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Θα χορηγηθούν μόρια  συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Υποβολή περιλήψεων εργασιών έως 18 Απριλίου 2016



ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου σας απευθύνει θερμό χαιρετισμό και 
σας προσκαλεί, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή,  να συμμετάσχετε στο 
ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, που διοργανώνει στη Ζάκυνθο από 27 
έως και 29 Μαΐου 2016.

Οι τελευταίες εξελίξεις που απασχολούν τη διεθνή ιατρική επικαιρότητα και 
ενδιαφέρουν τις περισσότερες ειδικότητες της ιατρικής θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο του συνεδρίου.

Η συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και εκλεκτών συναδέλφων 
μέσα από στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια, ελεύθερες 
ανακοινώσεις και posters θα δώσει τη δυνατότητα γόνιμου επιστημονικού 
διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με σκοπό τη βελτίωση 
της γνώσης, την αναβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης αλλά και την 
ανάδειξη και προβολή της προσπάθειας των γιατρών της περιφέρειας σε 
επιστημονικό επίπεδο.  Ταυτόχρονα  θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και 
από άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας.  

Επειδή αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων μας η συνεχιζόμενη ιατρική 
εκπαίδευση,  το συνέδριο μας θα μοριοδοτηθεί από τον Π.Ι.Σ. σύμφωνα με 
τα κριτήρια της ΕΑΚΜΕ – UEMS.

Η Οργανωτική επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άρτια 
οργάνωση του επιστημονικού προγράμματος και των κοινωνικών 
εκδηλώσεων του συνεδρίου.  Όμως ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας 
του θα είναι αναμφισβήτητα η δική σας συμμετοχή και παρουσία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Παύλος Καψαμπέλης
Πρόεδρος  Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου
&  Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

• ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΑ

• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

• ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΙΑΤΡΙΚΗ

• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

• ΙΑΤΡΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

• ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

• ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΕΙΑ

• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

• ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

• ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

• ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

• ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

• Ω.Ρ.Λ.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Ζακύνθου θα διεξαχθεί στη Ζάκυνθο από 
Παρασκευή 27 έως Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στους συνεδριακούς χώρους του 
ξενοδοχείου Zante Park 4*.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και σύμφωνα με το 
επιστημονικό πρόγραμμα. Η Τεχνική Γραμματεία θα λειτουργεί και αυτή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Συνεδρίου. Θερμή παράκληση, όλες οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες να 
παραδίδονται στους υπεύθυνους τεχνικούς τουλάχιστον μία ώρα πριν  από την ώρα 
παρουσίασής τους σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα.

ΕΓΓΡΑΦΗ
• Για ειδικευμένους ιατρούς  κοστίζει 100 €.
• Για μέλη του Ι.Σ.Ζ., οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας     
   κοστίζει  50 €.
• Για ειδικευόμενους, αγροτικούς ιατρούς, φοιτητές και νοσηλευτές  είναι δωρεάν.

Η εγγραφή περιλαμβάνει: Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, τσάντα 
με συνεδριακό υλικό, καφέ στα διαλείμματα και μοριοδοτημένο πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 

Όλοι οι σύνεδροι κατά την εγγραφή τους θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία ΚΑΡΤΑ 
ΣΥΝΕΔΡΩΝ με το ονοματεπώνυμό τους και γραμμωτό κώδικα (BARCODE). Στην είσοδο 
κάθε αίθουσας θα υπάρχει σαρωτής που θα σαρώνει την κάρτα. Για την παραλαβή 
μοριοδοτημένου πιστοποιητικού παρακολούθησης απαραίτητη είναι η παρακολούθηση 
του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος σύμφωνα με την 
εγκύκλιο (81867/19-11-2012) του ΕΟΦ. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: 
• Διαλέξεις
• Debates
• Κλινικά φροντιστήρια
• Στρογγυλά Τραπέζια
• Ελεύθερες Ανακοινώσεις
• Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-POSTERS)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits) από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) αμοιβαία αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.).
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η διαμονή για δύο διανυκτερεύσεις κοστίζει 440€ στο ZANTE PARK 4* και 
προσφέρεται σαν πακέτο με πλήρη διατροφή.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Όλες οι ακυρώσεις για να θεωρούνται έγκυρες πρέπει να γίνονται γραπτώς. Σε 
περίπτωση ακύρωσης της κράτησης:
1. έως 27 Απριλίου 2016, επιστρέφεται το 50% του συνολικού ποσού. 
2. Από τις 28 Απριλίου 2016 και μετά χρεώνεται το 100% του συνολικού κόστους του 
πακέτου συμμετοχής.

ΕΚΘΕΣΗ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση Φαρμακευτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αποστείλετε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου 
www.e-vip.com.gr ακολουθώντας τα βήματα συμπλήρωσης της φόρμας περιλήψεων, 
ως συνημμένο αρχείο Microsoft Word 2003 (doc) αναφέροντας τα προσωπικά 
στοιχειά του κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
e-mail) καθώς και τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή 
αναρτημένη).

Περιλήψεις εργασιών που θα αποστέλλονται με φαξ, δε θα γίνονται δεκτές.
Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από την Εταιρεία Οργάνωσης του 
Συνεδρίου θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής με αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση 
που δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία. 
Βεβαίωση θα δοθεί μόνο στις ελεύθερες ανακοινώσεις και στα e-posters που θα 
παρουσιαστούν.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις και θα δοθούν έπαινοι 
για τις 3 καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις 
(e-posters). 

Οι εργασίες που θα είναι υποψήφιες για βράβευση, πρέπει να προσκομιστούν στη 
Γραμματεία σε πλήρες κείμενο και 3 αντίτυπα σε χαρτί Α4 την πρώτη μέρα έναρξης του 
Συνεδρίου, ενώ η περίληψή τους να σταλεί όπως αναφέρεται στις παραπάνω οδηγίες 
με την υποσημείωση ότι είναι υποψήφιες για βράβευση.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 20η Απριλίου 2016.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το ελεύθερο σκέλος του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει Ελεύθερες Ανακοινώσεις και 
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters). Η περίληψη των εργασιών που θα αποσταλούν 
θα πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 
12 και 1,5 διάστιχο και να μην περιλαμβάνει διαγράμματα ή πίνακες.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. 

Ο τίτλος της εργασίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες και πρέπει να 
γράφεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γράφονται κάτω από τον 
τίτλο. Σε κάθε εργασία μπορούν να αναφέρονται έως 10 συγγραφείς. Τα αρχικά του 
μικρού ονόματος των συγγραφέων να γράφονται πρώτα. Να υπογραμμίζεται ο κύριος 
συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία. Να μην αναγράφονται οι επιστημονικοί 
τίτλοι των συγγραφέων.

Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς και χώρο 
προέλευσης των συγγραφέων. Να υπάρχει μια σειρά κενή πριν το κείμενο της 
περίληψης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφέρονται 
την πρώτη φορά ολογράφως. Μην συμπεριλαμβάνετε γραφικά στο κείμενο της 
περίληψης.

Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα 
γίνονται δεκτές.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ελεύθερες Ανακοινώσεις:
Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις:
Διάρκεια παρουσίασης: 5 λεπτά
Στον χώρο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις, μόνο σε 
μορφή e-posters (ΔΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ POSTER) και θα αξιολογηθούν 
από Επιτροπή αξιολόγησης. 


