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Σε συνεργασία με :

την Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων - Διατροφολόγων
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νοσοκομειακών Διαιτολόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2012

Αίθουσες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΕΛΛΑ, ΜΥΚΗΝΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 30/6/2012

Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

(c.m.e. cReDITS)

 Πρόεδρος: Βασίλειος Άθυρος

 Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γανωτάκης

 Γενικός Γραμματέας: Δημοσθένης Παναγιωτάκος 

 Ειδικός Γραμματέας: Βασίλειος Νικολάου  

 Ταμίας: Ελένη Μπιλιανού

 Μέλη: Μωϋσής Ελισάφ
  Αστέριος Καραγιάννης 
  Ευάγγελος Λυμπερόπουλος 
  Χρήστος Πίτσαβος
  Κωνσταντίνος Τζιόμαλος 
  Αλέξανδρος Τσελέπης  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

 Πρόεδρος: Βασίλειος Άθυρος
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  Ελληνική Εταιρεία  
  Αθηροσκλήρωσης

Μαιάνδρου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ./ Φαξ: 2107210055
e-mail: info@atherosclerosis-gr.org    web site: www.atherosclerosis.gr 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ, έχω την τιμή 
και τη χαρά να σας καλωσορίσω στο 5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της, που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο cARAVeL, από την 28η Νοεμ-
βρίου έως την 1η Δεκεμβρίου του 2012.

Το Συνέδριο αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει η Ε.Ε.Α. για την 
ενημέρωση συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων, σε όλο το φάσμα των παραγόντων 
κινδύνου της αθηροσκλήρωσης και της καρδιαγγειακής νόσου που εκτείνεται 
από την παθοφυσιολογία μέχρι την θεραπεία στην κλινική πράξη. Η ΕΕΑ θεωρεί 
το Συνέδριο ως την κορυφαία επιστημονική της εκδήλωση που γίνεται κάθε 2 
χρόνια με πραγματικό πρακτικό όφελος για τα συμμετέχοντα μέλη και φίλους της.

Με βασική αρχή “Από την ιατρική βασισμένη στις αποδείξεις, στις κατευθυντήριες 
οδηγίες και στην κλινική πράξη”, καταρτίσαμε ένα επιστημονικό πρόγραμμα που 
επικεντρώνεται στα νεότερα δεδομένα των 2 τελευταίων ετών. Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει κλινικά φροντιστήρια (How to Treat)), διαλέξεις, αντιγνωμίες (Debate), 
στρόγγυλα τραπέζια και διαδραστικές συζητήσεις (interactive) επί περιστατικών με 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονική μορφή με την ενεργό συμμετοχή 
των συμμετεχόντων. 

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας στο 5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ, είναι στοιχεία που θα οδηγήσουν 
στην πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης εκδήλωσης σε ένα τόσο ευρύ και ση-
μαντικό θέμα. Είναι τιμή μου να σας υποδεχτώ στο Συνέδριό μας.

‘Αθυρος Βασίλης
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟΠΟΣ
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani caravel, τηλ. 210 7207000

Δικαίωμα Συμμετοχής

Κατηγορία 
Συμμετεχόντων 

Προεγγραφή  
έως 10/9/2012

Από 11/9/2012  
και επί τόπου εγγραφή

Ειδικευμένοι 25€ 50€
Ειδικευόμενοι Δωρεάν Δωρεάν
Νοσηλευτές Δωρεάν Δωρεάν
Διαιτολόγοι/ Διατροφολόγοι Δωρεάν Δωρεάν
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

H εγγραφή περιλαμβάνει: 
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
Παραλαβή του αναλυτικού προγράμματος του Συνεδρίου 
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο 
Μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Περιλήψεις Εργασιών

Η επιστημονική επιτροπή του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθηροσκλήρωσης 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες για προφορική ή αναρτημένη 
ανακοίνωση το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012. 

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως και την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.

Ειδική επιτροπή κρίσης θα εξετάσει όλες τις υποβληθείσες εργασίες και όσες εγκρι-
θούν θα παρουσιασθούν είτε με τη μορφή προφορικής παρουσίασης (oral), είτε ως αναρ-
τημένη ανακοίνωση (poster) σε ειδικές ενότητες του Επιστημονικού Προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή βράβευση 
των 3 καλύτερων εργασιών με χρηματικό έπαθλο.

Οδηγίες Υποβολής περιλήψεων 
•	 Το περιεχόμενο της περίληψης δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Σε περίπτωση υποβο-

λής πίνακα ή/ και διαγράμματος το κείμενο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις.
•	 Ο τίτλος της περίληψης γράφεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε συντομο-

γραφίες.
•	 Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες, ολόκληρο 

το επίθετο και το πρώτο γράμμα του ονόματος. Π.χ. (Κ. Παπαδόπουλος1, Α. Κολιοπούλου2).
•	 Τα κέντρα προέλευσης των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες. 

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αρίθμηση για την αντιστοιχία του κάθε συγγραφέα στο 
κέντρο προέλευσης. Π.χ. (1Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2Καρδιολογική Κλινική 
Π.Γ.Ν. Πατρών).

•	 Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους (μονό διάστιχο) 
ως εξής:

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΚΟΠΟΣ
 ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
•	 Για να στοιχίσετε γραμμές και πίνακες, όπου αυτό είναι αναγκαίο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 

tab και όχι συνεχόμενα κενά.
•	 Τοποθετήστε τους πίνακες τον ένα κάτω από τον άλλο, όχι δίπλα.
•	 Στην περίπτωση που γίνουν ανακοινώσεις για κλινικές μελέτες, θα πρέπει να αναφέρεται ο 

αριθμός έγκρισής τους από τον ΕΟΦ

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: eri@congressworld.gr
Παρακαλούμε μην παραλείψετε να αναφέρετε τα στοιχεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας 

συγγραφέα (Όνομα, Επίθετο, τηλέφωνα επικοινωνίας)

Σημειώστε ότι:
•	 Παρακαλούμε να ελέγξετε πριν την υποβολή την περίληψή σας. Σε περίπτωση αποδοχής της, 

η περίληψη θα δημοσιευθεί ακριβώς όπως έχει υποβληθεί. Μετά την παραλαβή της περί-
ληψης, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής, προσθήκης ή αφαίρεσης, η παρέμβαση από το 
γραφείο υποστήριξης του συνεδρίου είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
περιλήψεων.

•	 Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση χωρίς τηλεφωνική ενημέ-
ρωση στο γραφείο υποστήριξης του συνεδρίου.

•	 Μετά την υποβολή της περίληψης και εντός 24 ωρών (εκτός Σαββάτου- Κυριακής) ο αρμόδιος 
για την αλληλογραφία συγγραφέας θα λάβει στο e-mail του ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει τη 
λήψη της περίληψης. Σε άλλη περίπτωση φρόνιμο είναι ο συγγραφέας να επικοινωνεί με το 
γραφείο υποστήριξης του συνεδρίου.

•	 Απαραίτητη προϋπόθεση για να περιληφθεί και να παρουσιασθεί η περίληψη στο Επιστη-
μονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής από το 
συγγραφέα που παρουσιάζει την περίληψη.

•	 Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για την παρουσίασή της έως τις 31 Ιουλίου 2012.


