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Διοικητικο Συμβουλιο ιατρικηΣ ΕταιρeιαΣ αθηνων
και 

οργανωτικη Επιτροπη 49ου ΕπιΣ
 Πρόεδρος: Σ. ΠαΠαγεωργιου

 Αντιπρόεδρος: Ν. αρκαδοΠουλοΣ

 Γεν. Γραμματέας: ε. ΘηραιοΣ

 Ειδ. Γραμματέας: αικ. ΜαραΘια

 Ταμίας: λ. ραλλιδηΣ

 Μέλη: α. αρδαβαΝηΣ,
  ε. βογιατζακηΣ,
  ε. γρουζη,
  δ. ΜΠουΜΠαΣ

Aθήνα, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, 11–13 ΜΑΪΟΥ 2023

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

49ο

Επιτροπη προγραμματοΣ
Σ. αγγελακη
δ. αγγουραΣ
κ. αΘαΝαΣακηΣ
γ. αΝτωΝακοΣ
α. αργυρακη
Ν. αρκουδηΣ 
Σ. βαλΣαΜη
β. βαΝταλη
Π. βαΣιλειου
δ. βαΣιλοΠουλοΣ
Ν. βιαζηΣ
δ. βλαχακοΣ
Μ. βλυχου
Ν. βραχΝηΣ
Σ. γερακαρη
ε. γεωργακιλα
ε. γιαΝΝιτΣιωτη
κ. γιαΝΝοΠουλου
χ. γραΣΣοΣ
γ. δαφουλαΣ
γ.  δεδουΣηΣ
α. δελιδηΣ
γ. δηΜοΠουλοΣ
Π. διαΜαΝτοΠουλου
ι. ελλουλ
ι. ζερβαΣ
γ. ζωγραφοΣ
Ν. ΘωΜακοΣ
Μ. καλοειδαΣ
δ. καραγεωργοΠουλοΣ

Μ. καραΜαΝου
Σ. καραΜΠελα
χ. καραΝικαΣ 
Θ. καρατζαΣ
ε. καΣτριτηΣ
α. κατουληΣ
α. κελεκηΣ 
δ. κοκκιΝοΣ 
Π. κουλουβαρηΣ
α. κουτραΣ
ε. κραββαριτη
Σ. κυκαλοΣ
κ. κυΠραιοΣ
β. λαΜΠαδιαρη
Σ. λιοΝακη
χ. λιοΝηΣ
Σ. λουκιδηΣ 
ε. λυΜΠεροΠουλοΣ
Π. ΜακραΣ
ι. ΜαργαρηΣ
α. ΜαριοληΣ
α. ΜαυρογιαΝΝακη
ε. ΜιχεληΣ
α. ΜΠερλερ
Σ. ΜΠουΣΜΠουλαΣ
Π. ΜυριαΝΘεαΣ 
κ. ΜυΣτακιδου-γκιΝη
η. Νικολαΐδου
Μ. ΝταλαΜαγκα
Σ. ΝτουρακηΣ

ι. ΠαΝταζοΠουλοΣ
Σ. ΠαΠαγεωργιου
δ. ΠαΠαγιαΝΝηΣ
α. ΠαΠαδοΠουλοΣ
β. ΠαΠαευαγγελου
α. ΠαΠαζαφειροΠουλου
γ. ΠαΠαΘεοδωριδηΣ
ι. ΠαΠαΝικολαου
Ν. ΠαΠαΝικολαου
ι. ΠαΠατριαΝταφυλλου
ε. ΠαραΜυΘιωτου
Π. ΠαραΣκευοΠουλου
ι. ΠαριΣηΣ
α. ΠελεκαΝου
Μ. ΠεΠΠα
Θ. ΠεΠΠαΣ
κ. ΠετροΠουλου
α. ΠεφαΝηΣ
γ. ΠιΣΣακαΣ
ε. ΠλατΣουκα
Μ. Πολιτου
ε. ΠολυζωγοΠουλου 
α. ραΠτηΣ
ε. ριζοΣ
α. ροδολακηΣ
ε. ΣαλουΣτροΣ
δ. Σαλη
Π. ΣκαΠιΝακηΣ
Π. ΣκλαβουΝοΣ

