
11 - 13
Απριλίου 2014

Α’ Ανακοίνωση

Ξενοδοχείο
Divani Caravel
Αθήνα

Πανελλήνιο Συνέδριο

(Γεωγραφικής & Τροπικής)

Ιατρικής

4ο

ΤαξιδιωτικήςΤαξιδιωτικής

www.geomed.gr 

∆ιοργάνωση:
  Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής

(Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής
  Hellenic Society for Travel Medicine

Υπό την αιγίδα:
  Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης

Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014



Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

 Έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω στο 4ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) 
Ιατρικής, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής (ΕΕΤΙ) και θα 
πραγματοποιηθεί 11 - 13 Απριλίου 2014, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

 Η Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής, κλείνοντας 10 χρόνια από την ίδρυσή της, 
αποτελεί σήμερα τον ευρύτερο πόλο συγκέντρωσης των επιστημόνων υγείας, που έχουν αφιερώσει τις προσπάθειές τους 
στο πεδίο της Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Το Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΤΙ αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση 
της Εταιρείας και παρέχει στους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, την ευκαιρία να μοιραστούν την εγκυρότερη και 
νεότερη επιστημονική ενημέρωση και να διαμορφώσουν τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη, μέσω της συνεργασίας, της 
Ταξιδιωτικής Ιατρικής στην Ελλάδα.

 Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με πρόεδρο τον καθηγητή κ. Γ. Σαρόγλου, αντιπρόεδρο  τον Υποδιοικητή του 251 Γ.Ν.Α. 
κ. Δ. Χατζηγεωργίου, πλαισιωμένη από εξέχοντα μέλη της υγειονομικής κοινότητας όλων των κλάδων, κατάρτισε ένα 
πρόγραμμα με πλούσια θεματολογία, και εξειδικευμένη προσέγγιση. Στόχος του προγράμματος είναι αρτιότερη κάλυψη 
των κλινικών δυσχερειών, των προβλημάτων και των ερωτηματικών που αντιμετωπίζουμε στην άσκηση της Ταξιδιωτικής 
Ιατρικής, η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την Ταξιδιωτική Ιατρική και κατ’ επέκταση τη Δημόσια Υγεία 
στη χώρα μας και παγκοσμίως και η συμβολή στην εξέλιξη και την έρευνα, μέσω των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του 
Συνεδρίου. 

 Με την ιδιότητά μας ως μελών του Δ.Σ. της ΕΕΤΙ και πολλών από μας ως μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για την 
Ταξιδιωτική Ιατρική του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., έχουμε κοινή επιδίωξη τη συμμετοχή στην προσπάθεια ευρύτερης δημιουργίας 
δικτύου εξειδικευμένων μονάδων (ιατρείων / εργαστηρίων) Ταξιδιωτικής Ιατρικής σε εθνικό επίπεδο και η συνεργασία με 
τα αντίστοιχα κέντρα άλλων χωρών. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι: εκπαίδευση, επιλογή, πιστοποίηση. 
Η συνάντησή μας στο Συνέδριο αποτελεί κατ΄ εξοχήν ευκαιρία για την συζήτηση της υλοποίησης τέτοιων στόχων, από αυτούς 
που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν την Ταξιδιωτική Ιατρική.

 Θα ήταν παράλειψή μου να μη σταθώ στη συμβολή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η συμμετοχή στη διοργάνωση και η αμέριστη στήριξή 
των στελεχών του στην υλοποίηση του συνεδρίου, μας καθιστούν εξ ορισμού συνεργάτες των προσπαθειών του σε κάθε 
τομέα της Ταξιδιωτικής Ιατρικής. 

 Με την βεβαιότητα πως η συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας και εκ 
μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας προσκαλώ να πλαισιώσετε ενεργά το Συνέδριο και να συζητήσουμε μαζί τις 
τρέχουσες εξελίξεις όλων των τομέων της Ταξιδιωτικής Ιατρικής. 

