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Μήνυμα των Προέδρων του Συνεδρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Eπιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας 
προσκαλούμε στο 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο με τίτλο «Καινοτό-
μες λύσεις και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση», που πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο 
Elite στην Καλαμάτα, από 21 έως 24 Ιουνίου 2018.

Η τεχνολογία συνεισφέρει σημαντικά στην ανεύρεση τόσο διαγνωστικών, όσο και θεραπευ-
τικών λύσεων στην ιατρική. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεματικών εφαρμογών 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διασύνδεση ατόμων και υπηρεσιών, παρέχοντας τη δυνατότητα 
άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι οι καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν οι τεχνολογικές επιστήμες μπορούν 
να αποτελέσουν το αντίβαρο στις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης στην υγεία. Καινοτόμες 
ιδέες, εφαρμογές, θεραπείες, υπηρεσίες, επικοινωνίες, συσκευές και φάρμακα μπορούν να 
μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στους τομείς ενημέρωσης, 
έρευνας, εκπαίδευσης, διάγνωσης και θεραπείας.

Στα πλαίσια αυτά, ειδικοί από όλους τους χώρους της ιατρικής, της νευροεπιστήμης, της 
βιολογίας, της φαρμακολογίας, καθώς και επιστήμονες από τους χώρους των οικονομικών, 
της υγείας και των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας της πληροφορίας θα παρουσιάσουν στο 
συνέδριο αυτό τις νεότερες εξελίξεις που σχετίζονται με τον ευρύ τομέα της υγείας.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, μέσα από στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, κλινικά 
φροντιστήρια και δορυφορικά συμπόσια δίνεται η δυνατότητα στους συνέδρους διαφόρων 
ειδικοτήτων της ιατρικής να διευρύνουν το επιστημονικό τους πεδίο και να ενημερωθούν για 
τις τελευταίες εξελίξεις. Σας προσκαλούμε να συμβάλετε με τη συνεργασία και τις προτά-
σεις σας, την ενεργό συμμετοχή και την εποικοδομητική αξιολόγησή σας στο πολυθεματικό 
αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης και στην επιτυχία του συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 
Ορέστης Γιωτάκος
MD, MSc, Ph.D

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Ρίζος 

MD, Ph.D, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, 

Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ



ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 150€ για ειδικευμένους ιατρούς και είναι ΔΩΡΕΑΝ 
για ειδικευόμενους ιατρούς, ψυχολόγους, άλλους επαγγελματίες υγείας, φοιτητές, ανέρ-
γους, καθώς και τους γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Το δικαίωμα συμμετοχής 
περιλαμβάνει: συνεδριακό υλικό, παρακολούθηση όλων των διαλέξεων και των στρογγυλών 
τραπεζιών καθώς και παραλαβή μοριοδοτημένου πιστοποιητικού παρακολούθησης (μόρια 
συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης - CME credits - από τον ΠΙΣ, αμοιβαία αναγνωρισμένα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών - U.E.M.S., για όσους συμπληρώσουν σύμ-
φωνα με εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ. πάνω από 60% χρόνου παρακολούθησης του επιστημονικού 
προγράμματος.

Αποστείλατε την περίληψη της εργασίας σας στη γραμματεία του συνεδρίου, e-mail: 
e-vip@e-vip.com.gr ή μέσω του δικτυακού τόπου του συνεδρίου www.e-vip.com.gr έως 
2 Μαΐου 2018. Ακολουθήστε τα βήματα συμπλήρωσης της φόρμας περιλήψεων ως συνημ-
μένου αρχείου Microsoft Word 2003 (doc), αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου 
συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) καθώς και 
τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασής της (ελεύθερη ή αναρτημένη/e-posters). Οι περιλήψεις 
των εργασιών πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις η καθεμιά, σε γραμματοσειρά Times New 
Roman μεγέθους 12 και με 1,5 διάστιχο και να μην περιλαμβάνουν διαγράμματα ή πίνακες. 
Η δομή της περίληψης θα περιλαμβάνει Εισαγωγή, Σκοπό, Υλικό, Μέθοδο, Αποτελέσματα 
και Συμπεράσματα. Ο τίτλος της εργασίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εβδομήντα 
χαρακτήρες, πρέπει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα. Τα ονόματα των συγγραφέων, ο 
φορέας και η χώρα να γράφονται κάτω από τον τίτλο. Σε κάθε εργασία μπορούν να αναφέ-
ρονται έως 10 συγγραφείς. Τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γράφονται 
πρώτα. Να υπογραμμίζεται ο κύριος συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία. Να μην 
αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων. Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διά-
στημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς και χώρο προέλευσης των συγγραφέων. Να υπάρχει 
μια σειρά κενή πριν το κείμενο της περίληψης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντο-
μογραφίες, να αναφέρονται την πρώτη φορά ολογράφως. Μη συμπεριλαμβάνετε γραφικά 
στο κείμενο της περίληψης. Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες 
ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές. Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας 
από την εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής με αριθμό 
πρωτοκόλλου και θα σας ζητηθεί να αποστείλετε την εργασία σας σε αρχείο power point.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Διάρκεια παρουσίασης: 12 λεπτά και 3 λεπτά συζήτηση. 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Τα e-posters θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή 
στον χώρο του συνεδρίου.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου παρουσίασης της εργα-
σίας κατόπιν ενημέρωσής σας.


