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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Από ην 2010 έσο θαη ζήκεξα, ε Διιεληθή Αγγεηνινγηθή Δηαηξεία δηνξγαλώλεη, ζηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο 

Διιάδαο, θακπάληεο ελεκέξσζεο θνηλνύ ζπλδπαζηηθά κε επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο. Η Πεξηθεξηθή 

Αξηεξηαθή θαη Θξνκβνεκβνιηθή λόζνο, ε Υξόληα Φιεβηθή Αλεπάξθεηα, είλαη ζεκαληηθά λνζνινγηθά 

πξνβιήκαηα αγγεηαθώλ λόζσλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην θνηλό κέρξη ζήκεξα. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή 

είλαη ε επαγξύπλεζε ηνπ θνηλνύ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ζπρλά ε άγλνηα ή ε 

έιιεηςε θιαζηθώλ λνζνινγηθώλ ζεκείσλ θαζηζηνύλ ηε δηάγλσζε ηνπο δύζθνιε. Γη’ απηό νη  εθδειώζεηο 

έρνπλ ώο ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία 

ησλ παζήζεσλ απηώλ.  

Οη θαπλίδνληεο, άλσ ησλ 50 εηώλ, κε θξάκπεο ζηηο θλήκεο ή ηνπο γινπηνύο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βάδηζεο 

θαη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαγλσζζεί ζπλνδνί λόζνη πρ. Τπέξηαζε, αθραξώδεο Γηαβήηεο, 

Τπεξρνιηλεξηζηαηκία, Αγγεηίηηδεο θ.ιπ., ππάξρεη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, ζπλνδεύνληαη από παγσκέλα 

άθξα, κεηαβνιέο ηνπ ρξώκαηνο ή ηξνθηθέο αιινηώζεηο ζηνπο ηζηνύο (λεθξώζεηο δέξκαηνο ή γάγγξαηλα 

δαθηύισλ) ρξήδνπλ αγγεηνρεηξνπξγηθήο εθηίκεζεο. 

Έλα ηδηαίηεξν θαη πνιύ ζνβαξό λνζνινγηθό θεθάιαην είλαη ε εγθεθαιηθή ηζραηκία πνπ ζπκβαίλεη ζε νκάδα 

ηνπ πιεζπζκνύ. Δθδειώλεηαη κε παξνδηθά ή κόληκα εγθεθαιηθά επεηζόδηα ή ζάλαην θαη νθείιεηαη ζε 

ζνβαξέο ζηελώζεηο ησλ αγγείσλ ηνπ ηξαρήινπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηαηξηθή ζπκβνπιή απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε.  

Αλεζπρεηηθό παξακέλεη ην γεγνλόο όηη πνιινί αζζελείο παξαβιέπνπλ ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηαθαη δελ 

ηα αλαθέξνπλ ζην γηαηξό ηνπο ζεσξώληαο ηα κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο. Γη΄απηό ε Πεξηθεξηθή 

Αξηεξηαθή λόζνο είλαη έλα ζπρλό θιηληθό πξόβιεκα θαη πνιιέο θνξέο κηα δηαγλσζηηθή πξόθιεζε. 

Η Θξνκβνεκβνιηθή λόζνο έρεη ζρέζε κε ηηο ζξνκβώζεηο ηνπ θιεβηθνύ δηθηύνπ -θαηά θύξην ιόγσ ησλ 

άθξσλ- θαη έρεη  άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ δπλεηηθά ζαλαηεθόξν λόζν ηεο Πλεπκνληθήο Δκβνιήο. Η 

αλαγλώξηζε ησλ αηηηώλ, ε εκπινθή πνιιώλ εηδηθνηήησλ ζηε δηάγλσζε θαη πξόιεςε θαη ε δηαπηζησκέλα 

απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ ζηε πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην λνζνθνκεία ζέηνπλ επηηαθηηθά ηελ αλάγθε ζπλερνύο ελεκέξσζεο ηόζν ηνπ ηαηξηθνύ 

πξνζσπηθνύ όζν θαη ησλ αζζελώλ.  

