


 Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλες/οι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω 
να συμμετάσχετε στις εργασίες του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής της 
Παχυσαρκίας που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 17 & 18 Μαΐου 2013.

Το Συνέδριο αυτό, που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, αποτελεί την κορυφαία επιστημονική 
εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας και Μεταβολικών 
Νόσων, που ήδη μετρά 16 και πλέον χρόνια ενεργού συμμετοχής στα ιατρικά 
δρώμενα της πατρίδας μας. Είναι η κατάλληλη στιγμή που όλοι οι εμπλεκόμενοι με το 
αντικείμενο καλούμαστε να συγκεντρωθούμε για να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να 
ενημερωθούμε από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους συναδέλφους για τα νεώτερα 
δεδομένα στο χώρο και τελικά να απολαύσουμε ένα όμορφο διήμερο στη Νύμφη του 
Θερμαϊκού.

Σκοπός της Οργανωτικής Επιτροπής, και θα το επιδιώξει με όλες τις τις δυνάμεις, είναι η 
συμμετοχή στο Συνέδριο και άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την 
παχυσαρκία (αναισθησιολόγοι, διαβητολόγοι, ενδοκρινολόγοι, ψυχίατροι-ψυχολόγοι, 
καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, ορθοπαιδικοί, φυσίατροι-φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι, 
νοσηλευτές). 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, προφορικές 
και αναρτημένες ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (e-posters). Επίσης, θα χορηγηθούν 
μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες και θα βραβευθούν με 
χρηματικό έπαθλο και βεβαίωση η καλύτερη προφορική και η καλύτερη ηλεκτρονικά 
αναρτημένη ανακοίνωση.

Η παχυσαρκία αποτελεί μείζον ιατρικό πρόβλημα παγκόσμια και η Ελλάδα έχει το θλιβερό 
προνόμιο να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην επίπτωση της νόσου. Ένας μεγάλος 
αριθμός παχυσάρκων θα χρειασθεί να υποβληθεί σε κάποια εγχείρηση για να λύσει 
το πρόβλημά του. Σκοπός μας πρέπει να είναι η πολυπαραγοντική προσέγγιση αυτών 
των ασθενών με την εμπλοκή και άλλων ειδικοτήτων για να αυξηθούν οι πιθανότητες 
επιτυχίας. 

Ελπίζουμε το Συνέδριό μας να αποτελέσει μία υψηλού επιπέδου επιστημονική συνάντηση 
που θα συμβάλλει σε αυτό το σκοπό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Δρ. Κωνσταντίνος Μηλιάς
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

Θέματα Συνεδρίου

v	Εγχειρήσεις παχυσαρκίας: Νεώτερα δεδομένα

v	Χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολικών νόσων

v	Χειρουργική παχυσαρκίας σε εφήβους και παιδιά

v	Χειρουργική παχυσαρκίας σε ασθενείς άνω των 65 ετών

v	Αναισθησιολογικά προβλήματα & εγχειρήσεις παχυσαρκίας

v	Φαρμακευτική και παραφαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

v	Συνοδές παθήσεις με την παχυσαρκία πριν και μετά την εγχείρηση

v	Πλαστική χειρουργική αποκατάσταση μετά τις εγχειρήσεις

v	Διαιτολογικές-διατροφικές απαιτήσεις για τους παχυσάρκους και νεώτερα δεδομένα

v	Ψυχολογικοί παράμετροι νοσογόνα παχυσάρκων

v	Ψυχιατρική υποστήριξη παχυσάρκων πριν και μετά τις εγχειρήσεις

v	Νοσηλευτικά προβλήματα & εγχειρήσεις παχυσαρκίας

v	Οικονομικά της υγείας και νοσογόνος παχυσαρκία

Γενικές Πληροφορίες

Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής 
Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Porto Palace
(26ης Οκτωβρίου 65, 54628 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 504504, 2310 504520, 2310 504521, www.portopalace.gr)

17 & 18 Μαΐου 2013

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)
Το Συνέδριο θα αξιολογηθεί με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης αμοιβαία αναγνωρίσιμα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών
31 Μαρτίου 2013



Εργασίες 
Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@globalevents.gr με την ένδειξη «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της 
Παχυσαρκίας».
Για οδηγίες υποβολής εργασιών παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.globalevents.gr

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Κατηγορία Έως 31 Μαρτίου 2013 Από 1 Απριλίου 2013 έως 
και την επιτόπου εγγραφή

Μέλη 130€ 150€

Μη Μέλη 150€ 170€

Ειδικευόμενοι 50€ 70€

Διατροφολόγοι 50€ 70€

Νοσηλευτές/τριες - Φοιτητές* Δωρεάν Δωρεάν

*Η δωρεάν εγγραφή ισχύει για τους προπτυχιακούς φοιτητές με επίδειξη της φοιτητικής τους 
ταυτότητας. Δεν ισχύει για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Κρατήσεις Δωματίων

Όνομα Ξενοδοχείου Κατηγορία Δωμάτιο για Μονόκλινη ή Δίκλινη Χρήση

Porto Palace Deluxe 100€

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους.  
Η ελάχιστη διαμονή ανά δωμάτιο είναι 2 διανυκτερεύσεις.

Για να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το Δελτίο Συμμετοχής και Κράτησης 
Δωματίων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.globalevents.gr

Γραμματεία Συνεδρίου 

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50 Α, 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 247734, 2310 247743, fax: 2310 247746, email: info@globalevents.gr

Αθήνα: Παλαιολόγου Μπενιζέλου 6, 10 556 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, fax: 210 3259999, email: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr


