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o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΘΑ ΧΟΡ
Η
ΣΥΝΕΧΙΖ ΓΗΘΟΥΝ ΜΟ
ΡΙΑ
ΟΜΕΝΗ
ΕΚΠΑΙΔ Σ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΥΣΗΣ
(c.m.e.
CREDIT
S)

ΝΙΕΣ

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5-8 ιουνιου 2020, ΚΩΣ
KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (KICC)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκτελεστική Γραμματεία: Μπατίκας Αντώνιος
Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ:
Αγγελόπουλος Θωμάς
Αλιγιζάκης Ευτύχιος
Αναγνωστάκη Κλαύδια
Αναστασίου Φωτεινή
Ανδρέου Μάρθα
Ανδρουτσοπούλου Χαρίκλεια
Αρβανίτης Ανδρέας
Αργυριάδου Στέλλα
Βασιλόπουλος Θεόδωρος
Βλάχου Ιωάννα
Βοβόλης Ιάσων
Βρεττού Χάρις
Γαλανάκης Χρήστος
Γαλανοπούλου Αναστασία
Γάσπαρη Μαρία
Γεωργάκας Ιωάννης
Γεωργιάδης Θεοφύλακτος
Γκαρμίρη Βασιλική
Γουγουρέλας Δημήτρης
Δασκαλάκης Πολυχρόνης
Δημητράκης Ελευθέριος
Δημητριάδης Κωνσταντίνος
Δημητριάδης Πρόδρομος
Δημητρουλάκη Ευαγγελία
Δημοπούλου Σοφία
Δισλιάν Βαλεντίνα

Δράκου Ξένια
Δρακωνάκης Νικόλαος
Δριβάκος Αλέξανδρος
Ζεϊμπέκης Δούκας
Ζέρβας Γιώργος
Ζήση Παναγιώτα
Ζώη Βίκη
Θεοδωράκης Δημήτριος
Θεοδωρόπουλος Ηλίας
Ιωαννίδης Δημήτρης
Καλαθάς Χριστόδουλος
Καλογεράκου Κυριακή
Καλυβίνος Αυγουστίνος
Καμμιλάτος Χρήστος
Καραθάνος Βασίλειος
Καραούλη Κωνσταντίνα
Καραπούλιος Δημήτριος
Κασιμιάδου Αφροδίτη
Κατσανάκη Κατερίνα
Κιρκίνη Ευανθία
Κόκκαλη Σταματία
Κοκκινοβράχου Μαρία
Κολιού Χρύσα
Κονδύλης Νικόλαος
Κοτσιόπουλος Δημήτριος
Κούτρας Δημήτρης

Κριτσέπης Αντώνης
Λέντζας Ιωάννης
Λυγερά Αναστασία
Μερκούρης Ερμόφιλος
Μούκας Θεοφάνης
Μούργια Σοφία
Μπαθιανάκη Μαρία
Μπαλαβανίδου Ανθούλα
Μπαμπαλής Βασίλειος
Μπενέτος Μιχάλης
Μπίρκα Σοφία
Μπουλουκάκη Ιζόλδη
Ναλμπάντη Φιλαρέτη
Ντάφος Ιωάννης
Ξενοδοχίδου Ευγενία
Οικονόμου Νικόλαος
Παναγιωτίδου Σοφία
Παντούσας Ηλίας
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Παπαϊωάννου Αναστασία
Παπακωστόπουλος Κυριάκος
Παππάς Πέτρος
Πάσσαλη Μίνα
Πετράκης Ιωάννης
Πωγωνίδης Χρήστος
Ραζής-Αλεξανδράτος Νικόλαος
Ρεντέσης Θεόδωρος

Ριζοδήμος Ιωάννης
Ρογγανάκη Αγλαΐα
Σάπικας Δανιήλ
Σαχ Αμίντ
Σεβαστόπουλος Χρήστος
Σεβντά Μολλά
Σιβαρόπουλος Νεκτάριος
Σκροπολίθας Δημήτριος
Σμάγαδη Αλεξάνδρα
Σούλης Γεώργιος
Σπανιάς Αριστοτέλης
Σταματάκης Κωνσταντίνος
Στούκας Βασίλης
Ταπίνης Ευγένιος
Τζαβάρα Γεωργία
Τζανακάρη Αθανασία
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Τσεκούρας Ανδρέας
Τσιαούσης Ηλίας
Τσίμτσιου Ζωή
Τσοχλακίδου Σοφία
Φίλη Γεωργία
Φωτοπούλου Στέλλα
Χαϊδευτός Χρήστος
Χατζηαρσένης Μάριος
Χατζημανώλης Εμμανουήλ

Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή
Καθ. Κούβελας Δημήτριος
Καθ. Κυριόπουλος Ιωάννης
Αν. Καθ. Σουλιώτης Κυριάκος
Επ. Καθ. Τατσιώνη Αθηνά
Επ. Καθ. Τσιλιγιάννη Ιωάννα
Καθ. Υφαντόπουλος Ιωάννης
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
To 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής θα διεξαχθεί στην
Κω (Kos International Convention Center - KICC) από Παρασκευή 5 έως Δευτέρα
8 Ιουνίου 2020. Την οργάνωση και τη γραμματεία του συνεδρίου έχουν αναλάβει οι εταιρείες V-MED και VITA CONGRESS.

1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Τ ιμη

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

200,00 €

48,00 €

248,00 €

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

40,32 €

9,68 €

50,00 €

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

40,32 €

9,68 €

50,00 €

ΕΙΔΙΚΟΙ

Οι ειδικευόμενοι και οι νοσηλευτές/τριες πρέπει να παρουσιάσουν στη γραμματεία του Συνεδρίου βεβαίωση της υπηρεσίας τους για την εγγραφή τους. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού
με μοριοδότηση απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του συνεδρίου σύμφωνα με
την εγκύκλιο (64740/01-09-2013) του ΕΟΦ.
Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα τις εργασίες του συνεδρίου και να λάβουν το σχετικό μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό εφόσον συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες
ώρες παρακολούθησης.

2. ΔΙΑΜΟΝΗ
Τα ξενοδοχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των συνέδρων είναι τα
εξής:
• Kipriotis Hippocrates
• Kipriotis Village
Τ ιμη

Διανυκτέρευση
Διατροφή

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

120,97 €

29,03 €

150,00 €

56,45 €

13,55 €

70,00 €

Από 1/1/2018 και βάση του Ν. 4472/2017 ορίζεται Τέλος Διανυκτέρευσης το οποίο επιβαρύνει τους συμμετέχοντες και ανέρχεται σε 3€/διανυκτέρευση. Η πληρωμή θα γίνει στη
reception του εκάστοτε ξενοδοχείου από τους συμμετέχοντες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία του συνεδρίου στο τηλ. 2310 550048
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΦΕΕ στο συνέδριο απαγορεύεται η συμμετοχή μη επαγγελματιών υγείας.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3. ΔΙΑΜΟΝΗ STAFF
Διανυκτέρευση
Διατροφή

Τιμη

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

120,97 €

29,03 €

150,00 €

56,45 €

13,55 €

70,00 €

Από 1/1/2018 και βάση του Ν. 4472/2017 ορίζεται Τέλος Διανυκτέρευσης το οποίο επιβαρύνει τους συμμετέχοντες και ανέρχεται σε 3 €/διανυκτέρευση. Η πληρωμή θα γίνει στη
reception του εκάστοτε ξενοδοχείου από τους συμμετέχοντες.

[

[

Σε περίπτωση πληρότητας των ανωτέρω ξενοδοχείων θα χρησιμοποιηθούν
ξενοδοχεία ίσης κατηγορίας.
Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων θα ληφθεί ειδική μέριμνα χορήγησης
πιστοποιητικών σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα,
για τους ιατρούς-συνέδρους που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα
που θα αποδεικνύουν ότι είναι εγγεγραμμένοι
στον Ιατρικό Σύλλογο Κω.

]

]

Η ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ θα τηρήσει ΑΥΣΤΗΡΑ αριθμημένο κατάλογο των συνέδρων σύμφωνα
με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις και δεν θα χορηγήσει πιστοποιητικά παρακολούθησης του συνεδρίου παρά μόνο σε αυτούς.
Τονίζουμε λοιπόν προς όλους τους συνέδρους και τους χορηγούς τους ότι το
απαράδεκτο φαινόμενο της εικονικής εγγραφής στο συνέδριο έχει γίνει αντιληπτό από την ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ και αποφασίστηκε να μην χορηγηθεί κανένα πιστοποιητικό
παρακολούθησης ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Υ., με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα (μη χορήγηση CME Credits, πιστοποιητικό Ελεύθερων Ανακοινώσεων και μη
δικαιολόγηση στην υπηρεσία των ημερών αδείας).
Οι ανωτέρω κατηγορίες είναι οι μόνες προϋποθέσεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο συνέδριο. Η ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ δεν πρόκειται να αποδεχτεί κανενός άλλου είδους συμμετοχή.

5 - 8 Ιουνίου 2020
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Κως

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κρατήσεις δωματίων
Θα γίνονται μόνο:
V-MED E.E.
Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού
Ν. Κουντουριώτη 21 (5ος όροφος), 54625 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 550048, 2310 539995
Fax: 2310 539995
e-mail: vmed@vmed.com

Ακυρωτικά
Κρατήσεις που ακυρώνονται γραπτώς:
α) έως 30/04/2020 χρεώνεται το 30% της κράτησης,
β) από 01/05/2020 έως 04/06/2020 χρεώνεται το 50% της κράτησης,
γ) από 05/06/2020 και μετά (non show) χρεώνεται το 100% της κράτησης.
Διευκρινίζουμε ότι εάν μια εταιρεία ζητήσει δωμάτιο σε κάποιο όνομα που δεν παρουσιαστεί, έχει δικαίωμα να τοποθετήσει άλλον σύνεδρο αρκεί να μην έχει ζητηθεί γι’ αυτόν
ξεχωριστό δωμάτιο.

Κρατήσεις δωματίων δεν θα γίνονται στα ξενοδοχεία, αλλά μόνο στη
Γραμματεία Συνεδρίου μέσω V-MED.
Για να είναι έγκυρη η κράτηση πρέπει να καταβληθεί το 50% του συνολικού
ποσού με ταυτόχρονη εγγραφή (registration). Η εξόφληση θα γίνει κατά την άφιξη στο συνέδριο.
Εταιρείες που επιθυμούν να γίνει επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας που καλύπτουν θα πρέπει να έχουν στείλει τις λίστες των συμμετεχόντων τους το αργότερο μέχρι
τη Παρασκευή 1 Μαΐου 2020.
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ΒΡΑΒΕΙΑ
Βραβεία ελεύθερων ανακοινώσεων
Θα βραβευθούν οι καλύτερες ανακοινώσεις σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής
κρίσης. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΕΓΕΙΑ η επιτροπή κρίσεως θα αποτελείται
από τους Πρoέδρους των επιτροπών της ΕΛΕΓΕΙΑ. Σε περίπτωση που μέλος της επιτροπής
κρίσεως βραβείων συμμετέχει σε ελεύθερη ανακοίνωση αναπληρώνεται ως κριτής.
Οι εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου εις 5πλούν.
• Το 1O βραβείο ονομάζεται βραβείο «ΔιονυσΙου Ικκου» προς τιμήν
του αείμνηστου Επίτιμου Προέδρου μας. Συνοδεύεται από επιταγή 300 ευρώ.
• Το 2O Βραβείο «Γ. ΜΕΡΙΚΑ» προς τιμήν του αείμνηστου τ. Υπουργού Υγείας.
Συνοδεύεται από επιταγή 200 ευρώ
• Το 3ο Βραβείο «Γεώργιος Παπαδάκης» 100 ευρώ
• Τρεις (3) έπαινοι

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.
Για νεότερες δραστηριότητες ενημερωθείτε
από το site της ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.
www.elegeia.gr

5 - 8 Ιουνίου 2020
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Η υποβολή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλεκτρονικά
μέσω ειδικού προγράμματος υποβολής περιλήψεων στο website της γραμματείας
www.vitacongress.gr και της ΕΛΕΓΕΙΑ www.elegeia.gr Εργασίες που υποβάλλονται με
e-mail, fax ή ταχυδρομικά δεν θα γίνονται δεκτές.
• Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
• Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του Υπεύθυνου
αλληλογραφίας, αυτόματα κατά την υποβολή (κάθε εργασία έχει μοναδικό ID Number
που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 210 7254360).
• Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλλετε στοιχεία της εργασίας σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου (ΜΗΝ υποβάλετε εκ νέου την εργασία σας).
• Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται με αποστολή
		e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά (τηλ. 210 7254360).