Ο παξαθιηληθόο έιεγρνο πνπ γίλεηαη από ηνπο αγγεηνρεηξνπξγνύο ζηηο εθδειώζεηο θνηλνύ απνζθνπεί ζηελ

 ελεκέξσζε θαη εμέηαζε ηνπ αζζελνύο, ηελ εθηίκεζε ηεο βαξύηεηαο ηεο βιάβεο θαη ηεο πξνθαινύκελεο 

αηκνδπλακηθήο δηαηαξαρήο κε ηε βνήζεηα αλαίκαθησλ κεζόδσλ (Doppler) ή θαη κε ηε βνήζεηα 

απεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ (Triplex) όπνηε είλαη εθηθηό πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ζεξαπεπηηθή ηαθηηθή. 

Η θηλεηνπνίεζε θαη ε ζηήξημε ησλ εθάζηνηε Γεκνηηθώλ θνξέσλ, Ιαηξηθώλ πιιόγσλ θαη Δπηζηεκνληθώλ 

Δηαηξεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεγάιε αληαπόθξηζε ηνπ θνηλνύ απνηεινύλ ηεξάζηηα εζηθή ελίζρπζε 

γηα ηελ ζπλέρηζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Δπειπηζηνύκε ζηελ ζπκκεηνρή ζαο. 

 

 

Γ. Μάξαο 

Αγγεηνρεηξνπξγόο, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ 

Πξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο 
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ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ 

Δθδήιωζε θνηλνύ 
Ζ εμέηαζε θνηλνύ είλαη δωξεάλ. Οη 

ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε δήιωζε  

ζπκκεηνρήο ζηε γξακκαηεία ηνπ 

ζπκπνζίνπ. Σει. επηθνηλωλίαο: 

210 364 5629 (09.30 - 17.30, εθηόο /Κ) 

24 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

http://www.cityofagrinio.gr/


 

ΥΩΡΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ  

Η εθδήισζε θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ Πεξηθεξηθή Αξηεξηαθή θαη Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν Agrinio Imperial ηελ Παξαζθεπή 24 Ηαλνπαξίνπ 2014  θαη 

ώξεο 17.00 - 20.30.  

 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ - ΔΓΓΡΑΦΔ ΚΟΗΝΟΤ  

Η ζπκκεηνρή είλαη δωξεάλ. Οη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Η ελεκεξσηηθή νκηιία θαη εμέηαζε 
θνηλνύ ζα γίλεη από αγγεηνρεηξνπξγνύο, κέιε ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξίαο θαη ηνπηθνύο 
ηαηξνύο. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ νκηιία ή/θαη εμεηαζηνύλ παξαθαινύληαη 
όπσο δειώζνπλ εγθαίξσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ δηαζέζηκνπο ηξόπνπο. 

Γειώζηε ηε ζπκκεηνρή ζαο (όλνκα, επώλπκν θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) ζηε γξακκαηεία 
ηνπ ζπκπνζίνπ ζην 210 364 5629 (αζηηθή ρξέσζε, θαζεκεξηλέο εθηόο /Κ, 09.30 - 17.30). 

Παξαθαιείζζε όπσο εθηππώζεηε θαη ζηείιεηε ζπκπιεξσκέλε ηε θόξκα ζπκκεηνρήο ζην 
210 3644 441.  

Παξαθαιείζζε όπσο ζηείιεηε ζπκπιεξσκέλε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζπκκεηνρήο ζην  
info@apr.com.gr κε ζέκα «ΔΚΓ. ΚΟΙΝΟΤ ΤΜΠΟΙΟΤ ΠΑΝ/ΦΘΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 25/01»  

εκαληηθή εκείωζε:  

Οη εγγξαθέο πνπ ζα γίλνπληαη από ηειέθσλν, Fax, e-mail ζα είλαη έγθπξεο έωο θαη ηελ Πέκπηε 
23/01 θαη ώξα 16.00 ή όηαλ ζπκπιεξωζεί ν αξηζκόο ηωλ ζέζεωλ. Έγθπξε ζα ζεσξείηαη ε 
εγγξαθή κέζσ e-mail εθόζνλ ζηαιεί επηβεβαίσζε εγγξαθήο από ηε γξακκαηεία ηνπ ζπκπνζίνπ 
εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ηνπ απνζηνιήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ην 
ιάβεηε επηθνηλσλήζηε γηα επηβεβαίσζε ζην 210 364 5629, (αζηηθή ρξέσζε, θαζεκεξηλέο εθηόο /
Κ, 09.30 - 17.30).  

Σειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ζπκκεηνρώλ 

Πέκπηε 23 Ιαλνπαξίνπ 2014, 15:00 ή εθόζνλ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ.  

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
ΔΚΓΖΛΩΖ ΚΟΗΝΟΤ 
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
ΔΚΓΖΛΩΖ ΚΟΗΝΟΤ 

 

Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ζαο ζρεηηθά κε 
ηηο ζπκκεηνρέο θαη ηελ νκαιόηεξε δηεμαγωγή 
ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο παξαθαινύκε 

δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο. 

Η εθδήισζε θνηλνύ (νκηιία θαη εμέηαζε) 
απνηειεί κέξνο ηνπ ζπκπνζίνπ πνπ 
δηνξγαλώλεη ε Διιεληθή Αγγεηνινγηθή Δηαηξεία 
γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 
 
Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θακία 
νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 
 
Ο αξηζκόο ησλ εμεηαδόκελσλ είλαη 
πεξηνξηζκέλνο, παξαθαιείζζε γηα ηελ έγθαηξε 
δήισζε ηεο ζπκκεηνρή ζαο. Θα ηεξεζεί 
απζηεξή πξνηεξαηόηεηα εμέηαζεο ζηα άηνκα 
πνπ έρνπλ ήδε πξνεγγξαθεί.  
 
Όζνη παξεπξεζνύλ ρσξίο εγγξαθή δελ ζα 
εμεηαζηνύλ. 
 
Θα ηεξεζεί πξνηεξαηόηεηα ζε εππαζείο νκάδεο 
πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κέξηκλαο (π.ρ. έγθπεο, 
κεηέξεο κε βξέθε, ειηθησκέλνη κε θηλεηηθά 
πξνβιήκαηα θ.ιπ.) 
 
Παξαθαιείζζε λα βξίζθεζηε ζην ρώξν 30 
ιεπηά λσξίηεξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
έλαξμεο γηα λα δειώζεηε ηελ παξνπζία ζαο 
ζηε γξακκαηεία θαη λα ιάβεηε αξηζκό 
πξνηεξαηόηεηαο. Ο αξηζκόο πξνηεξαηόηεηαο 
ηζρύεη γηα έλα άηνκν θαη δελ κεηαβηβάδεηαη.  
 
Γελ απαηηείηαη λα έρεηε καδί ζαο ηαηξηθά 
έγγξαθα ή/θαη εμεηάζεηο. 
 
Παξαθαιείζζε λα έρεηε θξνληίζεη ηελ πγηεηλή 
ηεο πεξηνρήο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμεηαζηείηε. 
 
Η εμέηαζε πεξηιακβάλεη 10 ιεπην παξαθιηληθό 
έιεγρν/δηάγλσζε από ηνπο αγγεηνρεηξνπξγνύο 
θαη έρεη αλαγλσξηζηηθό ή/θαη ζπκβνπιεπηηθό 
ραξαθηήξα. 
 
Πεξηζηαηηθά πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα ζα 
εμεηάδνληαη θαη κε ζύζηεκα ππεξήρσλ 
(Doppler) ζηα εηδηθά δηακνξθσκέλα  γηα απηή 
ηελ πεξίπησζε εμεηαζηήξηα. Γηα ζνβαξόηεξα 
πεξηζηαηηθά, πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από 
ηνλ ζύκβνπιν - ηαηξό πνπ ζα αλαιάβεη λα ζαο 
εμππεξεηήζεη. 
 
Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα άιινπο ιόγνπο πέξαλ 
ηεο εγγξαθήο ζαο ζηελ εθδήισζε. Οη ιίζηεο 
δελ δεκνζηνπνηνύληαη, πσινύληαη, νύηε 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκπνξηθνύο ή άιινπο 
ζθνπνύο.  
 
