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Διοικητικο Συμβουλιο ιατρικηΣ ΕταιρeιαΣ αθηνων
και 

οργανωτικη Επιτροπη 48ου ΕπιΣ
 Πρόεδρος Δ. ΜπουΜπασ

 Αντιπρόεδρος σ. παπαγεωργιου

 Γεν. Γραμματέας ε.  Θηραιοσ

 Ειδ. Γραμματέας αικ. ΜαραΘια

 Ταμίας Λ.  ραΛΛιΔησ

 Μέλη Ν. αρκαΔοπουΛοσ
  ε. Βογιατζακησ
  Θ.  ΒραχΛιωτησ
  ε.  γρουζη

Aθήνα, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, 12 - 14 ΜΑΪΟΥ 2022

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

48ο
προλογοΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σας προσκαλούμε στο  
48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την 
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 12-14 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel 
στην Αθήνα. 

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) που ιδρύθηκε στις 13 Μαΐου 1835 είναι μία σύγχρονη 
επιστημονική εταιρεία με μακρόχρονη συνεισφορά στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση. 
H IEA ενεργεί ως κέντρο γνώσης για την Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, με σαφή αναφορά 
στην κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια η ΙΕΑ συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τις προσπάθειες για 
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και συνδράμει στη πρόοδο της Ιατρικής και στη βελτίωση 
του επιπέδου της ιατρικής φροντίδας. Ειδικότερα μέσω του ΕΠΙΣ και άλλων διεταιρικών 
πρωτοβουλιών, η ΙΕΑ παρέχει τη δυνατότητα διεπιστημονικής-διασυνδετικής προσέγγισης 
και συζήτησης-αντιπαράθεσης για τη διαμόρφωση κοινής γλώσσας και ενιαίου κώδικα 
επικοινωνίας στην ολιστική διαχείριση της υγείας και της ασθένειας στη χώρα. 

Η θεματολογία του 48ου ΕΠΙΣ περιλαμβάνει ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες 
τις ειδικότητες της Ιατρικής και Συναφών Επιστημών Υγείας με διεπιστημονική ανάλυση 
θεμάτων που αφορούν στην άσκηση της ιατρικής. Στο συνέδριο θα συζητηθούν επίσης 
παλαιά και νέα ζητήματα που αφορούν εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτισμικές και βιοηθικές πτυχές της ιατρικής και δημόσιας υγείας. Στη μακρά του διαδρο-
μή το ΕΠΙΣ επιλέγει σταθερά καινοτόμες προσεγγίσεις καθιστώντας το έτσι το κατεξοχήν 
βήμα για την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων στην Ιατρική. Ταυτόχρονα το συνέδριο 
προσφέρει σε ιατρούς όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων την ευκαιρία να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες για την καθημερινή ιατρική πρακτική.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία της Covid-19 και ακολου-
θώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, το Συνέδριο και φέτος θα έχει υβριδικό 
χαρακτήρα συνδυάζοντας τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση με τη φυσική παρουσία 
σε καθορισμένο αριθμό συνέδρων ανά αίθουσα.

 Με τιμή

 Καθηγητής Δημήτριος Τ. Μπούμπας
 Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Επιτροπη προγραμματοΣ
Δ. αγγουρασ
κ. αΘαΝασακησ
γ. αΝτωΝακοσ
χ. αρΒαΝιτη
Ν. αρκουΔησ 
σ. ΒαΛσαΜη
Β. ΒαΝταΛη
Θ. ΒασιΛακοπουΛοσ
π. ΒασιΛειου
α. ΒασιΛογιαΝΝακοπουΛοσ
Δ. ΒασιΛοπουΛοσ
Μ. ΒΛυχου
Θ. Βογιατζακη
α. Βοζικησ
Δ. Βουρτσησ
Μ. γαΒριατοπουΛου
Β. γεΜου-EngEsaEth
στ. γερακαρη
E. γεωργακιΛα
ε. γιαΝΝιτσιωτη
κ. γιαΝΝοπουΛου
ρ. γουρΝεΛΛησ
χ. γρασσοσ
γ. ΔαφουΛασ
α. ΔεΛιΔησ
γ. ΔηΜοπουΛοσ
π. ΔιαΜαΝτοπουΛου
χ. ΔοΛαψακησ
π. Δρακακησ
Μ. ζαριφη
ι. ζερΒασ
ε. ζουριΔακη
γ. ζωγραφοσ
Μ. ΘεοΔωρακοπουΛου
π.Β. ΘερΜοσ
Ν. ΘωΜακοσ
κ. ΘωΜασ
Θ. καΛογεροπουΛοσ
Μ. καΛοειΔασ

