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Amalia Hotel Nafplia
Ναύπλιο Αργολίδας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Πανελλήνιο Συνέδριο Προνοσοκομειακής 
Ιατρικής, θα γίνει στους συνεδριακούς χώρους 
του ξενοδοχείου Amalia Hotel Nafplia, από 
Παρασκευή 07 έως και Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 
2018 στο Ναύπλιο Αργολίδας.
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θα αποτελείται από διαλέξεις, κλινικά 
φροντιστήρια, στρογγυλά τραπέζια, ελεύθερες 
και αναρτημένες ανακοινώσεις (e posters), 
δορυφορικές διαλέξεις και συμπόσια.   

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή έχει οριστεί στα 200€ για τους 
ειδικευμένους και 100€ για τους ειδικευόμενους  
και δωρεάν για τους ιατρούς του Ιατρι κού Συλ-
λόγου Αργολίδας και άλλους επαγγελ ματίες 
υγείας. Περιλαμβάνει παρακολούθηση όλου 
του επιστημονικού προγράμματος, παραλαβή 

συνεδριακού υλικού και αποστολή μοριοδοτη-
μένου (από ΠΙΣ & UEMS) ηλεκτρονικού 
πιστοποιητικού παρακολούθησης*.

*Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, 
πιστοποιητικό θα σταλεί μόνο σε όσους 
παρακολουθήσουν άνω του 60% του 
επιστημονικού προγράμματος.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplia.
Η διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο 
για μονόκλινη χρήση είναι στα 300€ (150€/
διανυκτέρευση).  Έχουν προβλεφθεί και 
2 δείπνα (δείπνο Παρασκευής+Σαββάτου) 
συνολικού κόστους 140€ (70€ /δείπνο). 
Ακυρώσεις κρατήσεων για να θεωρούνται 
έγκυρες πρέπει να γίνονται γραπτώς. 
Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης μετά την 7η 
Νοεμβρίου η χρέωση ακυρωτικών είναι 100%.

Επιστημονικός Φορέας
Διοργάνωσης: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σε συνεργασία: 
Καρδιολογική Κλινική 
Γ.Ν. Αθηνών«Γ.Γεννηματάς»

Yπό την αιγίδα:
της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας Ε.Κ.Ε.
του Ελληνικού Κολλεγίου 
Γενικών Ιατρών Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.
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Τ.Θ. 2816 |  Άστρος | Τ.Κ. 220 01
Τ: 27550 22201  |  F: 211 8505006
E: info@e-vip.gr | www.e-vip.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
& ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
(e-poster)

Στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου
(www.e-vip.gr), επισυνάπτετε την περίληψη
της εργασίας σε αρχείο pdf, συμπληρώνεται 
το όνομα του συνεδρίου, το ονοματεπώνυμο 
του κύριου συγγραφέα (e-mail) τον επιθυμητό 
τρόπο παρουσίασης της (προφορική ή 
αναρτημένη) & εάν είναι υποψήφια για 
βράβευση.

Μετά την παραλαβή της εργασίας σας από 
την γραμματεία του συνεδρίου, θα λάβετε 
μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και αριθμό 
πρωτοκόλλου.  Σε περίπτωση που παρέλθουν 
3 μέρες από την υποβολή της εργασίας χωρίς 
επιβεβαίωση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με 
την γραμματεία.

Η περίληψη της εργασίας (ανεξάρτητα 
παρουσίασης) θα πρέπει να είναι μέχρι 300 
λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Ro-
man, μέγεθος 12 και 1,5 διάστιχο, δεν θα 
περιλαμβάνει διαγράμματα ή πίνακες και θα 
πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, 
Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Ο τίτλος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 
χαρακτήρες (με κεφαλαία).  

Τα ονόματα των συγγραφέων (έως 10 
συγγραφείς/εργασία) με το αρχικό του μικρού 
ονόματος πρώτο και να υπογραμμίζεται ο 
συγγραφέας που θα κάνει την παρουσίαση.

Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα 
σε τίτλο, συγγραφείς, και χώρο προέλευσης 
συγγραφέων. Να υπάρχει μία κενή σειρά πριν 
το κείμενο.

Δεν θα αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι 
των συγγραφέων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν 
συντομογραφίες, να αναφέρονται οπωσδήποτε 
ολογράφως την πρώτη φορά.
Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες 
για να γίνουν δεκτές.

Βεβαίωση θα δοθεί μόνο στις εργασίες που θα 
παρουσιαστούν.

Θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες προφορικές 
ανακοινώσεις και θα δοθούν έπαινοι για τις 3 
καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις.
Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν 
αλλαγές-διορθώσεις ή προσθήκες δεν θα 
γίνονται δεκτές.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Διάρκεια 
παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά ερωτήσεις)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις, μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή (ΔΕΝ ΘΑ ΤΥΠΩΘΟΥΝ 
ΠΟΣΤΕΡ. Διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά 
(ερωτήσεις - συζήτηση)