Γειώλνληαο ηε ζπκκεηνρή ζαο (e-mail /fax /
ηειέθσλν) απηόκαηα ζπλαηλείηε πσο έρεηε 
γλώζε θαη απνδέρεζηε ηνπο παξαπάλσ όξνπο 
ζπκκεηνρήο.  
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ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΖ ΟΜΗΛΗΑ      17.00 - 17.30 

Πεξηθεξηθή Αξηεξηαθή θαη Θξνκβνεκβνιηθή Νόζνο. 

ΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν.Α. «Κνξγηαιέλεην - Μπελάθεην, Δ.Δ.»  
Πξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο. 
 
ΠΑΠΑ ΘΔΟΦΑΝΖ 
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηκ. Α', Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Α «Κνξγηαιέλεην - Μπελάθεην, Δ.Δ.» 
Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο. 
 
ΦΤΡΟΔΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηκ. Β', Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή, Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ» 
Γεληθόο Γξακκαηέαο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο. 

 

 

ΔΞΔΣΑΖ ΚΟΗΝΟΤ       17.30 - 20.30 

Γωξεάλ εμέηαζε θνηλνύ γηα Πεξηθεξηθή Αξηεξηαθή & Θξνκβνεκβνιηθή 
Νόζν από Αγγεηνρεηξνπξγνύο κέιε ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο 

Δηαηξείαο θαη ηνπηθνύο ηαηξνύο.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΚΓΖΛΩΖ ΚΟΗΝΟΤ 
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ΔΞΔΣΑΖ ΚΟΗΝΟΤ      

Πεξηθεξηθή Αξηεξηαθή θαη Θξνκβνεκβνιηθή Νόζνο. 

Παξαθαινύκε όπσο ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ πεδία κε ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 
ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ όπνπ ρξεηάδεηαη. Σα πεδία κε ηνλ αζηεξίζθν είλαη 
ππνρξεσηηθά θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή ζαο. 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΔΓΓΡΑΦΖ  
ΔΞΔΣΑΖ ΚΟΗΝΟΤ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  
ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ  

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

ΟΝΟΜΑ* 

ΔΠΩΝΤΜΟ* 

ΣΖΛ.* 

EMAIL* 

ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΠΖΓΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

Παξαθαινύκε όπσο αλαθέξεηε ηνλ/ηνπο ηξόπν(νπο) θαη ην/ηα κέζν(α) απ’ όπνπ 
ελεκεξσζήθαηε ζρεηηθά κε ηε δσξεάλ εμέηαζε. ππιεξώζηε πάλσ απν έλα 
κέζν όπνπ είλαη απαξαίηεην.  

Δλδηαθέξνκαη λα ζπκκεηάζρσ  ΔΞΔΣΑΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΖ ΟΜΗΛΗΑ 
(ππιεξώζηε πάλσ απν έλα αλ ελδηαθέξεζηε) 

Η εθδήισζε θνηλνύ (νκηιία θαη εμέηαζε) απνηειεί κέξνο ηνπ 

ζπκπνζίνπ πνπ δηνξγαλώλεη ε Διιεληθή Αγγεηνινγηθή Δηαηξεία γηα 
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη είλαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή/
επηβάξπλζε. 

 
Ο αξηζκόο ησλ εμεηαδόκελσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, γη’ απηό 
παξαθαιείζζε γηα ηελ έγθαηξε δήισζε ηεο ζπκκεηνρή ζαο. Θα ηεξεζεί 

απζηεξή πξνηεξαηόηεηα εμέηαζεο ζηα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε 
πξνεγγξαθεί.  
 

Όζνη παξεπξεζνύλ ρσξίο εγγξαθή δελ ζα κπνξέζνπλ λα εμεηαζηνύλ 
παξά κόλν εηδηθώλ εμαηξέζεσλ θαη ζπλζεθώλ (ζηε ιήμε ηεο εμέηαζεο 
θαη εθόζνλ δελ ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ην επηηξεπηό ρξνληθό πιαίζην). 

