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Διημερίδα με θέμα:

«Τι θέλει να γνωρίζει
ο ασθενής για καθημερινά
χειρουργικά προβλήματα»

10-12 Μαΐου 2019

ΚΑΣΤΟΡΙΑ | LIMNEON HOTEL

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

A’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά σας
προσκαλούμε και σας καλωσορίζουμε στις εργασίες της Διημερίδας
με θέμα: “Τι θέλει να γνωρίζει ο ασθενής για καθημερινά
χειρουργικά προβλήματα” που θα διεξαχθεί στις 10 με 12 Μαΐου
2019 στο Ξενοδοχείο Limneon στη Καστοριά.
Η επιστημονική αυτή εκδήλωση αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας
της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για μια όσο το δυνατόν
καλύτερη ποιότητα στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
Σκοπός της Διημερίδας είναι η ενημέρωση των συναδέλφων για τρέχοντα
χειρουργικά προβλήματα. Όμως ο ρόλος του σύγχρονου γιατρού στην
κοινωνία δεν είναι μόνο η παροχή της ιατρικής του φροντίδας στον
συνάνθρωπο που πάσχει. Σημαντική πρέπει να είναι και η συμβολή του
στην ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινωνικού συνόλου. Για τον
λόγο αυτό κατά την διάρκεια της Διημερίδας θα δοθούν απαντήσεις
από εξαιρετικούς συναδέλφους για θέματα που κυρίως προβληματίζουν
τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μια συχνή χειρουργική
επέμβαση.
Η παρουσία όλων σας στη πανέμορφη Καστοριά θα συμβάλλει
καθοριστικά στην επιτυχία της επιστημονικής αυτής συνάντησης.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Χρήστος Α. Παπαβασιλείου MD, PhD
Αν. Συντονιστής Διευθυντής
Α’ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: 		

Παπαβασιλείου Χρήστος

Μέλη: 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
Λάμπρου Νικόλαος
Νικόπουλος Κωνσταντίνος
Φορτούνης Κωνσταντίνος
Δήμου Σταματία
Μητρούδης Νικόλαος
Μόσχου Έλενα
Σίμου Χρυσάνθη
Τζιτζής Παναγιώτης
Τότσι Αλμπιόν

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος: 		
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας: 		
Μέλη: 		
			

Α. Καμπαρούδης
Β. Παπαδόπουλος
Β. Παπαζιώγας
Κ. Κηροπλάστης
Μ. Αλατσάκης
Ν. Λυρατζόπουλος
Χ. Παπαβασιλείου
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 10 – Κυριακή 12 Μαΐου 2019
Τόπος
Limneon Hotel, 4χλμ. Καστοριάς - Αθηνών, ΤΚ 520 57, Καστοριά
Τηλ. +30 24670 85 111
Οργάνωση Διημερίδας - Γραμματεία - Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
Email: info@praxicon.gr website: www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ0933Ε60000071200

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών
προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την ενημέρωση των
συμμετεχόντων.
Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών της Διημερίδας οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να
φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία on site
και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Διημερίδας.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη γραμματεία
on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα σκανάρει στο ειδικό
μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε
συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος
θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με την τελευταία υπ’ αρ.
81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την τελευταία
ημέρα της Διημερίδας, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής, της κάρτας barcode καθώς και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Διημερίδας. Ελάχιστες
ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού
Προγράμματος.
Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών της Διημερίδας θα πραγματοποιούνται προβολές με data
video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις ανάγκες των ομιλητών.
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασής τους
έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία του
προβολικού εξοπλισμού.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι δωρεάν.
Επίσημη Ιστοσελίδα Διημερίδας
www.praxicon.gr/surgicalproblems
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