήψεων (e-Abstract Book) του Συνεδρίου, το οποίο και θα διανεµηθεί σε ηλεκτρονική µορφή στους 
εγγεγραµµένους συµµετέχοντες κατά την έναρξη του Συνεδρίου, µαζί µε το υπόλοιπο συνεδριακό υλικό.

 ΚΟΝΚΑΡΔΑ
Με την παραλαβή του υλικού όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν την ονοµαστική τουςκονκάρδα που θα 
φέρει ένα µοναδικό barcode . Οι κονκάρδες µε το barcode θα πρέπει να σαρώνονται στο ειδικό µηχάνηµα 
πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από την αίθουσα, για να καταγράφονται οι ώρες παρακολούθησης 
(υποχρεωτική η συµπλήρωση ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράµµατος σύµφωνα µε τα 
κριτήρια της EACCME-UEMS για την απόδοση των CME credits). Η επίδειξη της κονκάρδας θα είναι 
απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου (καθώς και για την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολού-
θησης).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Όλοι οι σύνεδροι θα κληθούν να συµπληρώσουν να παραδώσουν στη Γραµµατεία µε το πέρας του 
Συνεδρίου το σχετικό Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης(υποχρεωτικής συµπλήρωσης) αναφορικά µε την 
αξιολόγηση τους για την όλη διεξαγωγή κι επιστηµονική προσφορά του Συνεδρίου, προκειµένου να λάβουν 
Βεβαίωση παρακολούθησης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από την Γραµµατεία µε το πέρας του Συνεδρίου στους 
συµµετέχοντες, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας τους και παράδοσης του ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Όλοι οι οµιλητές, καθώς και οι συγγραφείς που παρουσιάζουν προφορική εργασία, κρίνεται σκόπιµο, 
να παραδώσουν το υλικό της παρουσίαση τους (σε Powerpoint µε USB disk/CD) στο γραφείο Τεχνικής 
Υποστήριξης που θα λειτουργεί εντός/πλησίον της αίθουσας, από την προηγούµενη ηµέρα ή 
τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της επιστηµονικής ενότητας (προς επιβεβαίωση της λειτουργίας 
του ή/και προς επιδιόρθωση τυχόν τεχνικών προβληµάτων).
EΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση ιατροφαρµακευτικών ειδών σε σχετικά 
διαµορφωµένο χώρο. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Οργανωτική Επιτροπή καθώς επίσης και το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/ Γραµµατεία δεν 
φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν τραυµατισµό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για 
οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειµένων των συµµετεχόντων.

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: GK, Conference Management PR & Communication
                                   Τηλ: 210 – 6897552 Fax 210 6897555
                                   E-mail: sec@gk.gr
                                   Site: www.gk.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί τους συναδέλφους που επιθυµούν να 
παρουσιάσουν επιστηµονική εργασία, να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους αυστηρώς ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: islakonias@gmail.com έως 15/11/2016.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Ο τίτλος της εργασίας θα γραφεί µε κεφαλαία.
Σε άλλη σειρά θα γραφούν µε πεζά τα ονόµατα των συγγραφέων στην ονοµαστική.
Το µικρό όνοµα θα προηγηθεί του επωνύµου και στις γυναίκες θα γραφεί ολογράφως, ενώ στους άνδρες 
µόνο το αρχικό. Το όνοµα του συγγραφέα που θα παρουσιάζει την εργασία θα υπογραµµιστεί. Σε άλλη σειρά 
θα γραφούν το κέντρο προέλευσης της εργασίας και η πόλη.
Το κείµενο της περίληψης θα ακολουθήσει µετά από διπλό διάστιχο (κενό διάστηµα) και θα γραφεί µε την 
εξής σειρά: α) σκοπός της µελέτης, β) υλικό και µέθοδος, γ) αποτελέσµατα και δ) συµπεράσµατα. Η λέξη 
“Συµπεράσµατα” θα υπογραµµιστεί. Στο κείµενο µπορεί να περιληφθούν και πίνακες, αλλά πάντοτε µέσα 
στο πλαίσιο του εντύπου. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνηµµένα αρχεία και όχι 
ενσωµατωµένες στο e-mail.
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόµενο ποιες από τις 
εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, µε ευθύνη των συγγραφέων τους.
Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις, συµπεριλαµβανοµένων του τίτλου, των ονοµάτων 
των συγγραφέων και του ονόµατος του κέντρου προέλευσης