ε. ΣΜυρΝακηΣ
ε. ΣολωΜου
κ. ΣουλιωτηΣ
Σ. ΣΠηλιοΠουλοΣ
Θ. Στρατηγου
ε. ΣυΜβουλακηΣ
α. ΣυΜεωΝιδηΣ
α. τατΣιωΝη
Ν. τεΝτολουρηΣ
β. τζαβαρα
Μ. τζαΝελα
Ν. τζιωλοΣ
Θ. τΣαγαΝοΣ
η. τΣαγκαρηΣ
δ. τΣακλακιδου
α. τΣερκεζογλου
Σ. τΣικρικα
ι. τΣιλιγιαΝΝη
Π. τΣιριγωτηΣ 
α. τΣιρογιαΝΝη
γ. τΣουρουφληΣ
Π. φερεΝτιΝοΣ
δ. φιλιΠΠιαδηΣ
ε. φραγκουληΣ
γ. χαραλαΜΠουΣ
ε. χαρΜαΝδαρη
α. χατζηιωαΝΝου
ε. χατζηραλλη
α. Ψυρρη

(*)  Στην Επιτροπή Προγράμματος του 49ου ΕΠΙΣ θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών
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προλογοΣ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά, σας προσκαλούμε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Επιστημονικού Προγράμματος, στο 49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
(ΕΠΙΣ), που θα πραγματοποιηθεί 11-13 Μαΐου 2023 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο DIVANI 
CARAVEL.

Διοργανωτής του EΠΙΣ είναι η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ), η οποία σύντομα 
συμπληρώνει δύο αιώνες παρουσίας στην Ιατρική και επιστημονική ζωή της χώρας μας, 
έχοντας σαν κύριο στόχο της την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό 
ενεργεί ως κέντρο γνώσης αλλά και ως κέντρο διαλόγου μεταξύ των γιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας, διευκολύνοντας την σφαιρική ιατρική 
γνώση. Παράλληλα όμως, η ΙΕΑ, λειτουργεί και ως σημαντικό κέντρο συντονισμού -σε 
συνεργασία με την Πολιτεία- σε τομείς ενημέρωσης, ιατρικής εκπαίδευσης και οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας, σε όλο το φάσμα της Κλινικής και της Εργαστηριακής Ιατρικής αλλά 
και της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας.  

Το πρόγραμμα του 49ου ΕΠΙΣ θα καταρτιστεί με βάση τις προτάσεις περισσότερων 
των 100 συναδέλφων, μέλη της Επιτροπής Επιστημονικού Προγράμματος από όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις αλλά και από Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες. Η 
θεματολογία του 49ου ΕΠΙΣ θα καλύπτει τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε όλο το φάσμα 
της ιατρικής πρακτικής και έρευνας με διαφορετικού τύπου συνεδρίες που στηρίζονται 
στην διεπιστημονικότητα και τον διάλογο στοχεύοντας στην ανάδειξη των σύγχρονων 
τάσεων στην ιατρική. Με τον τρόπο αυτό το συνέδριο μας προσφέρει σε ιατρούς όλων 
των ηλικιών και των ειδικοτήτων την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για 
την σύγχρονη καθημερινή ιατρική πρακτική. Επιπλέον, ιδίως τα τελευταία χρόνια, στο 
ΕΠΙΣ αναπτύσσονται εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την άσκηση της ιατρικής όπως, 
βιοηθικής και δεοντολογίας, ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ψηφιακών εφαρμογών στην 
υγεία, δημόσιας υγείας, βιοϊατρικής έρευνας και οικονομικών της υγείας.

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα του 49ου ΕΠΙΣ με την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων 
στη διαμόρφωσή του θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας για υψηλού επιπέδου 
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για άλλη μια χρονιά 
μια ευκαιρία όχι μόνον για την απόκτηση και την ανανέωση γνώσεων αλλά για έναν 
ζωντανό διάλογο μεταξύ των γιατρών, σε ένα κλίμα συναδελφικότητας που αναδεικνύει 
τις προόδους της ελληνικής ιατρικής. 

 Με τιμή

 Σωκράτης Παπαγεωργίου
 Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
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υποβολη ΕργαΣιων

 ● Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρ-
μας υποβολής που έχει δημιουργηθεί στο www.mednet.gr

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

 ● 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 πληροί 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



511–13 ΜΑΪΟΥ 2023

βραβΕια του ΣυνΕΔριου

Στο πλαίσιο του 49ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου θα απονε-
μηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

 ● Βασική Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις περιλή-
ψεις 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.

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:

Ειδικοί 100,00€

Ειδικευόμενοι ιατροί 50,00 €

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας Δωρεάν / 50,00€ *

Φοιτητές Δωρεάν / 50,00€ *

 * Σε περίπτωση υποβολής περίληψης

 ● 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: 
  ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
 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