 
Θα ηεξεζεί πξνηεξαηόηεηα ζε εππαζείο νκάδεο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 
δηαρείξηζεο (π.ρ. έγθπεο, κεηέξεο κε βξέθε, ειηθησκέλνη κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα θ.ιπ.) 
 
Παξαθαιείζζε λα βξίζθεζηε ζην ρώξν 30 ιεπηά λσξίηεξα ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο έλαξμεο γηα λα δειώζεηε ηελ παξνπζία ζαο ζηε 
γξακκαηεία θαη λα ιάβεηε αξηζκό πξνηεξαηόηεηαο. Ο αξηζκόο 
πξνηεξαηόηεηαο ηζρύεη γηα έλα άηνκν θαη δελ κεηαβηβάδεηαη.  

 

Γελ απαηηείηαη λα έρεηε καδί ζαο ηαηξηθά έγγξαθα ή/θαη εμεηάζεηο. 

 
Παξαθαιείζζε λα έρεηε θξνληίζεη ηελ πγηεηλή ηεο πεξηνρήο πνπ 
πξνβιέπεηαη λα εμεηαζηείηε. 

 
Η εμέηαζε πεξηιακβάλεη 10 ιεπην παξαθιηληθό έιεγρν/δηάγλσζε από 
ηνπο αγγεηνρεηξνπξγνύο θαη έρεη αλαγλσξηζηηθό ή/θαη ζπκβνπιεπηηθό 

ραξαθηήξα. 
 
Πεξηζηαηηθά πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα ζα εμεηάδνληαη θαη κε ζύζηεκα 

ππεξήρσλ Doppler ζηα εηδηθά δηακνξθσκέλα  -γηα απηή ηελ πεξίπησζε- 
εμεηαζηήξηα. Γηα ζνβαξόηεξα πεξηζηαηηθά, πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 
από ηνλ ζύκβνπιν-ηαηξό πνπ ζα αλαιάβεη λα ζαο εμππεξεηήζεη. 

 
Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα άιινπο ιόγνπο 
πέξαλ ηελ ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ εθδήισζε. Οη ιίζηεο δελ 

δεκνζηνπνηνύληαη, πσινύληαη, νύηε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκπνξηθνύο ή 
άιινπο ζθνπνύο.  
 

Γειώλνληαο ηε ζπκκεηνρή ζαο (e-mail /fax /ηειέθσλν) απηόκαηα 
ζπλαηλείηε πσο έρεηε γλώζε θαη απνδέρεζηε ηνπο παξαπάλσ όξνπο 
ζπκκεηνρήο. 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΡΑΓΗΟΦΩΝΟ 

ΑΦΗΑ 

SITE 

SOCIAL MEDIA 

ΦΗΛΟ/ΦΗΛΖ 

ΑΛΛΟ 



πκπόζην 

 

Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ ζπκπνζίνπ 

είλαη δωξεάλ θαη επηηξέπεηαη κόλν 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Θα ρνξεγεζνύλ 5 κόξηα 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο. 

25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ 

http://www.isagrinio.gr/
http://www.iedep.gr/


ΥΩΡΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ  

 

Σν ζπκπόζην ζρεηηθά κε ηελ Πεξηθεξηθή Αξηεξηαθή θαη Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν Agrinio Imperial ην άββαην 25 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ώξεο 

09.00 - 14.30. Σν μελνδνρείν δηαζέηεη ρώξνπο ζηάζκεπζεο  

ΓΛΩΑ ΤΜΠΟΗΟΤ 

Η επίζεκε γιώζζα είλαη ε ειιεληθή.  

 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ - ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΤΓΔΗΑ  

Η παξαθνινύζεζε ηνπ ζπκπνζίνπ είλαη δωξεάλ θαη επηηξέπεηαη κόλν ζηνπο επαγγεικαηίεο 
πγείαο. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπκπνζίνπ παξαθαινύληαη 
όπσο δειώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ δηαζέζηκνπο ηξόπνπο. 

Δθηππώζηε θαη ζηείιηε ζπκπιεξσκέλε ηε θόξκα ζπκκεηνρήο ζην fax 210 3644 441.  

