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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 32ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό
Συνέδριο, το οποίο θα γίνει από 30 Μαρτίου ως 1 Απριλίου 2017, στη
Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Palace Hotel. Το συνέδριο αυτό
αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης και
καλύπτει θεματικά όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Θα αναπτυχθούν επίκαιρα
θέματα από ειδικούς ιατρούς και θα παρουσιασθούν νέες διαγνωστικές
και θεραπευτικές μέθοδοι. Οι φοιτητές της Ιατρικής θα συμμετάσχουν
ενεργά στο συνέδριο με εισηγήσεις και παρουσιάσεις των ερευνητικών
εργασιών τους. Επίσης, θα υπάρχει ενεργός συμμετοχή των νοσηλευτών
και ανάλυση ενδιαφερόντων θεμάτων στο πεδίο της νοσοκομειακής και
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το τριήμερο του συνεδρίου θα προσφέρει σε
όλους μας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες
εξελίξεις της Ιατρικής επιστήμης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Αστέριος Καραγιάννης
Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÅÙÓ 1928

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
& ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 32ου ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πρόεδρος:

Αστέριος Καραγιάννης

Α΄Αντιπρόεδρος:

Δημήτριος Σωτηριάδης

Β΄Αντιπρόεδρος:

Αικατερίνη Παπαγιάννη

Γενικός Γραμματέας:

Γεώργιος Τσουλφάς

Ταμίας:

Δωροθέα Καπουκρανίδου

Ειδική Γραμματέας:

Δέσποινα Παπακώστα

Έφορος Στέγης:

Θεμιστοκλής Βασιλειάδης

Έφορος Βιβλιοθήκης:

Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης

Μέλη:

Βασίλειος Ταρλατζής
Λήδα Κοβάτση
Γεώργιος Κούρτογλου

Γραμματέας:

Μαρία Δ. Νάτση
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν το φάσμα όλων των
ιατρικών ειδικοτήτων, όπως εκπροσωπούνται και στην Ιατρική Εταιρεία
Θεσσαλονίκης:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγγειοχειρουργική
Αιματολογία
Ακτινολογία - Μέθοδοι Απεικόνισης
Αναισθησιολογία - Εντατική Θεραπεία
Βασική Έρευνα
Βιολογία
Γαστρεντερολογία
Δερματολογία
Ενδοκρινολογία
Ιατρική Πληροφορική
Ιατροδικαστική
Καρδιολογία
Καρδιοχειρουργική
Μαιευτική - Γυναικολογία
Μικροβιολογία - Βιοχημεία
Νεφρολογία
Νευρολογία - Νευροχειρουργική
Ορθοπαιδική
Ουρολογία
Οφθαλμολογία
Παθολογία
Παθολογική Ανατομική - Κυτταρολογία
Παιδιατρική
Πνευμονολογία
Πυρηνική Ιατρική
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Χειρουργική
Φαρμακολογία
Φυσιολογία
Ψυχιατρική
Ωτορινολαρυγγολογία
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Δημοσθένους 4, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 277956, Fax 2310 229751
Email: medsocth@med.auth.gr
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής περιλήψεων εργασιών
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών
με e-mail
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αρχείων e-poster
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής ηλεκτρονικών εγγραφών
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ιατροί (Ειδικοί, Ειδικευόμενοι)