Αναρτηµένες Ανακοινώσεις (Posters)
Οι εργασίες που θα επιλεγούν να παρουσιαστούν µε τη µορφή αναρτηµένης ανακοίνωσης (poster) θα 
εκτίθενται σε ειδική αίθουσα.  
Oι διαστάσεις των αναρτηµένων ανακοινώσεων δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 100 x 80 cm. Οι 
συγγραφείς θα πρέπει να βρίσκονται στον προκαθορισµένο χώρο ανάρτησης κατά την επίσκεψη των 
µελών της επιτροπής (Σάββατο 3 Δεκεµβρίου και ώρα 14:00 - 15:00).
Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική  τουλάχιστον για ένα συγγραφέα από κάθε εργασία και 
αφορά µόνο στη συγκεκριµένη εργασία. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική ακόµα και για τις δωρεάν 
κατηγορίες, προκειµένου για τη συγγραφική ιδιότητα και θα πρέπει να ολοκληρώνεται  µε την υποβολή 
της εργασίας.
Με απόφαση της Οργανωτικής και της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου θα απονεµηθούν 2 
βραβεία.

 



 Πολυθεματικό 
Ιατρικό Συνέδριο

Λακωνίας
1 3ο

ΒΡΑΒΕΙΑ

• 1ο βραβείο
Οι εργασίες που θα διεκδικήσουν το πρώτο βραβείο θα πρέπει να είναι σε µορφή πλήρους ανάλυσης 
(1000 – 1500 λέξεις). Η αποστολή τους θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά στη γραµµατεία του 
συνεδρίου έως τις 20 Νοεµβρίου.

• 2ο βραβείο για την καλύτερη αναρτηµένη ανακοίνωση

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

•        Παθολογία

�     Χειρουργική

•        Επείγουσα Ιατρική

•        Προληπτική Ιατρική

•        Ψυχική Υγεία

•        Εργαστηριακή αξιολόγηση

•        Βασική έρευνα

•        Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Υπηρεσιών Υγείας

•        Ιατρική Εκπαίδευση

•        Οικονοµικά και Πολιτικές Υγείας
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

14:00 – 14:30   Προσέλευση – Εγγραφές

14:00 – 16:30  Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Κλινικό φροντιστήριο:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Μπαχτής Κωνσταντίνος-Μαριόλης Ανάργυρος

14:00 – 16:30  Δεξιότητες Περιεγχειρητικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής  Κλινικό φροντιστήριο:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κουτελέκος Ι.- Κουτίνου  Ε. 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Τσιροπούλου Α. Κεντρικός φλεβικός καθετήρα Hickman-Νοσηλευτική φροντίδα
Καπρίτσου Μ.  Ποιότητα ζωής σε ογκολογικούς ασθενείς
Σίσκου Τ.  Η συµβολή του Νοσηλευτή στην λειτουργία διεπιστηµονικής οµάδας για τη 
διατήρηση της γονιµότητος σε ασθενείς µε νεοπλασµατική νόσο. 

17:00 – 19:00    «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση  νεοπλασιών»ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
Προεδρείο : Ρόµπος Ι. – Καλογεράκος Ν.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Kαστανά Ο. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση µελανώµατος 
Αράπης Φ. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση  συνήθων κακοηθειών των γυναικών
Καλαποθάκος Π. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση  νεοπλασίας του πεπτικού
Βαϊόπουλος Γ. Συστηµατικές εκδηλώσεις παρανεοπλασµατικών συνδρόµων 
Σχολιασµός : Αλεβίζου Σ.

19:00 – 19:30  « Η ερµηνεία της ταχείας βιοψίας : Μειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα ΔΙΑΛΕΞΗ:
στην κλινική πράξη»
Προεδρείο : Nτοροβίτσα Χ. –Αδαµόπουλος Ι.
Οµιλητής :  Αραπαντώνη-Δαδιώτη Π.