πκπιεξώζηε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζπκκεηνρήο θαη ζηείιεηε ηελ ζην info@apr.com.gr κε 
ζέκα «ΤΜΠΟΙΟ ΠΑΝ/ΦΘΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 25/01»  

εκαληηθή εκείωζε: Οη εγγξαθέο πνπ ζα γίλνπληαη κέζσ e-mail ζα είλαη έγθπξεο εθόζνλ 
ζηαιεί επηβεβαίσζε εγγξαθήο από ηε γξακκαηεία ηνπ ζπκπνζίνπ εληόο 3 εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ηνπ απνζηνιήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ην ιάβεηε επηθνηλσλήζηε γηα 
επηβεβαίσζε ζην 210 364 5629, (αζηηθή ρξέσζε, θαζεκεξηλέο εθηόο /Κ, 09.30 - 17.30).  

Όζνη ζύλεδξνη δελ πξνιάβνπλ λα δειώζνπλ εγθαίξσο ζπκκεηνρή ζα κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη 
ζηε γξακκαηεία ηηο ώξεο πξνζέιεπζεο απν 09.00 έσο 09.30.  

 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  

Με ηελ εγγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζπκπνζίνπ παξέρνληαη 5 κόξηα ζην 

πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ηεο πλερηδόκελεο Ιαηξηθήο Δθπαίδεπζεο (CME - CPD). 

Σα πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζα ρνξεγνύληαη από ηε γξακκαηεία κεηά ηε ιήμε ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ ζπκπνζίνπ. Όζνη ζύλεδξνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ ην πηζηνπνηεηηθό ηνπο ζηα 
αγγιηθά παξαθαινύληαη όπσο επηθνηλσλήζνπλ κε ηε γξακκαηεία είηε ζην ηειέθσλν 210 364 5629, 
(αζηηθή ρξέσζε, θαζεκεξηλέο εθηόο /Κ, 09.30 - 17.30) ή κέζσ email ζην info@apr.com.gr κε 
ζέκα «ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ (ΔΝ) ΤΜΠΟΙΟ ΦΘΝ/ΠΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 25_01_14» 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
ΤΜΠΟΗΟΤ 
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http://www.agrinioimperial.gr/index.php/contact


09.00 - 09.30 Πξνζέιεπζε θαη εγγξαθέο ζπλέδξωλ 

09.30 - 10.00  Έλαξμε ζπκπνζίνπ – Υαηξεηηζκνί 

  ΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ, Πξόεδξνο Δ.Α.Δ. 

  ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ ΠΑΝΣΔΛΖ, Πξόεδξνο Ιαηξ. πιιόγνπ Αγξηλίνπ 

  ΣΟΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ, Πξόεδξνο Ι.Δ.Γ.Δ.Π  

  ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ  

 

1Ο ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ             ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  

                 ΣΖ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ ΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΑΘΖΝΑ), ΚΩΣΖ ΘΩΜΑ (ΑΘΖΝΑ) 

10.00 - 10.15 Δπηδεκηνινγία Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. 

  ΚΩΣΗΚΟΡΖ ΗΩΑΝΝΖ (ΑΘΖΝΑ) 
 

10.15 - 10.30 Κιηληθή Δηθόλα θαη Δπηπινθέο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. 

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΠΑΣΡΑ)  
 

10.30 - 10.45 Γηάγλωζε ηεο Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ.  

  ΜΑΡΚΑΣΖ ΦΩΣΖ (ΑΘΖΝΑ) 
 

10.45 - 11.00 ύγρξνλε Θεξαπεία Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ.  

  ΠΑΠΑ ΘΔΟΦΑΝΖ (ΑΘΖΝΑ)  
 

11.00 - 11.15  Θξνκβνπξνθύιαμε Αζζελώλ ζηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή. 

  ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ (ΑΓΡΗΝΗΟ) 

 

11.15 - 11.30 Θξνκβνπξνθύιαμε Αζζελώλ ζηελ Οξζνπαηδηθή Υεηξνπξγηθή. 