 

Με εκτίμηση,

Δρ. Κώστας Γερολυμάτος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 

Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής

Χαιρετισμός



Θεματολογία

•	Ανθρωποζωονόσοι

•		Ανοσοκατεσταλμένος Ταξιδιώτης: 
Φάρμακα, νόσοι, προετοιμασία, εμβολιασμοί 

•	Βαρότραυμα - Σύνδρομο καταδύσεων

•	 Βιοτρομοκρατία: Στρατηγικές πρόληψης, 
ο ρόλος των νοσοκομείων

•		Δερματολογικά σύνδρομα σε επιστρέφοντα ταξιδιώτη

•	 Διεθνείς διανοσοκομειακές και υγειονομικές μεταφορές

•	Έγκυος και νεογνό ταξιδιώτες

•		Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας: 
Δεοντολογία και προετοιμασία, ιδιαίτεροι 
κίνδυνοι, φυσικές καταστροφές, συρράξεις

•		Έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες

•	 Εκπαίδευση στην Ταξιδιωτική Ιατρική: Βελτίωση των 
ελλείψεων, ερευνητικές προτεραιότητες

•	 Εκπατριζόμενοι (ταξιδιώτες μακράς διαμονής): 
Προετοιμασία, διαμονή

•		Ελονοσία: κατανομή, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία

•		Εμβόλια: Γενικές αρχές, εμβολιασμοί ειδικών ομάδων 
ταξιδιωτών, προβληματισμοί, αντιφάσεις και διλήμματα

•		Η τηλεϊατρική στην υπηρεσία του ταξιδιώτη

•  Ηλικιωμένος Ταξιδιώτης: Προετοιμασία, πολυφαρμακία, 
εμβολιασμοί, ικανότητα για ταξίδι

•		Θρόμβωση και Θρομβοεμβολή: Πρόληψη στους 
ταξιδιώτες

•		Ιατρικός Τουρισμός: Προοπτικές 
και προβληματισμοί

•		Κίνδυνοι ειδικών Αποστολών: Πολικές αποστολές, 
θαλάσσιες αποστολές, ειρηνευτικές αποστολές, 
μετακινήσεις υψηλών προσώπων 

•		Λοιμώδεις Νόσοι στους ταξιδιώτες, εξέλιξη 
Αναδυομένων Λοιμώξεων 

•	Mass Gatherings

•		Μεταναστευτική Υγεία: Προσέγγιση, tracking, φροντίδα, 
VFRs

•	Ναυτική υγεία, διεθνές θαλάσσιο ταξίδι

•	Νόσοι από δήγματα ζώων

•	Οξεία και Χρόνια Διάρροια των ταξιδιωτών

•	Παγκόσμιες Πανδημίες

•		Παιδιατρικός ταξιδιώτης: Διάρροια, προορισμοί υψηλού 
κινδύνου, νεότερα εμβόλια

•		Ποιός προετοιμάζει: Ιατρική, νοσηλευτική, 
φαρμακευτική προσέγγιση

•	Προετοιμασία ταξιδιού σε Μεγάλο Υψόμετρο

•		Σεξουαλικός Τουρισμός και Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα σε ταξιδιώτες

•		Σπάνια Σύνδρομα μετα - ταξιδιωτικής Περιόδου: 
Κατανομή, διάγνωση

•		Ταξιδιωτική Βιοχρονοϋστέρηση (Jet Lag): Θεραπευτικές 
προσεγγίσεις

•	Υγεία και Διάστημα

•		Υγειονομικές παράμετροι αεροπορικών μετακινήσεων

•		Χρήση και Ερμηνεία Διαγνωστικών 
μεθόδων στους ταξιδιώτες

Θεματολογία



Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Κ. Γερολυμάτος

Αντιπρόεδρος:  Α. Παυλή 

Μέλη: Λ. Αλεξάκης 

 Φ. Αντωνιάδου 

 Α. Βασιλογιαννακόπουλος

 Κ. Βασσάλος 

 Γ. Γιαννακός

 Α. Γρηγοράκη 

 Λ. Καρνέσης

 Ε. Μεϊμέτη 

 Α  Μπαλάσκα 

 Θ. Μπάμπαλης 

 Χ. Μπουτσικάρης 

 Ζ. Ουζουνίδου 

 Μ. Πηρουνάκη 

 Π. Σαράφης 

 Π. Σμέτη

 A. Σπηλιώτη 

 Σ. Χατζηαναστασίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΤΙ/HSTM
Πρόεδρος: Κ. Γερολυμάτος

