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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

 Πρόεδρος: Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος

 Εκτελεστική Γραμματεία: Μωραΐτης Κωνσταντίνος
  Συμεωνίδης Αθανάσιος
  Καρότσης Αντώνιος

 Μέλη: Αργυριάδου Στυλιανή
  Γκαρμίρη Βασιλική
  Δασκαλάκης Πολυχρόνης
  ΄Ελληνας Δημήτριος
  Ζεϊμπέκης Δούκας

	 Ζώτας Ευριπίδης
 Καραφώτης Αριστείδης
  Λέντζας Ιωάννης
  Λιονής Χρήστος
  Μαριόλης Ανάργυρος
	 	 Μπατίκας Αντώνιος
  Παπανικολάου Νικόλαος
  Πετροβίτσος Ευάγγελος
  Ραζής Νικόλαος
  Σάπικας Δανιήλ
  Χαϊδευτός Χρήστος
  Χατζοπούλου Ειρήνη
  Χριστοφέλη Αναστασία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΕΙΑ

 Πρόεδρος: Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος

 Αντιπρόεδρος Α΄: Συμεωνίδης Αθανάσιος

 Αντιπρόεδρος Β΄: Αργυριάδου Στυλιανή

 Γενικός Γραμματέας/Ταμίας: Μπατίκας Αντώνιος

 Ειδικός Γραμματέας: Μαριόλης Ανάργυρος

 Μέλη: Γκαρμίρη Βασιλική
  Παπανικολάου Νικόλαος

 Εκπρόσωποι Ειδικευομένων: Ζώτας Ευριπίδης
  Καραφώτης Αριστείδης



27 Απριλίου - 1 MaÀου 2011 �

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, που οργανώνουμε στις 
27/4 - 1/5/2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτη στην Κω. 

Το Συνέδριό μας έχει σαφή επετειακό χαρακτήρα επειδή η ΕΛΕΓΕΙΑ γιορτάζει το 2011 
τα 25 της χρόνια, το Ιωβηλαίο της. Με την ευκαιρία αυτή, είναι πιστεύουμε επίκαιρο 
για όλους μας να αξιολογήσουμε όλοι την ΕΛΕΓΕΙΑ και την πορεία της αλλά και να δού-
με την χάραξη και τον σχεδιασμό της και να εκτιμήσουμε αν αυτή η πορεία διατηρεί 
τις κατευθύνσεις και τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν εξ αρχής.

Κατ’ αρχήν καταδικάζουμε για μιαν ακόμη φορά τους επιλήσμονες και τους εφιάλτες, 
δηλαδή τους συναδέλφους που εξέθρεψε και ευεργέτησε η ίδια η ΕΛΕΓΕΙΑ, οι οποίοι 
τελικά στράφηκαν εναντίον της, όχι γιατί διεφώνησαν με την πολιτική της, όχι γιατί 
είχαν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις αλλά απλά και καθαρά με στόχο να κερδί-
σουν χρήματα πουλώντας “εκπαίδευση”.

Ωστόσο, πραγματικά κρίνουμε ότι δεν είναι αναγκαίο να αναλύσουμε τη μέχρι τώρα 
πορεία μας, μια απλή αναφορά αρκεί. Ιδρυση της ειδικότητος, συνεχής αύξηση του 
αριθμού των ειδικευομένων (αρχίσαμε με 244 θέσεις τις μισές κενές και βρισκό-
μαστε σήμερα με 734 και αναμονή σχεδόν 5ετίας Πανελλαδικά), εξασφάλιση της 
πρωτοκαθεδρίας των Γενικών Ιατρών στις κρίσεις των Κ.Υ., χορήγηση πλέον των 
2.500 θέσεων των Π.Ι. αποκλειστικά στους Γενικούς Ιατρούς, Πρόγραμμα, logbook και 
Συντονισμός εκπαίδευσης (μοναδικά παραδείγματα στη χώρα μας), εκκαθάριση των 
ξένων αλλά και των σκοτεινών στοιχείων από την Εξεταστική Επιτροπή της Γενικής 
Ιατρικής, που τώρα πια αποτελείται αποκλειστικά από συναδέλφους προτεινόμενους 
από την ΕΛΕΓΕΙΑ.

Εκείνο όμως που δεν επιτύχαμε μέχρι σήμερα είναι ο βασικός στρατηγικός μας στό-
χος, δηλαδή η εγκαθίδρυση νέου συστήματος ΠΦΥ μέ Γενικό/οικογενειακό ιατρό για 
όλους τους Ελληνες. Σήμερα για πρώτη φορά, αυτός ο στόχος φαίνεται να μπαίνει 
σε κάποια τροχιά υλοποίησης, μετά και από αντίστοιχες πιέσεις των εκπροσώπων 
του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ. Είναι σαφές και γνωστό ότι τόσον η προηγούμενη όσον 
και η νυν Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ρωτήθηκαν από την Τρόικα αναφο-
ρικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα στα αστικά κέντρα και επίσης τέθηκε το ερώτη-
μα “γιατί έχετε τόσο λίγους ειδικευμένους γενικούς γιατρούς”. Θυμίζουμε ότι ο αριθ-
μός των Γενικών Ιατρών στην Ελλάδα είναι σήμερα 2.500, ενώ η Ευρωπαϊκή μελέτη 
ζητά τουλάχιστον 6.000.

Αυτά και πολλά άλλα σας καλούμε να συζητήσουμε στην καθιερωμένη ετήσια συνά-
ντησή μας, το Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Σας καλούμε να συμμετάσχετε 
και να φέρετε νέες ιδέες ή να ανανεώσετε την πίστη σας στις προηγούμενες για 
να δώσετε μ’ αυτόν τον τρόπο τα οδηγά σημεία στην πορεία του ΔΣ και της ΕΛΕΓΕΙΑ 
γενικά.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

To 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής θα διεξαχθεί στην Κω (Ξενοδοχείο SOL 
KIPRIOTIS VILLAGE) από Τετάρτη 27 Απριλίου έως Κυριακή 1 Μαΐου 2011. Την οργάνωση και τη 
γραμματεία του συνεδρίου έχει αναλάβει η εταιρεία EPSILON MED E.Π.Ε. και η Vita Congress 
- B. Bουραζέρης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ξενοδοχείο (Πρωινό και ένα γεύμα)

SOL KIPRIOTIS VILLAGE 195 ευρώ

Την Κυριακή 1 Μαΐου 2011 οι σύνεδροι δικαιούνται πρωινό.

Γενικοί Όροι
Πρώτο παιδί έως 12 ετών δωρεάν.
Δεύτερο παιδί ή ενήλικας στο δωμάτιο χρεώνεται �0 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Οι τιμές 

για τα παιδιά ισχύουν με την προϋπόθεση ότι είναι στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς.
Τα γεύματα και τα πρωινά θα τα παίρνουν οι σύνεδροι στο ξενοδοχείο που διαμένουν.
Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία επιθυμεί κράτηση σουίτας παρακαλούμε να το ζητή-

σει ξεχωριστά από τη γραμματεία του συνεδρίου. Στις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστί-
θεται ΦΠΑ.

H εγγραφή ορίζεται ως εξής:
Ειδικοί  ........................................................... 200 ευρώ
Ειδικευόμενοι  .......................................... 100 ευρώ
Φοιτητές, Νοσηλευτές/τριες  .......  30 ευρώ
Για ομαδική εγγραφή για τους συγγραφείς των εργασιών επικοινωνήστε με τη γραμματεία.
Το ποσό εγγραφής περιλαμβάνει:

 - Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
 - Παραλαβή της τσάντας με το πρόγραμμα, το μπλοκ, το στυλό και το υπόλοιπο υλικό του 

Συνεδρίου
 - Τον τόμο των πρακτικών (εισηγήσεις των κλινικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων)
 - Καφές στο διαλείμματα
 - Πιστοποιητικό παρακολούθησης, μοριοδοτούμενο με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαί-

δευσης (CME Credits)

Κρατήσεις δωματίων
Κρατήσεις δωματίων θα γίνονται μόνο:
Υπεύθυνη: κα Κουλολιά Δήμητρα
Ν. Κουντουριώτη 21 (�ος όροφος), ���2� Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310 ��00�8, 2310 �3999�, FAx: 2310 �3999�, e-mail: epsilon.med.epe@gmail.com

Ακυρωτικά
Κρατήσεις που ακυρώνονται γραπτώς:

 α) μέχρι 31/01/2011 δεν υπόκεινται σε ακυρωτικά, 
 β) από 01/02/2011 μέχρι 28/02/2011 χρεώνεται το 30% της κράτησης,
 γ) από 01/03/2011 μέχρι 17/0�/2011 χρεώνεται το �0% της κράτησης,
 δ) από 18/0�/2011 και μετά (non show) χρεώνεται το 100% της κράτησης.

Διευκρινίζουμε ότι εάν μια εταιρεία ζητήσει δωμάτιο σε κάποιο όνομα που δεν παρουσι-
αστεί, έχει δικαίωμα να τοποθετήσει άλλο όνομα αρκεί να μην έχει ζητηθεί γι’ αυτό ξεχωρι-
στό δωμάτιο.

•
•
•
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρατήσεις δωματίων δεν θα γίνονται στα ξενοδοχεία, αλλά μόνο στη 
Γραμματεία Συνεδρίου.

Για να είναι έγκυρη η κράτηση πρέπει να καταβληθεί το 50% του συνολικού 
ποσού με ταυτόχρονη εγγραφή (registration). Η εξόφληση θα γίνει κατά την άφι-
ξη στο συνέδριο.

Είμαστε στο ΙΝΤERNET!
Η διεύθυνσή μας είναι...  www.elegeia.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ

4 Mαρτίου 2011
• Προθεσμία αποστολής περιλήψεων

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 ανανκοίνωση αναπληρώνεται ως κριτής.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμμα-
τεία την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου εις �πλούν.

Το 1O βραβείο ονομάζεται βραβείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΚΚΟΥ» προς τιμήν του αείμνη-
στου επίτιμου προέδρου μας. Συνοδεύεται από επιταγή 1.�00 ευρώ.

Το 2O Βραβείο «Γ. ΜΕΡΙΚΑ» προς τιμήν του αείμνηστου τέος Υπουργού Υγείας. Συνο-
δεύεται από επιταγή 1.200 ευρώ

Το 3O Βραβείο 800 ευρώ

Το 4O Βραβείο �00 ευρώ

Το 5O Βραβείο 300 ευρώ

Τρεις (3) έπαινοι από 100 ευρώ έκαστος: 
  Ο πρώτος τιμητικά ονομάζεται «Γεώργιος Παπαδάκης» και ο τρίτος απονέμεται στην 

καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

Τα βραβεία είναι ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταρείας



SOL KIPRIOTIS VILLAGE



SOL KIPRIOTIS VILLAGE
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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 στις 
γυναίκες θα γραφεί ολογράφως, ενώ στους άνδρες 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 χρησιμοποιη-
θούν αφού γραφούν σε παρένθεση κατά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

 3α. Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται αυστηρώς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr
  Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία και όχι ενσωματωμένες στο  

e-mail.
  Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται, ο τίτλος του συνεδρίου και τα στοιχεία 

του υπεύθυνου αλληλογραφίας συγγραφέα (όνομα, δ/νση οικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).
  Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα εντός �8 ωρών. 

Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο να επικοινωνεί ο συγγραφέας με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 
210 72��3�0) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.

 3β. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις 
εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων τους.

  • Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των 
ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης.

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική για όλους τους συγγραφείς κάθε ερ-
γασίας που υποβάλλεται για παρουσίαση στο Συνέδριο και καλύπτει και τυχόν άλλες 
εργασίες στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος συγγραφέας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ

ΑΔΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJΦGREN

Γεωργία Κ. Γεωργίου, Δ.Α. Αθανασίου

Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της κυτταρικής .......................................

 .......................................................................................................................................................................

Συμπεράσματα: Στη λεμφοκυτταρική διήθηση των επικουρικών ...............................