  ΣΗΝΣΕΑ ΓΗΟΝΤΗΟ (ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ) 

 

11.30 - 11.45 Καξθίλνο θαη Θξνκβνεκβνιηθή Νόζνο 

  ΝΣΑΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (ΜΔΟΛΟΓΓΗ) 
 

ΥΟΛΗΑΜΟ:  ΚΩΣΖ ΘΩΜΑ (ΑΘΖΝΑ), ΛΗΑΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΑΘΖΝΑ) 

 

12.00 - 12.20  Γηάιεηκκα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΜΠΟΗΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014 25 
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2Ο ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ             ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  

       ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΝΟΟΤ

      

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ ΣΟΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ (ΠΑΣΡΑ), ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ ΠΑΝΣΔΛΖ (ΑΓΡΗΝΗΟ) 

 

12.20 - 12.35  Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ.  

  ΓΚΔΚΑ ΥΡΖΣΟ (ΑΘΖΝΑ) 

 

12.35 - 12.50  Υξόληα Ηζραηκία Κάηω Άθξωλ.  

  ΦΤΡΟΔΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΑΘΖΝΑ) 

 

12.50 - 13.05  Παζνθπζηνινγία Δγθεθαιηθήο Ηζραηκίαο. 

  ΔΛΛΟΤΛ ΗΩΑΝΝΖ (ΠΑΣΡΑ) 

 

13.05 - 13.20  Τπεξερνγξαθηθόο Έιεγρνο Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ. 

  ΛΗΑΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΑΘΖΝΑ) 
 

13.20 - 13.35  Γηαγλωζηηθή Πξνζέγγηζε, Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη (Αηκαηεξνί) 

  Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ.  

  ΗΑΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΑΘΖΝΑ)  
 

13.35 - 13.50  πληεξεηηθή Θεξαπεία Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ.  

  ΠΑΠΑ ΘΔΟΦΑΝΖ (ΑΘΖΝΑ) 
 

13.50 - 14.00   ύγρξνλε Αληηκεηώπηζε Υξόληαο Ηζραηκίαο Κάηω Άθξωλ.  

  ΗΩΑΝΝΟΤ ΥΡΖΣΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)  
 

14.00 - 14.15   ύγρξνλε Αληηκεηώπηζε Καξωηηδηθήο Νόζνπ.  

  ΚΩΣΖ ΘΩΜΑ (ΑΘΖΝΑ) 

 

14.15 - 14.30  πκπεξάζκαηα ζπκπνζίνπ - ρόιηα  

  ΣΟΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ (ΠΑΣΡΑ) - ΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΑΘΖΝΑ) 

 

            14.30  Λήμε πκπνζίνπ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΜΠΟΗΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014 25 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝΣΔ 
ΔΗΖΓΖΣΔ  
ΤΜΠΟΗΟΤ 
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ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 
Υεηξνπξγόο, Γ/ληήο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν. Αγξηλίνπ.  
 

ΓΚΔΚΑ ΥΡΖΣΟ  
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ». 
 

ΔΛΛΟΤΛ ΗΩΑΝΝΖ  
Δπίθνπξνο Καζ/ηήο Νεπξνινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ, Νεπξνιoγηθή Κιηληθή Π.Γ.Ν. Παηξώλ. 
 

ΗΩΑΝΝΟΤ ΥΡΖΣΟ 
Δπίθνπξνο Καζ/ηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Παλ/κίνπ Κξήηεο, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο  
Πα.Γ.Ν. Ηξαθιείνπ.  
 

ΚΩΣΖ ΘΩΜΑ 

Δπίθνπξνο Καζ/ηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, Β' Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Ννζνθνκείν 
«Αξεηαίεην». Δηζεξρόκελνο Πξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). 
 

ΚΩΣΗΚΟΡΖ ΗΩΑΝΝΖ 
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Βηνταηξηθή Αζελώλ. 
 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηκειεηήο Β', Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Π.Γ.Ν. Παηξώλ.  
 

ΛΗΑΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  
Αθηηλνιόγνο, κήλαξρνο (Τ.Ι) ε.α., Γ/ληήο «Δπξσηαηξηθήο Φπρηθνύ», Δηδηθόο Γξακκαηέαο Διιεληθήο 
Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). 
 

ΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν.Α. «Κνξγηαιέλεην - Μπελάθεην Δ.Δ.», 
Πξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). 
 