Πεδία προς συμπλήρωση στο Πρόγραμμα Υποβολής Περιλήψεων
• Στοιχεία Υπεύθυνου Αλληλογραφίας (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, e-mail)
• Τίτλος εργασίας
• Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης
• Επιλογή αρχείου εργασίας (στο αρχείο να περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης της περίληψης: τίτλος, συγγραφείς, κέντρα προέλευσης, κείμενο)

Γραμματεία:
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Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας
115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363
e-mail: info@vitacongress.gr
web: www.vitacongress.gr
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
1. Ο τίτλος της εργασίας θα γραφεί με κεφαλαία. Σε άλλη σειρά θα γραφούν με πεζά
(μικρά) τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα προηγηθεί του
επωνύμου και θα γραφεί μόνο το αρχικό. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάζει
την εργασία θα υπογραμμιστεί. Σε άλλη σειρά θα γραφούν το κέντρο προέλευσης της
εργασίας και η πόλη.
2. Το κείμενο της περίληψης θα ακολουθήσει μετά από διπλό διάστιχο (κενό διάστημα) και
θα γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και δ) συμπεράσματα. Η λέξη “Συμπεράσματα” θα υπογραμμιστεί. Στο κείμενο μπορεί να περιληφθούν και πίνακες, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εντύπου. Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού γραφούν σε παρένθεση κατά την πρώτη
αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.
3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο
ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων
τους.
4. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου,
των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης.

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται γίνεται προφορικά ή με
τη μορφή ηλεκτρονικών αναρτημένων ανακοινώσεων (e-poster). Για
την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η
επιθυμία των συγγραφέων, αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική
ποιότητα των εργασιών.
Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποφάσισε φέτος, οι αναρτημένες
ανακοινώσεις να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (e-poster).
Η προβολή θα γίνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε οθόνες 46΄΄.
Οι συνάδελφοι των οποίων οι εργασίες θα κριθούν ως κατάλληλες για e-poster
θα ειδοποιηθούν έγκαιρα από την Οργανωτική Επιτροπή και θα τους σταλούν
οδηγίες με τις προδιαγραφές του αρχείου του e-poster που θα πρέπει να
στείλουν στη γραμματεία του συνεδρίου μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ
13 Απριλίου 2020
• Προθεσμία αποστολής περιλήψεων

5 - 8 Ιουνίου 2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 05/06/2020
09.00
09.30-20.00
19.00-19.15
19.15-20.00
20.30

Εγγραφές
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛΕΓΕΙΑ
Ομιλία Έναρξης
Δείπνο

Σάββατο 06/06/2020 - Κυριακή 07/06/2020
09.30-20.30

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δευτέρα 08/06/2020
09.30-11.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
11.00-12.00 Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου - Απονομή Βραβείων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
•• Χρόνια νοσήματα: Νέες προσεγγίσεις σε παλαιά νοσήματα
•• Σακχαρώδης διαβήτης, νεότερες εξελίξεις
•• Αρτηριακή Υπέρταση - Στεφανιαία νόσος
•• Εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας
•• Η προστιθέμενη αξία των νέων καινοτόμων φαρμάκων: ισορροπία κόστους και οφέλους
•• Εξατομικευμένη θεραπεία στα χρόνια νοσήματα
•• Υπάρχει διαμάχη μεταξύ γενοσήμων και πρωτοτύπων;
•• Η αξία της καινοτομίας στη διάγνωση
•• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Ιατρικός φάκελος, Μητρώα ασθενών
•• Παχυσαρκία
•• Παθήσεις θυρεοειδούς
•• Προσυμπτωματικός έλεγχος και κατευθυντήριες οδηγίες
•• Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής
•• Εκπαίδευση και ενημέρωση του ασθενή στα χρόνια νοσήματα
•• Εξελίξεις στα νοσήματα αναπνευστικού
•• Αστική ευθύνη ιατρού
•• Λοιμώξεις
•• Λειτουργικές παθήσεις πεπτικού: Διαρροϊκό σύνδρομο, δυσκοιλιότητα, ευερέθιστο έντερο
•• Διακοπή καπνίσματος
•• Γηριατρική
•• Εκεί όπου η Γενική Ιατρική συναντά την πνευμονολογία
•• Συνήθεις περιπτώσεις αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου που προβληματίζουν τον γενικό ιατρό
•• Ψυχιατρικές εκδηλώσεις στη Γενική Ιατρική
••ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
--Εργαστηριακός Έλεγχος
--Υπερηχογραφία
--Αξονική Τομογραφία
--Λοιπός απεικονιστικός έλεγχος
•• Φαρμακοοικονομία
•• Μεθοδολογία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΦΕΕ, θα είναι τουλάχιστον 24 ώρες
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