12 Φεβρουαρίου 2017
24 Φεβρουαρίου 2017
10 Μαρτίου 2017
28 Μαρτίου 2017

μέχρι
23/3/2017

από
24 /3/2017

80,00 €

100,00 €

Νοσηλευτές/τριες, Προπτ. Φοιτητές/τριες
Δωρεάν
Δωρεάν
και λοιπά επαγγέλματα
Το διακαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του υλικού του Συνεδρίου
• Παραλαβή κονκάρδας
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
Σημείωση: Οι νοσηλευτές/τριες, και οι προπτ. φοιτητές/τριες οι
οποίοι, απλώς, θα παρακολουθήσουν το συνέδριο δικαιούνται μόνο
πρόγραμμα και κονκάρδα συνέδρου για την καταμέτρηση των ωρών
παρακολούθησης
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δίνεται, από τη γραμματεία, την
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, με:
-- την επίδειξη της κονκάρδας εγγραφής
-- την κάρτα barcode
-- την παράδοση του Εντύπου Αξιολόγησης του Συνεδρίου.
Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του
Επιστημονικού Προγράμματος.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης της UEMS EACCME.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.praxicon.gr/voreioelladiko17.html
μπορείτε να βρείτε τα έντυπα εγγραφής και υποβολής περιλήψεων
εργασιών με όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην εναρκτήρια τελετή θα βραβευθούν οι καλύτερες εργασίες.
Το πλήρες κείμενο των εργασιών, οι οποίες θα υποβληθούν για
βράβευση σε 4 αντίγραφα (τα 3 χωρίς ονόματα συγγραφέων και
προέλευση), θα πρέπει να σταλεί στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
ηλεκτρονικά στο medsocth@med.auth.gr το αργότερο έως 10
Μαρτίου 2017, ώστε η κρίση τους να γίνει έγκαιρα.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών
(προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη ανακοίνωση σε ηλεκτρονική
μορφή-e-poster) είναι η 12η Φεβρουαρίου 2017.
Οι εργασίες θα κατατεθούν μόνον ηλεκτρονικά στο έντυπο περίληψης της
ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.praxicon.gr/voreioelladiko17.html.
Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η
καταβολή του δικαιώματος εγγραφής των 80 € (από έναν τουλάχιστον
από τους συγγραφείς) και η αποστολή του καταθετηρίου με e-mail στο
info@praxicon.gr ή με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου
2017.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μετά την αποστολή της εργασίας, να
επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Συνεδρίου για επιβεβαίωση της
παραλαβής της.
Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών
Παράκληση: Ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή
των περιλήψεων των εργασιών:
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο
το δυνατόν πιο συνοπτικός.
• Τα ονόματα των συγγραφέων να γραφούν ως εξής: πρώτα το μικρό
όνομα (ολόκληρο) και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).
• Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην
ονομαστική με πεζά γράμματα.
• Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10
και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό
και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία
του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της
περίληψης.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος,
οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους, καθώς και το σώμα της
περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο word.
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον
επιστημονικά υπεύθυνο, που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του
οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.
Εάν δεν λάβετε επιστολή για την αποδοχή ή μη της εργασίας μέχρι
τις 24 Φεβρουαρίου 2017, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη
Γραμματεία του Συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι:
1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται
δεκτή.
3. Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο
Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε
περίπτωση μη αποδοχής, δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος
εγγραφής.
4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες
πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
5. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο
ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@praxicon.gr.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για
την λεπτομερή και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας
του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για
ενημέρωσή του σχετικά με την αποδοχή ή όχι της εργασίας.
Οι εγγραφές και οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται πριν από την υποβολή
της εργασίας, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής και
στέλνοντας το καταθετήριο στη γραμματεία οργάνωσης.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η επιλογή της παρουσίασης των εργασιών, δεν είναι δεσμευτική για την
οργανωτική επιτροπή.
Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα
στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο περίληψης, η εργασία αποκλείεται
από το ηλεκτρονικό σύστημα.
Οδηγίες για την υποβολή e-posters
Εφόσον λάβετε επιστολή αποδοχής της εργασίας ως αναρτημένης
ανακοίνωσης (e-poster), θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά
(στη Sonar Acoustics - Sound & Vision systems, στο e-mail
posters@sonaracoustics.gr), το αρχείο του e-poster, σύμφωνα με τις
παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες.
Η ηλεκτρονική αποστολή των e-posters θα πρέπει να γίνει το αργότερο
μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017.
Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή PowerPoint (ppt, pptx) και ειδικότερα:
• σε μία μοναδική διαφάνεια
• σε οριζόντια διάταξη (landscape)
• σε γραμματοσειρά μεγέθους 9 και πάνω
• με διαστάσεις από 25,5 Χ 19,05 εκατοστά (προεπιλεγμένη διάσταση στο
powerpoint) έως 34Χ19,05 εκατοστά
• με στατικές εικόνες ή animations (χωρίς βίντεο ή διαδικτυακούς
συνδέσμους)
• σε μέγεθος έως 10Mb το καθένα
Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σας, ο αριθμός
και ο τίτλος της εργασίας (e-poster). Μόλις στείλετε το e-poster σας θα
παραλάβετε e-mail επιβεβαίωσης παραλαβής και καταχώρησης. Σε
περίπτωση που δεν παραλάβετε επιβεβαιωτικό e-mail μέσα στις επόμενες
48 ώρες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το υπεύθυνο γραφείο στο
posters@sonaracoustics.gr.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη μη παρουσίασης του e-poster
δεν βαρύνει τον οργανωτή.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα ηλεκτρονικά
αρχεία powerpoint παρακαλώ επικοινωνήστε με e-mail στο
posters@sonaracoustics.gr.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr Website: www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200
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