ΜΑΡΚΑΣΖ ΦΩΣΖ  
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δηδηθόο πλεξγάηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ». 
 

ΝΣΑΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
Γεληθόο Υεηξνύξγνο, Δπηκοιεηήο Α', Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Γ.Ν Μεζνινγγίνπ. 
 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 
Υεηξνπξγόο ΧΡΛ, Πξόεδξνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Αγξηλίνπ. 
 

ΠΑΠΑ ΘΔΟΦΑΝΖ 
Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηκειεηήο Α', Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Γ.Ν.Α «Κνξγηαιέλεην - Μπελάθεην» Δ.Δ.. 
Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). 
 

ΗΑΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηζκελαγόο, Δπηκειεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, 251 Γεληθό Ννζνθνκείν 
Αεξνπνξίαο. 
 
 

ΦΤΡΟΔΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 

Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηκ. Β', Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ», Γεληθόο Γξακκαηέαο 
Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). 
 

ΣΗΝΣΕΑ ΓΗΟΝΤΗΟ  
Oξζνπαηδηθόο Υεηξνπξγόο, Κέληξν Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο (ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ) Ακθηινρίαο. 
 

ΣΟΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ  

Καζ/ηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Παλ/κίνπ Παηξώλ, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Π.Γ.Ν. Παηξώλ 

Πξόεδξνο Ιαηξηθήο Δηαηξίαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη Πεινπνλλήζνπ (Ι.Δ.Γ.Δ.Π). 



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ  

ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014 ΞΔΝ. AGRINIO IMPERIAL  

Η παξαθνινύζεζε/ζπκκεηνρή ζην ζπκπόζην είλαη δωξεάλ θαη επηηξέπεηαη κόλν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Όζνη ζύλεδξνη ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπκπόζην, παξαθαινύληαη όπσο ζπκπιεξώζνπλ ην 

έληππν ζπκκεηνρήο θαη ην ζηείινπλ είηε κε θαμ ζηε γξακκαηεία ηνπ ζπκπνζίνπ ζην 210 3644 441, ή 

ζππιεξώλνληαο ηελ παξαπάλσ ειεθηξνληθή θόξκα θαη απνζηνιή ζην info@apr.com.gr.  

Όια ηα πεδία είλαη ππνρξεωηηθά. Παξαθαιείζζε όπωο ζπκπιεξώζεηε έγθπξε δηεύζπλζε 

αιιεινγξαθίαο γηα λα ζαο ζηαινύλ ηα πξαθηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ ζπκπνζίνπ.  

  

Οδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή:  

ππιεξώζηε όια ηα πεδία. Απνζεθεπέζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ηε θόξκα ζε αξρείν pdf. Απνζηνιή ζην 

info@apr.com.gr. Με ην πέξαο ησλ 3 εκεξώλ ζα ιάβεηε επηβεβαησηηθό κύλεκα επηηπρνύο εγγξαθήο από ηελ 

γξακκαηεία ηνπ ζπκπνζίνπ. Παξαπάλσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο εγγξαθήο δηαβάζηε ζηε ζειίδα 3. 

Δπηζπκώ λα ιακβάλσ ελεκεξσηηθή αιιεινγξαθία από ηελ εηαηξεία επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ  
Alpha Public Relations (A.P.R) ζρεηηθά γηα πξνζθιήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ηαηξηθώλ ζεκάησλ. 

ΣΚ 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ    ΚΗΝΖΣΟ   

EMAIL   

ΠΟΛΖ 

ΔΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Γ/ΝΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΗΑ 



ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

www.angiology.gr 

ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΤΜΠΟΗΟΤ 

 

 
Αθαδεκίαο 28, 106 71 Αζήλα  

T: 210 364 5629, F: 210 364 4441 
info@apr.com.gr 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 

 

1ν Υικ Δ.Ο. Αγξηλίνπ - Ακθηινρίαο 

Σ.Κ. 30 100 Αγξίλην 

Σ: 26410 30024, F: 26410 30009 

info@agrinioimperial.gr 

www.apr.com.gr
http://www.agrinioimperial.gr/index.php/contact
www.apr.com.gr
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