Γραμματεία:                      Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Παπαδιαμαντοπούλου � & Βασ. Σοφίας
 11� 28 Αθήνα
 Τηλ.: 210 72 �� 3�0, Fax: 210 72 �� 3�3
 e-mail: info@vitacongress.gr
 web: www.vitacongress.gr
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Η παρουσίαση των ελευθέρων ανακοινώσεων μπορεί να γίνει με τους παρα-
κάτω τρόπους:

• Slide projector
• Over head
• Video projector
• CD (εικόνας) και ήχου*

* Όσοι επιθυμούν να ανακοινώσουν με αυτόν τον τρόπο πρέπει να επικοινωνήσουν 
με την Οργανωτική Επιτροπή

Στο Συνέδριο θα υπάρχει ειδική αίθουσα ανάρτησης posters. Οι συνάδελφοι 
των οποίων οι εργασίες θα κριθούν ως κατάλληλες για posters θα ειδοποιηθούν 
έγκαιρα από την Οργανωτική Επιτροπή.
Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται γίνεται προφορικά ή με τη 
μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster). Για την επιλογή του τρόπου 
παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφεών, 
αλλά και οι οργανωτυικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η επιλογή του τρόπου 
παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των  
εργασιών.
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	 1.	 Συμπόσιο	Γ.Ι.	Παμπελοποννησιακό,	3-5	Δεκεμβρίου	2010	

	 2.	 Συμπόσιο	Γ.Ι.	Κεντρικής	Μακεδονίας,	26-28	Νοεμβρίου	2010

	 3.	 24ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Γενικής	Ιατρικής,	18	-	22	Απριλίου	2012,		
Κυλλήνη	-	Olympia	Riviera	Resort

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

 1. Φαρμακευτικές αλλεργίες.
 2. Ορθολογιστική συνταγογράφηση.
 3. Διαχείριση οπιοειδών από τον Γενικό Ιατρό.
 �. Ο βελονισμός στην ανακούφιση του πόνου.
 �. Ιδανική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
 �. Νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα.
 7. Έναρξη ινσουλινοθεραπείας. 
 8. Ιστορικός φάκελος. Ένα απαραίτητο εργαλείο.
 9. Εκτίμηση συνολικού ΚΑΚ. Πρώτο βήμα στην πρόληψή της.
 10. Κλινική πράξη βασισμένη στις κατευθυντήριες οδηγίες.
 11. Καρκίνος προστάτη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 27/4/2011

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

 19.00-19.30 Ομιλία - Διάλεξη

 19.30-20.30 Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 28/4/2011 - Παρασκευή 29/4/2011 - Σάββατο 30/4/2011
09.00-21.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κυριακή 1/5/2011
 09.00-10.00 Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου - Απονομή Βραβείων

Οι υπόλοιπες Επιστημονικές Εκδηλώσεις του 2011 δεν έχουν ακόμα 
οριστικοποιηθεί. Όταν αυτό γίνει, θα ενημερωθείται από το site  

της ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

www.elegeia.gr



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Εγγραφή στο Συνέδριο για όλους τους συνέδρους και περιλαμβάνει 
τσάντα, πρόγραμμα, περιλήψεις και πιστοποιητικό συμμετοχής.
β) 4 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο (υπολογίστε ανάλογα με τον 
τύπο του δωματίου και τον αριθμό των ατόμων).
Πριν την αποστολή οποιουδήποτε ποσού παρακαλούμε να επικοινωνείτε 
με τα γραφεία πληροφοριών για το συνέδριο ώστε να γίνεται σωστά 
η κράτηση που θέλετε.

EPSILON MED Ε.Π.Ε. Ν. Κουντουριώτη 21 (�ος όροφος)
   ��� 2� Θεσσαλονίκη 
   Τηλ.: 2310 ��00�8 και 2310 �3999�
   FAx: 2310 �39.99�
   e-mail: epsilon.med.epe@gmail.com

Παρακαλούμε η αποστολή χρημάτων να γίνεται με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα 
EPSILON MED E.Π.Ε., Ν. Κουντουριώτη 21 (�ος όροφος) ���2� Θεσσαλονίκη, Τηλ. Kέντρο: 
2310 ��00�8, 2310 �3999�, FAx: 2310 �3999�

23Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ...........................................................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ...................................................................................................................................................

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ..........................................................................................Τηλ.: .....................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: .......................................................................................Τηλ.: .....................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ...............................................................................................Τ.Κ.: ......................................

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ..............................................................................

Επιθυμώ να λάβω μέρος στο Συνέδριο.

Εσωκλείω ταχυδρομική επιταγή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ..............................................................

Ποσό καταβολής �0% αξίας δωματίου: ........................................................................................

Εγγραφή - registration: Ειδικοί 200 ευρώ

 Ειδικευόμενοι 100 ευρώ

 Φοιτητές, Νοσηλευτές-τριες  30 ευρώ
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