Δ. καραγεωργοπουΛοσ
Μ. καραΜαΝου
σ. καραΜπεΛα
χ. καραΝικασ 
Θ. καρατζασ
ε. καστριτησ
ε καψαΛακη
α. κεΛεκησ 
Δ. κοκκιΝοσ 
χ. κοροσ 
π. κουΛουΒαρησ
Β κουΛουΛιασ
ε. κραΒΒαριτη
Θ. κρατηΜεΝοσ
κ. κρητικοσ
στ. κυκαΛοσ
Β. ΛαΜπαΔιαρη
σ. ΛιοΝακη
χ. ΛιοΝησ
σ. ΛουκιΔησ 
π. Μακρασ
ι. Μαργαρησ
α. ΜαυρογιαΝΝακη
γ. ΜιΛτιαΔουσ
α. ΜπερΛερ
σ. ΜπουσΜπουΛασ
π ΜυριαΝΘεασ 
Μ. ΝταΛαΜαγκα
σ. Ντουρακησ
Θ. ΞαΝΘοσ
σ παΝαγιωτακησ
ι. παΝταζοπουΛοσ
α. παπαΔοπουΛοσ
Β. παπαευαγγεΛου
α. παπαζαφειροπουΛου
γ. παπαΘεοΔωριΔησ
Ν. παπαΝικοΛαου
ι. παπατριαΝταφυΛΛου
Μ. παπουτσακη

π. παρασκευοπουΛου
ι. παρισησ
αιΜ. πεΛεκαΝου
Μ. πεππα
Θ. πεππασ
κ. πετροπουΛου
α. πεφαΝησ
ε. πΛατσουκα
ε. ποΛυζωγοπουΛου 
αΘ. πρωτοπαπασ
εΜ. ριζοσ
π. σκαπιΝακησ
π. σκΛαΒουΝοσ
ε. σΜυρΝακησ
κ. σουΛιωτησ
στ. σπηΛιοπουΛοσ
Θ. στρατηγου
εΜ. συΜΒουΛακησ
α. τατσιωΝη
Μ. τεκτοΝιΔου 
Β. τζαΒαρα
η. τζαΒεΛΛασ
Μ. τζαΝεΛα
Ν. τζιωΛοσ
Θ. τσαγαΝοσ
η. τσαγκαρησ
Δ. τσακΛακιΔου
α. τσερκεζογΛου
κ. τσιαΜησ
α. τσιρογιαΝΝη
γ. τσουρουφΛησ
Δ. φιΛιππιαΔησ
ε. φραγκουΛησ
γ. χαραΛαΜπουσ
ε. χαρΜαΝΔαρη
σ. χατζηαΝαστασιου
ε. χατζηραΛΛη
ε. χηΝου
χ. χριστοΔουΛου
α. ψυρρη
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υποβολη ΕργαΣιων

 ● Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας 
υποβολής που έχει δημιουργηθεί στο www.mednet.gr

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

 ● Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή εργασίας είναι η εγγραφή 
ενός εκ των συγγραφέων στο συνέδριο. 

 Ειδικευμένοι ιατροί  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00€

 Ειδικευόμενοι ιατροί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,00€

 Σ΄ αυτή την περίπτωση οι λοιποί επιστήμονες υγείας και οι φοιτητές κα-
ταβάλλουν το ελάχιστο ποσό εγγραφής (50,00€).

 ● Η κάθε περίληψη πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά 
με την έκταση, τη γραμματοσειρά και τη δομή της. Για την επιτυχή υπο-
βολή της, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της αντίστοιχης 
υπεύθυνης δήλωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγγραφή  
και υποβολή των περιλήψεων θα βρείτε στο

www.mednet.gr

βραβΕια του ΣυνΕΔριου
Στο πλαίσιο του 48ου Ετησίου πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου θα απονεμη-

θούν τα ακόλουθα βραβεία:
 ● Βασική Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις 
εργασιών με θέμα βασικής έρευνας.

 ● Εφαρμοσμένη Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις 
περιλήψεις εργασιών με θέμα εφαρμοσμένης έρευνας

 ● Έπαθλο «Σωτήρης Παπασταμάτης»: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος 
σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες

 ● Βραβείο «Αιματοποίηση-Αιματοθεραπεία»: Απονέμεται ένα βραβείο στον πρώτο 
συγγραφέα της καλύτερης περίληψης εργασίας που πραγματεύεται αιματολο γικό 
θέμα.

 ● Υποτροφία σε ιατρούς για την κάλυψη διδάκτρων ενός Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στον τομέα των Κλινικών Νευροεπιστημών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους των διαγωνισμών,  
τις καταληκτικές ημερομηνίες και τη συγγραφή  

των υπό κρίση εργασιών θα βρείτε στο

www.mednet.gr

γΕνικΕΣ πληροφοριΕΣ
 ● Εγγραφή:

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ειδικοί (*) 100,00€
Ειδικευόμενοι ιατροί (*) 50,00 €
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας Δωρεάν/ 50,00€ (*)
Φοιτητές Δωρεάν/ 50,00€ (*) 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ειδικοί-Ειδικευόμενοι ιατροί 50,00 €
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας Δωρεάν
Φοιτητές Δωρεάν
(*) Για τους συγγραφείς των περιλήψεων όλων των κατηγοριών το κόστος εγγραφής εμπίπτει 
στη Φυσική παρακολούθηση

 ● Γραμματεία:
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
 Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα,  

τηλ.: 210 7211845, 210 7243161, fax: 210 7215082,  
http://www.mednet.gr, e-mail: iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr

 ● Κρατήσεις: 
  Congress World IKE
 Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα 
 Τηλ.: 210 7210001, 210 7210052, Fax: 210 7210051

http://www.congressworld.gr, e-mail: dp@congressworld.gr



ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα

τηλ. 210-7211845, 210-7243161, φαξ: 210-7215082
http://www.mednet.gr, e-mail: iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr




