A ANAKOINΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η

Πολιτεία, χωρίς «απωθημένα» στους Γιατρούς, θα πρέπει να θεσπίσει νόμους, που να βελτιώνουν και να ελέγχουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Από την άλλη πλευρά οι
Γιατροί και οι άλλοι φορείς υγείας, θα πρέπει να εφαρμόζουν τη δεοντολογία και να ασκούν το
επάγγελμά τους με ευσυνειδησία, γνώσεις, εμπειρία και σεβασμό στον άρρωστο.
Τελικός σκοπός όλων πρέπει να είναι η πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, με όρους ιατρικής δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα οικονομικά
μεγέθη. Η υγεία στον πληθυσμό προσφέρεται από τους ενημερωμένους και συνειδητούς
Γιατρούς, που έχουν και την τελική ευθύνη.
Έχοντας αυτά υπόψη μας, διοργανώνουμε το 11ο Πανελλήνιο - Ετήσιο συνέδριο στις 12-14
Μαρτίου 2015, στο Συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.
Κεντρικό ρόλο στα θέματα του συνεδρίου κατέχει η πρόληψη της αθηροσκλήρωσης, μέσω της
διαχείρισης των προδιαθεσικών παραγόντων της και οι σύγχρονες γνώσεις θεραπευτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα θα ακουστούν όλες οι απόψεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες για τον
έλεγχο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας, της αρτηριακής υπέρτασης, του
σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας, του καπνίσματος, ενώ ταυτόχρονα θα τονιστούν με έμφαση τα οφέλη της άσκησης και της ισορροπημένης διατροφής. Εκτός από αυτά, το πρόγραμμα
του συνεδρίου θα περιλάβει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την εργαστηριακή διερεύνηση και την επεμβατική ή μη αντιμετώπιση της εγκατεστημένης καρδιαγγειακής νόσου.
Σημαντική για την επιτυχία του συνεδρίου κρίνεται η συνεργασία μας με άλλες Ιατρικές Εταιρείες,τις οποίες ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους.
Η ΕΑΒΕ σε συνεργασία με τον Π.Ι.Σ., θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης, με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, αναγνωρισμένα από όλες τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αγαπητοί φίλοι,
Ελπίζω το 11ο Πανελλήνιο συνέδριό μας, όπως κάθε χρόνο,έτσι και φέτος να αποτελέσει τόπο συνάντησης καταξιωμένων συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και νέων επιστημόνων, οι οποίοι με μεγάλο ενδιαφέρον προσεγγίζουν το σύνθετο θέμα της αθηροσκλήρωσης.
Σας καλώ να συμμετέχετε στο συνέδριο μας και ελπίζω με το πέρας του να γίνουμε όλοι σοφότεροι και περισσότερο ικανοί να προσφέρουμε γνώσεις στους νεότερους συναδέλφους και
κυρίως στους ασθενείς μας.
Με πολύ εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής
Απόστολος Ευθυμιάδης
Oμ. Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος

Απόστολος Ευθυμιάδης
Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Κανονίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Καμπουρίδης
Επιμελητής ΕΣΥ, Καρδιολόγος

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Μαρία Χασαπίδου
Καθηγήτρια Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ

Ταμίας

Άννα Ταυρίδου
Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας ΔΠΘ

Μέλη

Ζαδάλλα Μούσλεχ
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος
Δημήτριος Σκούτας
Παθολόγος-Διαβητολόγος

Γραμματεία

Σοφία Παυλίδου, Ιατρός

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

Απόστολος Ευθυμιάδης

Ιωάννης Κανονίδης
Νικόλαος Καμπουρίδης
Άννα Ταυρίδου
Μαρία Χασαπίδου
Ζαδάλλα Μούσλεχ
Δημήτριος Σκούτας
Απόστολος Χατζητόλιος
Γεώργιος Σακαντάμης
Βασίλειος Κόκκας
Χρήστος Σαββόπουλος
Αθάνασιος Βιδάλης
Ιωάννης Ευθυμιάδης

Κων/νος Δημητρακόπουλος
Δημήτριος Ρίχτερ
Julia Grapsa
Peter Kokkinos
Δαυίδ Συμεωνίδης
Γεώργιος Γιαννόγλου
Ευθύμιος Καπάνταης
Γεώργιος Ανδρικόπουλος
Αντώνιος Ζιάκας
Παύλος Τούτουζας
Αλέξιος Σωτηρόπουλος

