Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Θα δοθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME/CPD credits

Υπό την αιγίδα:
• του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
• της Παιδιατρικής Εταιρείας Β. Ελλάδος
Χορηγός: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε στην 25η Επιστημονική
Ημερίδα – Επίκαιρα Θέματα στη Παιδιατρική. Η επιστημονική αυτή
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2019 στο Ολυμπιακό
Μουσείο Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται από τη Β’ Παιδιατρική Κλινική
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
Κορυφαίοι και καταξιωμένοι αλλά και νέοι ομιλητές θα μας παρουσιάσουν
τα νεότερα δεδομένα στο χώρο της Παιδιατρικής και των εξειδικεύσεών της.
Σας περιμένουμε να λάβετε μέρος και να συμμετάσχετε ενεργά με
δημιουργική ανταλλαγή απόψεων σε κοινά καθημερινά αλλά και
εξειδικευμένα παιδιατρικά θέματα.
Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος της Ημερίδας
Ανδρέας Γιαννόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδιατρικής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.
Διευθυντής Β’ Παν/κής Παιδιατρικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οργάνωση Ημερίδας - 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
Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών της Ημερίδας 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 Ημερίδας.
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 Ημερίδας, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής, της κάρτας
barcode καθώς και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Ημερίδας. Ελάχιστες
ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).
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Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών της Ημερίδας 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 παρουσίασης τους
έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία του
προβολικού εξοπλισμού.
Γραμματεία - Εγγραφές
Η γραμματεία θα λειτουργεί και θα πραγματοποιεί εγγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια
της Ημερίδας.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν.				
Επίσημη Ιστοσελίδα Ημερίδας
www.praxicon.gr/paidiatriko2019
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