


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης έχει την τιμή 
και τη χαρά να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του                      
29ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου με Πανελλήνια συμμετοχή.

Το Συνέδριο αυτό, αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές επιστημονικές 
εκδηλώσεις της Εταιρείας. Σκοπός του είναι να δώσει βήμα σε νέους 
συναδέλφους για να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και 
συγχρόνως την ευκαιρία μιας εποικοδομητικής επιστημονικής συνάντησης, που 
θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μία πληρέστερη εικόνα επί των θεμάτων τα 
οποία θα αναπτυχθούν, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, την αναγνώριση 
των προβλημάτων που αναφύονται καθημερινά στην άσκηση της Ιατρικής 
καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ειδικά φέτος κύριο θέμα θα είναι «Η Ιατρική στην εποχή της κρίσης» 
και το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγύλες 
τράπεζες, δορυφορικά συμπόσια, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις 
επιστημονικών εργασιών, που πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
σας και θα καλύψουν τις ιατρικές επιστημονικές ανησυχίες σας.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 

Σας περιμένουμε λοιπόν να σας καλωσορίσουμε με ιδιαίτερη χαρά και 
πιστεύουμε ότι η ενεργός συμμετοχή σας, με την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, 
θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση μιας υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
εκδήλωσης.

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013

 Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Β. Ταρλατζής

Ο Γενικός Γραμματέας

Αν. Καθηγητής Α. Καμπαρούδης



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Β. Ταρλατζής

Αντιπρόεδρος: Α. Καραγιάννης

Γενικός Γραμματέας: Α. Καμπαρούδης

Ταμίας: Σ. Μεταλλίδης

Μέλη: Μ. Αθανασίου - Μεταξά

 Π. Αργυροπούλου - Πατάκα

 Ε. Βλαχογιάννης

 Α. Γαρύφαλλος

 Μ. Δανιηλίδης

 Θ. Δαρδαβέσης

 Γ. Ηλονίδης

 Δ. Καπουκρανίδου

 Π. Νικολαΐδης

 Ν. Μαλισιόβας

 Κ. Καραπαναγιώτης

 Κ. Καλλαράς

 Β. Παπανικολάου

Γραμματέας Εταιρείας: Μ.Δ. Νάτση

Κύριο Θέμα: Η Ιατρική στην εποχή της κρίσης

Επειδή το συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, θα είναι και φέτος πολυθεματικό, οι 
διαλέξεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα δορυφορικά συμπόσια, καθώς και οι 
προφορικές και οι αναρτημένες ανακοινώσεις, θα αφορούν όλο το φάσμα των 
ιατρικών ειδικοτήτων. 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου
Πέμπτη 27 Μαρτίου - Σάββατο 29 Μαρτίου 2014
Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Grand Palace
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων των εργασιών: 15 Φεβρουαρίου 2014
Σχετικά με την υποβολή εργασιών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:                       
www.globalevents.gr. 
Βράβευση εργασιών
Στην εναρκτήρια τελετή θα βραβευθούν οι καλύτερες εργασίες. Το πλήρες κείμενο 
των εργασιών που θα υποβληθούν για βράβευση θα πρέπει να σταλεί στην Ιατρική 
Εταιρεία Θεσσαλονίκης, σε ηλεκτρονική μορφή και σε τέσσερα αντίγραφα από τα 
οποία τα 3 χωρίς την προέλευση και τα ονόματα των συγγραφέων το αργότερο έως 
3 Μαρτίου 2014.
Δικαίωμα συμμετοχής
Κατηγορία Μέχρι 26 /03/2014  Από 27/03/2014
Ειδικοί 60€ 100€
Ειδικευόμενοι 30€ 50€
Νοσηλευτές/τριες 20€ 20€
Φοιτητές/τριες* Δωρεάν Δωρεάν
* Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
 Δεν ισχύει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Ειδικοί - Ειδικευόμενοι - Νοσηλευτές
Παρακολούθηση του Συνεδρίου• 
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο• 
Διαλείμματα καφέ• 
Τελετή Έναρξης• 
Δεξίωση Υποδοχής• 
Συνεδριακό Υλικό• 
Πιστοποιητικό Συμμετοχής• 

Φοιτητές/τριες
Παρακολούθηση του Συνεδρίου• 
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο• 
Δεξίωση Υποδοχής• 
Πιστοποιητικό Συμμετοχής• 

Προεγγραφές
Όσοι (μη συγγραφείς) επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, 
παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το δελτίο συμμετοχής και να αποστείλουν 
την απόδειξη κατάθεσης στο fax: 2310 247746 το αργότερο μέχρι τις 25/3/2014.
Διαμονή
Ξενοδοχείο Δωμάτιο για μονόκλινη ή δίκλινη χρήση
Grand Hotel Palace 110€
Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους.
Για να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής και διαμονής 
παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.globalevents.gr
Πιστοποιητικό 
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την τελευταία ημέρα και αφού πρώτα κατατεθεί στη 
γραμματεία το έντυπο αξιολόγησης του Συνεδρίου.
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται 
η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος. 
Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή οι δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει 
σύστημα καταμέτρησης barcode.
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.globalevents.gr
Διοργάνωση
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Δημοσθένους 4, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 277956 – Fax: 2310 229751 (κ. Μαρία Νάτση, ώρες 18.00-20.00)
Οργάνωση - Γραμματεία Συνεδρίου

 www.globalevents.gr

Σταδίου 50Α, 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310247743, 2310247734, Fax: 2310 247746
Email: info@globalevents.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