Γραμματεία

Σοφία Παυλίδου
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
✓ Αρτηριακή υπέρταση
✓ Στεφανιαία νόσος
✓ Δυσλιπιδαιμίες
✓ Αθηροθρόμβωση και αιμοπεταλιακή συμμετοχή
✓ Σακχαρώδης διαβήτης
✓ Μεταβολικό σύνδρομο
✓ Χημεία και βιοχημεία του μεταβολισμού (λιπιδίων, υδατανθράκων, πρωτεϊνών)
✓ Αθηροσκλήρωση στα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα
✓ Σύγχρονες οδηγίες στην κλινική πράξη
✓ Γενετικοί παράγοντες της αθηροσκλήρωσης
✓ Παράγοντες πήξης-ινωδόλυσης
✓ Καρδιοχειρουργική-Αγγειοχειρουργική
✓ Ενδοκρινικές παθήσεις και αθηροσκλήρωση
✓ Ενδοθήλιο
✓ Διατροφή και μεσογειακή δίαιτα
✓ Φαρμακολογία
✓ Αθηροσκλήρωση και σύνδρομο υπνικής άπνοιας
✓ Απεικονιστικές Τεχνικές στη διάγνωση της Αθηροσκλήρωσης
✓ Περιφερική Αρτηριακή Νόσος
✓ Ποιότητα ζωής
✓ Άσκηση
✓ Κάπνισμα
✓ Παχυσαρκία
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Congress
& Travel

M.H.T.E. 09.33.E.60.00.00143.00
Μητροπόλεως 24 – ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849
e-mail: info@forumcongress.com

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
http://www.forumcongress.com/11atherosclerosis
ΤΟΠΟΣ – ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE, Θεσσαλονίκη
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο συνέδριο, ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής, ορίστηκε
ως εξής:
Έως 14/1/2015

Από 15/1/2015

80 €
30 €
20 €
10 €

100 €
40 €
30 €
10 €

Ειδικοί ιατροί και άλλοι επιστήμονες
Ειδικευόμενοι ιατροί
Νοσηλευτές
Φοιτητές
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, μπορούν
να επισκέπτονται το επίσημο site του Συνεδρίου www.forumcongress.com/
11atherosclerosis, όπου υπάρχει το Δελτίο Εγγραφής και όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για την ολοκλήρωσή της ή το site της Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Βορείου Ελλάδος www.eabe.org.
Προεγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 7/3/2015. Μετά την ημερομηνία
αυτή, οι εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Ταχυδρομική επιταγή στην διεύθυνση της Γραμματείας του Συνεδρίου υπόψη
κ. Γ. Σαμαρά
2. Μεσω Τραπεζικής Κατάθεσης
ALPHA BANK IBAN GR 84 0140 7000 7000 0231 0007 088
Στην αιτιολογία θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του καταθέτη και ο τίτλος του
συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την Τελετή Έναρξης του συνεδρίου θα βραβευθούν τρεις εργασίες. Όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία βράβευσης θα πρέπει να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους μέχρι τις 20/2/2015.
Η βράβευση περιλαμβάνει απονομή τιμητικού διπλώματος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την υποβολή εργασιών στο συνέδριο, είναι απαραίτητη η εγγραφή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς της εργασίας.

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων
Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν έκταση 200 λέξεων και να είναι
γραμμένες με το πρόγραμμα Word.
Θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(με κεφαλαία γράμματα)
Συγγραφείς
(με πεζά γράμματα)
Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα)
Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
• Σκοπός εργασίας
• Υλικό και μέθοδοι
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα
• Εικόνες – Πίνακες
Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 10/2/2015
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Μόνο ηλεκτρονική υποβολή, στο E mail του Γραφείου
FORUM Congress & Travel
M.H.T.E. 09.33.E.60.00.00143.00
Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849
e-mail: info@forumcongress.com
Να επισημανθεί από τον συγγραφέα η επιθυμία για προφορική ή αναρτημένη
ανακοίνωση της εργασίας του.
ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το δίπλωμα συμμετοχής θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία
ημέρα του συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας. Το δίπλωμα θα έχει μοριοδότηση από το αρμόδιο Γραφείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Tο
δίπλωμα συμμετοχής με μοριοδότηση προϋποθέτει την παρακολούθηση τουλάχιστον 10 ωρών από τη συνολική διάρκεια του συνεδρίου.
ΔΙΑΜΟΝΗ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Για τη διαμονή και την έγκαιρη κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Γραφείο FORUM Congress & Travel
ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων, για την ενημέρωση των συνέδρων.
ΚΛΙΜΑ
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό στο www.meteo.gr
MULTIMEDIA DVD
Οι εργασίες του συνεδρίου μαζί με τις διαφάνειες των ομιλητών, θα βιντεοσκοπούνται για την αποθήκευσή τους στο κανάλι της ΕΑΒΕ.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η αίθουσα του συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και ηλεκτρονικό υπολογιστή με powerpoint. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν
την παρουσίασή τους στη γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ομιλία τους
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