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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητές/οί, συναδέλφισσες / συνάδελφοί, φίλες και φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου να σας καλέσω στο
12ο Παιδοπνευμονολογικό συνέδριο, που θα γίνει με φυσική παρουσία, στις 21 έως 23
Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιστημονικές συναντήσεις, που
μας στέρησαν αλλά και μας δίδαξαν πολλά, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά στην
όμορφη Κρήτη, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως αυτά έχουν οριστεί
από την πολιτεία.
Στο συνέδριό μας θα συμμετέχουν αρκετοί διακεκριμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το
εξωτερικό με τους οποίους θα μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες σε ένα γόνιμο επιστημονικό
διάλογο.
Το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κλινικά φροντιστήρια, ομιλίες αλλά και τις
καθιερωμένες πλέον συνεδρίες στα αγγλικά, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, από μέλη της
ERS Paediatric Assembly.
Mε την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε την παράδοση της οργάνωσης ενός συνεδρίου υψηλού
επιστημονικού επιπέδου, ελκυστικού για όλους τους συναδέλφους, σας περιμένουμε με χαρά στο
Ηράκλειο.

Με εκτίμηση

Εμμανουήλ Παρασκάκης
Aν. Kαθηγητής Παιδιατρικής Παν. Κρήτης
Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας
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Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Έφορος - Μέλος:

Οργανωτική Επιτροπή

Παρασκάκης E.
Φούζας Σ.
Γίδαρης Δ.
Αλεξόπουλος Ε.
Χατζηαγόρου Ε.

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Παρασκάκης Ε.

Πρόεδρος:

Κουμπουρλής Α.

Μέλη:
		
		
		
		
		
		

Αλεξόπουλος Ε.
Γίδαρης Δ.
Δούρος Κ.
Καρανταγλής Ν.
Όψιμος Χ.
Φούζας Σ.
Χατζηαγόρου Ε.

Μέλη:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Πρίφτης Κ.
Αλεξόπουλος		
Ε.
		
Τσανάκας Ι.
Ανθρακόπουλος M.
Τσιλιγιάννης Θ.
Βαλερή Ρ. 		
Τσολιά Μ.
Γαλανάκης Ε.		
Φούζας Σ.
Γίδαρης Δ. 		
Χαϊδοπούλου Α.
Δούρος Κ. 		
Χατζηαγόρου Ε.
Καδίτης Α. 		
		
Χατζημιχαήλ Α.
Κατσαρδής Χ.
Κολτσίδα Γ.
Κυρβασίλης Φ.
Λούκου Ι.
Μαντζουράνη Ε.
Μιχαηλίδη Ε.
Παναγιωτοπούλου - Γαρταγάνη Π.
Παπαδοπούλη Ε.
Παπαδόπουλος Μ.
Παπαδοπούλου Α.
Παρασκάκης Ε.
Πασπαλάκη Π.
Πετροχείλου Α.
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Θεματολογία Συνεδρίου
• Covid - 19
• Άσθμα
• Αλλεργική Ρινίτιδα
• Βρογχοπνευμονική Δυσπλασία
• Εκνεόμενο ΝΟ
• Κυστική Ίνωση
• Λοιμώξεις Αναπνευστικού
• Κροσσοπάθειες αναπνευστικού
• Σπιρομετρία - Παρακολούθηση Πνευμονικής Λειτουργίας
• Διαταραχές Ύπνου
• Απόφραξη ανώτερου αναπνευστικού -Αδενοειδεκτομή-Αμυγδαλεκτομή
• Μη επεμβατικός αερισμός
• Απεικόνιση Πνεύμονα
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Γενικές Πληροφορίες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας θα
πραγματοποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο Αquila Atlantis
Υγείας 2, 71 202 Ηράκλειο, Κρήτη, Τηλ: +30 2818-100100
www.aquilahotels.com

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για Φαρμακευτικές Εταιρίες & Εταιρίες Ιατρικών
μηχανημάτων.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συνέδρους, από τη
Γραμματεία του Συνεδρίου, κατά την άφιξή τους στον συνεδριακό χώρο και είναι απαραίτητες για την
είσοδο τόσο στη συνεδριακή αίθουσα όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από
τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του
Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της
U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,
δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει
τουλάχιστον το 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και
δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται
με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των
Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους
Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου είναι:
https://www.events-free-spirit.gr/12o-paidopnevmonologiko-2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
31 Αυγούστου 2022

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών

9 Σεπτεμβρίου 2022

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων
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Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. Οι εργασίες
θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες και ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster). Παρακαλούμε
να δηλώνετε εάν επιθυμείτε η εργασία που υποβάλλετε να παρουσιαστεί ως προφορική ή ως
αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

ΟΔΗΓΊΕΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΕΡΙΛΉΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
γραμματείας του Συνεδρίου, alebesi@free-spirit.gr

ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΉΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο
έντυπο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Γι΄ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω
οδηγίες:
• Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή , σε γραμματοσειρά
Times New Roman, με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστημα:
• Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
u Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης.
u Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το/α όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε 		
		 το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Πρώτα θα πρέπει να αναφέρεται το 		
		 επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως – π.χ. Παππά Μαρία.
 u Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε
		 συγγραφέα (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λ.π.), γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην
		 οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.
 u Η περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200 λέξεις και θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
		
Εισαγωγή, σκοπός, υλικό, μέθοδος, αποτελέσματα, συμπεράσματα.
 u Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα 		
		 υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό)
		 στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της
συγγραφικής ομάδας
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές
• Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη Γραμματεία
του Συνεδρίου
• Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
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• Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση
παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη
παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του
Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, www.free-spirit.gr)

Βραβεύσεις Εργασιών
Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των δύο (2) καλύτερων
προφορικών ανακοινώσεων οι οποίες θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
Οι συγγραφείς των εργασιών που θα βραβευθούν θα συμμετέχουν στο επόμενο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας ως προσκεκλημένοι ομιλητές στη
Συνεδρία των Νέων Ερευνητών.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κατηγορία

Έως 31/08/2022

Από 01/09/2022
και onsite

Ειδικευμένοι

100,00€

120,00€

Ειδικευόμενοι

50,00€

70,00€

Νοσηλευτές & λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

30,00€

40,00€

ΔΩΡEAN

ΔΩΡEAN

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους Ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος
παρακολούθησης
• Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Κατηγορία
Ειδικευμένοι & Ειδικευόμενοι Ιατροί		50,00€
Νοσηλευτές & λοιποί Επαγγελματίες Υγείας		
Προπτυχιακοί Φοιτητές		

40,00€
ΔΩΡEAN

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους Ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος
παρακολούθησης

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου
https://www.events-free-spirit.gr/12o-paidopnevmonologiko-2022
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Φιλοξενία Συνέδρων
TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Single room on BB basis

AQUILA ATLANTIS

150,00 €

Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.

Σημειώσεις:
1. Οι συμμετέχοντες με δωρεάν εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο το οποίο θα
επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους
2. Στις αναγραφόμενες τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
3. Στην τιμή φιλοξενίας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας
από τον πελάτη κατά το checkout.
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