ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 12-14 ΜΑΪΟΥ 2022
στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL με φυσική παρουσία συντονιστών, ομιλητών και συνέδρων. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.
Εγγραφές
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ειδικοί

100,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί

50,00 €

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

Δωρεάν/ 50,00 € (*)

Φοιτητές

Δωρεάν/ 50,00 € (*)

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
Πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο - Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
Παραλαβή ηλεκτρονικού συνεδριακού υλικού:
- ηλεκτρονική κονκάρδα/e-κονκάρδα, σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf, η οποία θα περιλαμβάνει
τον ραβδωτό/γραμμωτό κώδικα και τον μοναδικό αριθμό barcode.
Η e-κονκάρδα θα χρησιμοποιείται στην σάρωση κατά την είσοδο & έξοδο στις πόρτες των συνεδριακών αιθουσών, για την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
- Τελικό πρόγραμμα σε αρχείο pdf
- Τομός περιλήψεων σε αρχείο pdf(αποστολή μετά το πέρας του Συνεδρίου)
- e-Program application, με την οποία εφαρμογή είναι δυνατή η διαμόρφωση και του προσωποποιημένου προγράμματος παρακολούθησης προς διευκόλυνση του κάθε σύνεδρουκαι
σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.
- link σύνδεσης & τον μοναδικό κωδικό password για την δυνατότητα εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του
Προγράμματος και αντίστοιχης καταγραφής του χρόνου παρακολούθησης.
- application άμεσης (live) ενημέρωσης κενών διαθέσιμων καθισμάτων στη συνεδριακή
αίθουσα ομιλιών.
- e-Φόρμα Αξιολόγησης του Επιστημονικού Προγράμματος και του Συνεδρίου, την οποία
συμπληρώνει ο σύνεδρος και υποβάλλει online.
- e-Certificate το οποίο ο σύνεδρος θα μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του
Συνεδρίου με τη χρήση του μοναδικού αριθμού barcode που βρίσκεται στην e-κονκάρδα του.
Ο χρόνος παρακολούθησης καταγράφεται τόσο από την φυσική παρουσία των συνέδρων
εντός της εκάστοτε συνεδριακής αίθουσας, όσο και από το χρόνο online παρακολούθησης
στην πλατφόρμα μετάδοσης.
Για την Μοριοδότηση στις ιατρικές ειδικότητες με CME-CPD Credits από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), συνυπολογίζονται και οι δύο τρόποι καταγραφής ωρών παρακολούθησης.

(*) Για τους συγγραφείς των περιλήψεων όλων των κατηγοριών το κόστος εγγραφής εμπίπτει στην Υβριδική παρακολούθηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ειδικοί-Ειδικευόμενοι ιατροί

50,00 €

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

Δωρεάν

Φοιτητές

Δωρεάν

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος μέσω της πλατφόρμας live αναμετάδοσης
Παραλαβή ηλεκτρονικού συνεδριακού υλικού:
- Τελικό Πρόγραμμα, σε αρχείο .pdf
- Τόμος περιλήψεων, σε αρχείο .pdf (αποστολή μετά το πέρας του Συνεδρίου)
- e-Program application, με την οποία εφαρμογή είναι δυνατή η διαμόρφωση και του προσωποποιημένου προγράμματος παρακολούθησης προς διευκόλυνση του κάθε σύνεδρου
και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.
- link σύνδεσης & τον μοναδικό κωδικό password για την δυνατότητα εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του
Προγράμματος και αντίστοιχης καταγραφής του χρόνου παρακολούθησης.
- e-Φόρμα Αξιολόγησης του Επιστημονικού Προγράμματος και του Συνεδρίου, την οποία
συμπληρώνει ο σύνεδρος και υποβάλλει on line.
- e-Certificate το οποίο ο σύνεδρος θα μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του
Συνεδρίου με τη χρήση ενός μοναδικού e-Certificate κωδικού που θα λάβει.
Ο χρόνος παρακολούθησης καταγράφεται από το χρόνο online παρακολούθησης στην
πλατφόρμα μετάδοσης.
Η Μοριοδότηση με CME-CPD Credits από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) αφορά
μόνο τις ιατρικές ειδικότητες
ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ e-mail ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ
Σύνδεση στη 3D πλατφόρμα
Για την on line παρακολούθηση του Συνεδρίου πατήστε ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την ολοκλήρωση κάθε εγγραφής είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ακόλουθης
φόρμας.
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://registration.congressworld.gr/48epis/
Τις ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν στις
ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις προσωποποιημένο μήνυμα με το συνεδριακό υλικό σε
ηλεκτρονική μορφή.
Γραμματεία
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα,
τηλ.: 210 7211845, 210 7243161, fax: 210 7215082,
http://www.mednet.gr, e-mail: iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr
Κρατήσεις
CONGRESS WORLD ΙΚΕ, Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210001, 210 7210052, Fax: 210 7210051
http://www.congressworld.gr, e-mail: dp@congressworld.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μοριοδότηση
Το Συνέδριο Μοριοδοτείται με 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E.–
C.P.D. Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Το Μοριοδοτημένο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αφορά τις ιατρικές ειδικότητες
μόνο και θα μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου με αναλογικό
επιμερισμό των μορίων σύμφωνα με τον χρόνο παρακολούθησης. Οι σύνεδροι θα λάβουν
στο email της εγγραφής τους:
- ηλεκτρονική Φόρμα Αξιολόγησης του Συνεδρίου, όπως καθορίζεται από τον Π.Ι.Σ. προς
συμπλήρωση και υποβολή,
- οδηγίες για την έκδοση του e-Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.
Συνεδρίες
Στα στρογγυλά τραπέζια, στις συζητήσεις κλινικών περιπτώσεων, στα κλινικά
φροντιστήρια και στις συνεδρίες ΠΦΥ η διάρκεια των εισηγήσεων και της συζήτησης έχει
οριστεί από τους συντονιστές.
Μεταξύ των συνεδριών έχει υπολογιστεί ολιγόλεπτη διακοπή προκειμένου να διευκολυνθεί η τήρηση των μέτρων υγιεινής που απαιτούνται.
Προφορικές-Αναρτημένες Ανακοινώσεις
H Οργανωτική Επιτροπή του 48ου ΕΠΙΣ ευχαριστεί θερμά όλους τους συγγραφείς των
ερευνητικών εργασιών, οι περιλήψεις των οποίων υποβλήθηκαν προς κρίση στο πλαίσιο
του Συνεδρίου.
Οι περιλήψεις που προκρίθηκαν θα παρουσιαστούν σε προφορικές και αναρτημένες
ανακοινώσεις.
Η διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης έχει οριστεί σε 7 λεπτά και η συζήτησή
της σε 3 λεπτά. Η παρουσίαση τους θα γίνει στις συνεδριακές αίθουσες με ταυτόχρονη
διαδικτυακή αναμετάδοση.
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) θα προβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
Συνεδρίου σε οθόνες προβολής στο συνεδριακό χώρο και στη πλατφόρμα διαδικτυακής
αναμετάδοσης, ώστε να είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση από όλους τους συνέδρους.
Δεν θα υπάρξει συζήτηση ή σχολιασμός.
Στον Τόμο Περιλήψεων, ο οποίος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών www.mednet.gr μετά το πέρας του Συνεδρίου, θα συμπεριληφθούν μόνο οι περιλήψεις των ανακοινώσεων που θα παρουσιαστούν και των e-posters που θα αναρτηθούν.

Προφορικές Ανακοινώσεις
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