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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, που οργανώνουμε από 
18 ως 22 Απριλίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο της GRECOTEL Κυλλήνης στην Πελο-
πόννησο.

Γνωρίζουμε όλοι την δύσκολη θέση που βρίσκεται η χώρα μας. Τμήμα αυτής της κρί-
σης και μάλιστα από τα πιο προβεβλημένα, αποτελεί και η Υγεία. Υπάρχουν παλαιά και 
νέα δεδομένα:

• η ΕΛΕΓΕΙΑ καταθέτει επί δεκαετίες σύγχρονες και εφικτές προτάσεις για την εξυ-
γίανση και την ορθολογική μεταρρύθμιση του Συστήματος Υγείας της χώρας μας.

• Από την αρχή ακόμη των “επισκέψεών” της, η Τρόϊκα ζήτησε εξηγήσεις από το 
Υπουργείο Υγείας για δύο θέματα: Την μη ολοκλήρωση του συστήματος ΠΦΥ και 
τον μικρό αριθμό των Γενικών γιατρών στην Ελλάδα.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, πιεσμένη από την στρεβλή ιατρική δημογραφία 
(έχουμε 60.000 ειδικούς, άρα, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους, μας “περισσεύουν” 
40.000), κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα, προβάλλει την απάτη των Εξωτερικών Ια-
τρείων των νοσοκομείων ως σημείων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, αρνείται να δει την 
πραγματικότητα και υπακούει στον δαίμονα του πολιτικού της κόστους. 

Κατά συνέπεια βλέπουμε τα Κέντρα Υγείας να φθίνουν κάτω από το πέλμα των 
Νοσοκομείων και τους ιδιώτες μας να αδυνατούν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα 
τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Από την άλλη μεριά, ο τόσο διαφημισμένος ΕΟΠΥΥ, που υπετίθετο ότι θα αποτελούσε 
λύση στο βασικό πρόβλημα της πανσπερμίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, ήδη παρου-
σιάζει τα γνωστά προβλήματα εν τη γενέσει του. Ουσιαστικά το ΙΚΑ παρουσιάζει πια 
τις γνωστές από χρόνια αντιρρήσεις του, ο ΟΓΑ ήδη δεν συμμετέχει και οι αμοιβές 
που δημοσιοποιήθηκαν προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας.

Παρ’ όλα αυτά, η ΕΛΕΓΕΙΑ γνωρίζει ότι η εγκαθίδρυση συστήματος Οικογενειακού Για-
τρού με δικαίωμα Gate Keeping ήταν, είναι και θα είναι η μοναδική λύση όλων αυτών 
των προβλημάτων αλλά και η τελική νομοτελειακή κατάληξη. Πιστεύουμε, γνωρίζουμε 
ότι αυτή η νομοτελειακή λύση θα εγκαθιδρυθεί γιατί απλά “Ανάγκα και θεοί πείθονται” 
και εργαζόμαστε στην κατεύθυνση επίτευξης αυτού του σταθερού στρατηγικού μας 
στόχου. Αυτά και πολλά άλλα σας καλούμε να συζητήσουμε στην καθιερωμένη ετή-
σια συνάντησή μας, το Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής.

Σας περιμένουμε, περιμένουμε την κατάθεση εμπειρίας των παλιών και τις φρέσκες 
ιδέες των νέων, προκειμένου να τις εντάξουμε στο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΛΕΓΕΙΑ 
και να το εμπλουτίσουμε, αναπτύσσοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τους σταθερούς άξο-
νες της πορείας μας.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

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: Λυγερά Αναστασία
  Καραφώτης Αριστείδης

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Μέλη: Αργυριάδου Στυλιανή
  Γκαρμίρη Βασιλική
  ΄Ελληνας Δημήτριος
  Ζεϊμπέκης Δούκας
  Καραφώτης Αριστείδης
  Λέντζας Ιωάννης
  Λιονής Χρήστος

Καμμιλάτος Χρήστος
Κωσταλάμπρου Νάνσυ
Λιανάς Δημήτριος
Μαντουράνης Γεώργιος
Σαμπαζιώτη Χαραλαμπία

 Μαριόλης Ανάργυρος

 Μπατίκας Αντώνιος
 Παπανικολάου Νικόλαος
Ραζής Νικόλαος
 Χαϊδευτός Χρήστος
 Χατζοπούλου Ειρήνη
 Χριστοφέλη Αναστασία

Τσίρος Γεώργιος
Τσελούρας Ανδρέας
Χριστοδούλου Ιωάννης
Χρονής Ιωάννης
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To 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής θα διεξαχθεί στο Κάστρο Κυλλήνης Ηλεί-
ας Πελοποννήσου (Συνεδριακό Κέντρο Grecotel) από Τετάρτη 18 Απριλίου έως Κυριακή 22 
Απριλίου 2012. Την οργάνωση και τη γραμματεία του συνεδρίου έχει αναλάβει η εταιρεία η 
ΕPSILON MED Ε.Π.Ε. και η εταιρεία VITa CONGrESS - B. Bουραζέρης και Σια ΕΕ.

1. ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις, 4 πρωινά, 1 δείπνο, 3 γεύματα, εγγραφή και παρακο-

λούθηση του επιστημονικού προγράμματος, παραλαβή υλικού συνεδρίου (πρόγραμμα, μπλοκ, 
στυλό, τόμος των πρακτικών με εισηγήσεις των κλινικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδη-
λώσεων και τις περιλήψεις όλων των ελεύθερων ανακοινώσεων και των posters), καφές 
στα διαλείμματα, πιστοποιητικό παρακολούθησης, μοριοδοτούμενο με μόρια Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).

I L I A O A S I S T H A L A S S O

a) Ειδικοί 800 ευρώ 980 ευρώ 1060 ευρώ

Β) Ειδικευόμενοι 700 ευρώ 880 ευρώ 960 ευρώ

Γ) Φοιτητές/Νοσηλευτές και 
άλλοι επαγγελματίες υγείας, 
προσωπικό Φ/Ε

600 ευρώ 780 ευρώ 860 ευρώ

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστίθενται το ανάλογο ΦΠΑ. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των φοιτητών.

2. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων θα ληφθεί ειδική μέριμνα χορήγησης πιστοποιητι-

κών σύμφωνα με τα εώς τώρα ισχύοντα, για τους ιατρούς-συνέδρους που διαμένουν στην 

περιοχή τέλεσης του συνεδρίου (Νομός Ηλείας).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 5πλούν.

Το 1O βραβείο ονομάζεται βραβείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΚΚΟΥ» προς τιμήν του αείμνη-
στου επίτιμου προέδρου μας. Συνοδεύεται από επιταγή 1.000 ευρώ.

Το 2O Βραβείο «Γ. ΜΕΡΙΚΑ» προς τιμήν του αείμνηστου τ. Υπουργού Υγείας. Συνοδεύ-
εται από επιταγή 700 ευρώ

Το 3O Βραβείο 400 ευρώ

Το 4O Βραβείο 300 ευρώ

Το 5O Βραβείο 200 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

Η ΕΛΕΓΕΙΑ θα τηρήσει ΑΥΣΤΗΡΑ αριθμημένο κατάλογο των συνέδρων σύμφωνα 
με τις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις και θα χορηγήσει πιστοποιητικά πα-
ρακολούθησης του συνεδρίου μόνο σε αυτούς.

Τονίζουμε λοιπόν προς όλους τους συνέδρους και τους χορηγούς τους ότι το 
απαράδεκτο φαινόμενο της εικονικής εγγραφής στο συνέδριο έχει γίνει αντιλη-
πτό από την ΕΛΕΓΕΙΑ και αποφασίστηκε να μην χορηγηθεί κανένα πιστοποιητικό 
παρακολούθησης ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ, με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα (μη χο-
ρήγηση CME Credits, πιστοποιητικό Ελεύθερων Ανακοινώσεων και μη δικαιολόγη-
ση στην υπηρεσία των ημερών αδείας)

Οι ανωτέρω τρεις κατηγορίες είναι οι μόνες προϋποθέσεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο 
συνέδριο. Η ΕΛΕΓΕΙΑ δεν πρόκειται να αποδεχτεί κανενός άλλου είδους συμμετοχή.
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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

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 48 ωρών. 

Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο να επικοινωνεί ο συγγραφέας με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 
210 7254360) 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.

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 οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η επιλογή του τρόπου 
παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των  
εργασιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ

ΑΔΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJöGrEN

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 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

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ

1 Mαρτίου 2012
• Προθεσμία αποστολής περιλήψεων
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1. Αυτοκτονικός ιδεασμός. Επίκαιρος όσο ποτέ
2. Ακράτεια ούρων. Διαχείριση στην ΠΦΥ
3. Νοσηλευτική Φροντίδα του ασθενούς στο σπίτι
4. Συνήθη δερματολογικά προβλήματα στην ΠΦΥ
5. Οστεοαρθρίτιδα 
6. Από το πρόβλημα στη διάγνωση. Πόνος στο στήθος
7. Αντιμετώπιση ανθεκτικής υπέρτασης
8. Ανοια
9. Διαταραχές ύπνου

10. Νεότερα δεδομένα στην υπολιπιδαιμική αγωγή
11. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη στην ρύθμιση του ΣΔτ2
12. Βελονισμός: αξιόπιστη εναλλακτική θεραπεία
13. Δυσπεπτικά ενοχλήματα 
14. Ορθολογική συνταγογράφηση
15. Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της ημικρανίας
16. Κοινωνικές επιπτώσεις του χρόνιου πόνου
17. Κλινικά Φροντιστήρια 

 -  Δεξιότητες στην ΩΡΛ

 -  BLS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 18/4/2012

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

 19.00-19.30 Ομιλία - Διάλεξη

 19.30-20.30 Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 19/4/2012 - Παρασκευή 20/4/2012 - Σάββατο 21/4/2012
09.00-21.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κυριακή 22/4/2012
 09.00-10.00 Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου - Απονομή Βραβείων

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

Για νεότερες δραστηριότητες ενημερωθείτε

από το site της ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

www.elegeia.gr