19:30 - 20:00 Διάλειµµα

           20:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΔΙΑΛΕΞΗ «Φυµατίωση, µετανάστευση και πολιτισµός: παράλληλες 
ιστορίες»
Γουργουλιάνης ΚΙ , Καθηγητής Πνευµονολογίας, Παν. Θεσσαλίας
Προεδρείο : Τσιρώνη Μ.-Φωτόπουλος Μ.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

09:00 – 10:30 «Ακτινολογία και κλινική ιατρική» ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:  
Προεδρείο : Βουνάσης Α.- Αναστασάκος Χ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Λιάσης Ν. Ακτινολογία και Αγγειακά Νοσήµατα
Παπάς  Π. Επεµβατική Ακτινολογία-Κλινικές Εφαρµογές
Λεονάρδου Π. Κλινική ένδειξη –Κατάλληλη Απεικονιστική Εξέταση

10:30 –11:00 «Φαρµακευτική Αγωγή µη ινσουλινοεξαρτώµενου Σακχαρώδη Διαβήτη ΔΙΑΛΕΞΗ: 
και Συννοσηρότητα»
Προεδρείο :  Τάντουλος Α.- Λυκουσάς Π.
Οµιλητής :  Μπακίδης  Σ. 

11:00–11:30 Διάλειµµα  

11:30 – 12:00 «Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσηµάτων: Ευρωπαϊκές οδηγίες και ΔΙΑΛΕΞΗ: 
Ελληνική Πραγµατικότητα»
Προεδρείο :  Μιχελλόγγονας  Ι.-Παυλάκος Σ. 
Οµιλητής :  Ντέλλος Χ.
 

12:00 – 14:00   «Νοσήµατα αναπνευστικού»ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
Προεδρείο: Αλειφέρης Ε. -  Τίνα Λ. 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Τρακαδά Γ. Υπνική άπνοια
Δανιήλ Ζ. Πνευµονία Κοινότητας: Εµβολιασµοί
Παπαδόπουλος Δ. Από την ακτινολογική εικόνα του πνεύµονα στο ενδοσκοπικό εύρηµα

14:00 –15:00 Μεσηµβρινή διακοπή / Poster walk

15:00 –16:30  «Διαγνωστικές δοκιµασίες παρά την κλίνη του ασθενούς»ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

Προεδρείο:  Aνδριόπουλος Π. – Θεοχάρης  Γ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Καραµπίνης  Η. Ταχεία διαγνωστική παρά την κλίνη του ασθενούς στην Καρδιολογία
Αναγνωστόπουλος  Γ. Ταχεία διαγνωστική παρά την κλίνη του ασθενούς στη 
Γαστερεντερολογία
Μπάρµπας Σ.  Ταχεία διαγνωστική παρά την κλίνη του ασθενούς στην Παθολογία

16:30–18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Επείγουσα Αντιµετώπιση Τραύµατος σε Καταστάσεις Κρίσης 
και Μαζικών Καταστροφών»
Προεδρείο: Πικουλής Ε. – Μπράµης Ι.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Πικουλής Ε. Αρχική Εκτίµηση και Διαλογή πολυτραυµατία   



 Πολυθεματικό 
Ιατρικό Συνέδριο

Λακωνίας
1 3ο

Γεράνιος Α. Προνοσοκοµειακή διαχείριση αεραγωγού στο τραύµα 
Δασκαλάκης Π. Παιδιατρικό τραύµα 
Ριζά Ε. Θέµατα  εκπαίδευσης  γενικού πληθυσµού σε θέµατα διαχείρισης µαζικών
έκτακτων συµβάντων 

18:00 –18:30 «Ανίχνευση ψυχικής νόσου εφήβων στην ΠΦΥ»  ΔΙΑΛΕΞΗ: 
Προεδρείο : Σουλιώτης Κ.-Παπαδάκος Γ. 
Οµιλητής :  Μαλλιώρη Μ.

       18:30     Βραβεύσεις - Συµπεράσµατα
                             Λήξη συνεδρίου  
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