


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα ιατρού, η Ελ-

ληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) συνεχίζει κι εφέτος την τριαντακο-
νταετή και πλέον επιστημονική πορεία της με τη διοργάνωση του 21ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας, το οποίο πραγματοποιείται στις 31 Οκτωβρίου-3 
Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας από τις πλέον ιστορικές και σημαντικές 
ιατρικές εταιρείες, καθώς από το 1987 είναι η επιστημονική εταιρεία με σταθερή και 
συνεπή επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική παρουσία, προς όφελος των συνα-
δέλφων παθολόγων και της ιατρικής κοινότητας γενικότερα.

Η ΕΕΕΠ έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία 20 Πανελλήνια συνέδρια, 1 Ευρωπαϊκό συ-
νέδριο και μεγάλο αριθμό  διημερίδων σε όλη την Ελλάδα.  Οπωσδήποτε υπήρξε, τα τε-
λευταία χρόνια, μια υποχώρηση στις δραστηριότητες της εταιρείας, λόγω των γνωστών 
προβλημάτων υγείας και του θανάτου του αειμνήστου Προέδρου της, Καθηγητή Σωτήρη 
Ράπτη.

Φιλοδοξώντας να προάγει την ιατρική γνώση και να υποβοηθήσει με κάθε τρόπο το 
σύγχρονο ιατρό στο δύσκολο έργο του, το Συνέδριο αυτό θα εστιάσει σε όλα εκείνα τα 
θέματα που τον ενδιαφέρουν και τον προβληματίζουν στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, 
σήμερα και στο άμεσο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι εξειδικευμένοι στα θέματά τους διακεκρι-
μένοι επιστήμονες που συμμετέχουν θα παρουσιάσουν με τον πλέον εμπεριστατωμένο 
τρόπο όλες τις νεότερες παγκόσμιες εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία, μεταλαμπα-
δεύοντας, έτσι, τις πολύτιμες γνώσεις τους σε όλους τους νεότερους ιατρούς.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.Π., είναι πεποίθησή μας ότι θα αντα-
ποκριθείτε άμεσα στην πρόσκλησή μας για συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, η οποία 
θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και θα ανοίξει νέους δρόμους στην καθημερινή κλινική 
μας πρακτική. 

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ν. Τεντολούρης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας
και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Διοικητικό Συμβούλιο και Οργανωτική Επιτροπή 
Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

 
 Πρόεδρος: Νικόλαος Τεντολούρης
 Αντιπρόεδρος:  Λεωνίδας Λαναράς
 Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Μελιδώνης
 Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μακρυλάκης
 Ταμίας: Μιχαήλ Σαμάρκος
 Μέλη: Γεώργιος Δημητριάδης
  Ηλίας Μυγδάλης
  Μαρία Μυλωνά
  Σπυρίδων Ντουράκης

Φορέας Διοργάνωσης

Γραμματεία - Γραφείο Διοργάνωσης

Εγγραφές
Για την εγγραφής σας στο 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, πρέπει να συμπληρωθεί 

πλήρως στα απαραίτητα κενά το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Έως 31/8/2018 μετά 31/8/2018 & on site

Μέλη Ε.Ε.Ε.Π. 70€ 90€
Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Π. 100€ 120€
Ειδικευόμενοι
& Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 50€ 50€
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν
Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%



Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει

• Πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Τσάντα με το συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, το οποίο 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και η αποστολή του στο Γραφείο Υποστήριξης του 
Συνεδρίου, Congress World.

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περι-
λήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής 
Παθολογίας  το αργότερο έως 20 Σεπτεμβρίου 2018. Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογρα-
φίας να συμπληρώσει τα κενά πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
του Συνεδρίου, με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες για την 
κατάλληλη συγγραφή και υποβολή της περίληψης εργασίας.
Όλες οι περιλήψεις εργασιών θα πρέπει να σταλούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: 21internalmedicine2018@congressworld.gr
Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν και οι σχετικές ενημερώσεις προς τους υπευθύνους αλληλογραφίας θα 
αποσταλούν το αργότερο μέχρι αρχές Οκτωβρίου 2018.

Στο πλαίσιο του 21ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, έχει εξασφαλιστεί επαρκής 
αριθμός δωματίων για τη διαμονή των συνέδρων στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL.

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.21internalmedicine2018.gr αναφέρονται Γενικές Πληροφορίες για 
το Συνέδριο (κόστος εγγραφών, κόστος διαμονών κ.λπ.) και θα υποβάλλονται οι περιλήψεις των εργασιών.

 Υποβολή εργασιών Έως 20 Σεπτεμβρίου 2018
 Μειωμένο κόστος εγγραφών Έως 31 Αυγούστου 2018

Εργασίες

Διαμονή

Γενικές Πληροφορίες

Σημαντικές Ημερομηνίες