Αντιπρόεδρος:  Δ. Χατζηγεωργίου 

Γ. Γραμματέας:  Α. Παυλή

Ειδ. Γραμματέας: Μ. Πηρουνάκη

Ταμίας:  Κ. Βασσάλος

Μέλη: Γ. Σαρόγλου
 Φ. Αντωνιάδου

 Α. Γρηγοράκη

 Ζ. Ουζουνίδου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Γ. Σαρόγλου

Αντιπρόεδρος: Δ. Χατζηγεωργίου

Μέλη: Α. Αντωνιάδης
 Ν. Βακάλης 
 Ε. Βασάλου 
 Π. Ευσταθίου
 Μ. Θεοδωρίδου 
 Κ. Κατσένης
 Ε. Κουσκούνη
 Γ. Κρεατσάς
 Μ. Λελέκης
 Χ. Λιονής 
 Χ.  Λούπα
 Ε.  Μαλτέζος
 Ε.  Μαλτέζου
 Σ.  Μεταλλίδης
 Ι.   Ντεβές
 Γ.  Ντουνιάς 
 Π. Περδικάκη
 Γ.  Πάνος
 Θ. Παπαδημητρίου
 Γ.  Πετρίκκος
 Θ. Πέππας
 Ε.  Ροϊλίδης
 Α.  Σκουτέλης 
 Ν.  Σοφός 
 Κ. Σύρος
 Α. Τσακρής 
 Σ. Τσίοδρας 
 Χ. Χατζηχριστοδούλου
 Γ.  Χρούσος

 
 



Τόπος Διεξαγωγής
Αθήνα, Ξενοδοχείο «Divani Caravel» (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
11-13 Απριλίου 2014

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική

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

Εγγραφή - Δικαίωμα Συμμετοχής

Ιατροί, Νοσηλευτές, Λοιποί Επιστήμονες Υγείας 30 €

Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

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 και των φροντιστηρίων με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 

Εκπαίδευσης (CME - CPD).

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 11η Μαρτίου 2014 

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες και ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις.
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν στο ειδικό τεύχος με τις «Περιλήψεις των Ανακοινώσεων» όπως ακριβώς θα αποσταλούν, 
με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι παρακάτω 
οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών

• 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 - π.χ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα.

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

Γενικές Πληροφορίες



• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
   Εισαγωγή-Σκοπός, Υλικά και Μέθοδοι, 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 τη δραστική ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

•  Οι  περιλήψεις   μπορούν  να  υποβληθούν   συμπληρώνοντας   τη  φόρμα  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση  του  διοργανωτή  του 
Συνεδρίου  www.mastermind.gr/content/eeti. Περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μέσω fax δε θα γίνονται δεκτές.

•  Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας. Το δικαίωμα 
εγγραφής καταβάλλεται με την υποβολή της περίληψης. 

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

Φροντιστήρια

Τα φροντιστήρια παρέχουν μία επισκόπηση των βασικών γνώσεων για την άσκηση της Ταξιδιωτικής Ιατρικής.  Απευθύνονται σε 
γιατρούς, νοσηλευτές φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, που παρέχουν φροντίδα υγείας σε ταξιδιώτες, απόδημους και 
μετανάστες.
• Η δήλωση συμμετοχής στα φροντιστήρια είναι απαραίτητη κατά την εγγραφή στο Συνέδριο.
• Θα χορηγηθούν επιπλέον μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Δοκιμασία ελέγχου γνώσεων

•  Με το τέλος του Συνεδρίου θα διεξαχθεί δοκιμασία ελέγχου των γνώσεων που αποκτήθηκαν με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα 
φροντιστήρια και στις εισηγήσεις του Συνεδρίου.

• Η εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 
• Η εξέταση θα γίνει με κωδικοποίηση, χωρίς να αναγράφεται το όνομα του εξεταζόμενου. 
• Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
• Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας θα αναρτηθεί επίσης υπόδειγμα ερωτήσεων, πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης των φροντιστηρίων θα δοθεί μόνο στους συμμετέχοντες στην εξέταση. 

Γραμματεία Διοργάνωσης Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr, Web-site: www.tmg.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χαρά Γαστουνιώτη

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Οργανωτικής Επιτροπής:
Παυλή Ανδρούλα, τηλ. 6936938116, E-mail: androulapavli@yahoo.com
Γερολυμάτος Κώστας, τηλ. 6944310538, E-mail: kgero11@otenet.gr


