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A’ Ανακοίνωση

Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη,
από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2019.
Οι ραγδαίες εξελίξεις στη βασική έρευνα, η εισαγωγή νέων ενδοσκοπικών
ή μη τεχνικών καθώς και η ανακάλυψη πρωτοποριακών θεραπευτικών
επιλογών στη Γαστρεντερολογία καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή
πληροφόρηση. Το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας μας αποτελώντας
θεσμό για την ελληνική Γαστρεντερολογία αποτελεί ένα κομβικό σημείο
εκπαίδευσης και ενημέρωσης πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις.
Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι το 39ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Γαστρεντερολογίας να αποτελέσει ένα βήμα για την
παρουσίαση και συζήτηση του επιστημονικού έργου των Ελλήνων
Γαστρεντερολόγων και να καλύψει τις επιστημονικές απαιτήσεις του
κλάδου, όπως τις ορίζει το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα
οφείλει να προάγει και να διευκολύνει την κοινωνική αλλά και την
επαγγελματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της Εταιρείας μας
καθώς και με συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, στρογγυλά
τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια και ελεύθερες και ηλεκτρονικά
αναρτημένες ανακοινώσεις πάνω στα νεότερα δεδομένα και τις
εξελίξεις σε κλινικό, ενδοσκοπικό και ερευνητικό επίπεδο. Επίσης,
όπως κάθε χρόνο, θα διοργανωθούν από τους αντίστοιχους
επιστημονικούς φορείς το Μετεκπαιδευτικό και το Νοσηλευτικό
Σεμινάριο. Η τελική όμως επιτυχία ενός συνεδρίου εξαρτάται
κυρίως από τη συμμετοχή και την παρουσία των συνέδρων. Εμείς
δεσμευόμαστε για ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα,
αλλά προσβλέπουμε στη δική σας ενεργό συμμετοχή, τόσο με την
παρουσία σας όσο και με την υποβολή επιστημονικών εργασιών.
Η Αλεξανδρούπολη και γενικότερα η Θράκη, η γη του Ορφέα και του
Δημόκριτου, με τις πανέμορφες γωνιές τους σας περιμένουν και σας
υπόσχονται να σας προσφέρουν μια μοναδική διαμονή.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Κωνσταντίνος Μιμίδης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Γουλής Ιωάννης
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Χριστοδούλου Δημήτριος
Οικονόμου Μιχάλης
Καραμανώλης Γεώργιος
Πρωτοπαπάς Ανδρέας
Αποστολόπουλος Περικλής
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
Θωμόπουλος Κωνσταντίνος

Επιτροπές
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Μιμίδης Κωνσταντίνος
Κουκλάκης Γεώργιος
Θωμόπουλος Κωνσταντίνος
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Πρωτοπαπάς Ανδρέας
Βραδέλης Στέργιος
Γατοπούλου Άνθια
Μαργαρίτης Βασίλειος

Μπαλταγιάννης Γεράσιμος
Τριάντος Χρήστος
Τσιολακίδου Γεωργία

Επιστημονική Επιτροπή
Ακριβιάδης Ευάγγελος
Βιάζης Νικόλαος
Γερμανίδης Γεώργιος
Γιουλεμέ Όλγα
Γουλής Ιωάννης
Καραμανώλης Γεώργιος
Κατσινέλος Παναγιώτης
Κουτρουμπάκης Ιωάννης
10 - 13 Οκτωβρίου 2019, Αλεξανδρούπολη

Μανωλακόπουλος Σπήλιος
Μιχόπουλος Σπυρίδων
Μουζάς Ιωάννης
Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος
Ποταμιάνος Σπυρίδων
Τζιλβές Δημήτριος
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Χριστοδούλου Δημήτριος
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Θεματολογία
Παθήσεις οισοφάγου
Παθήσεις στομάχου και λεπτού εντέρου
Καλοήθεις και κακοήθεις νόσοι παγκρέατος
Νοσήματα ήπατος - Ηπατίτιδες, νεότερες εξελίξεις
Ήπαρ και μεταμόσχευση
Λειτουργικές παθήσεις πεπτικού και κινητικότητα
Παθήσεις κατώτερου πεπτικού
Διασχίζοντας νέα σύνορα στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους Εντέρου:
Από τους μηχανισμούς στη θεραπεία
Εντερικό μικροβίωμα: Επίδραση στις παθήσεις πεπτικού και άλλων συστημάτων
Ο ρόλος των προβιοτικών και πρεβιοτικών
Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα στην ενδοσκόπηση και τη χειρουργική του πεπτικού
Επεμβατική ενδοσκόπηση: Επιτεύγματα και εξελίξεις
Βιολογία συστημάτων και συστημική βιοπληροφορική στη γαστρεντερολογία
Έρευνα στη γαστρεντερολογία στην Ελλάδα
Εκπαίδευση στη γαστρεντερολογία: Ανιχνεύοντας τις ανάγκες - Θεσμοθετώντας
την ποιότητα
Γαστρεντερολογία και συναφείς ειδικότητες
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Γενικές Πληροφορίες
Ηµεροµηνία και τόπος διεξαγωγής
10-13 Οκτωβρίου 2019
Αλεξανδρούπολη, ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki

(4ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης, 68100 Αλεξανδρούπολη, Τηλ.: 25510 89100, www.ramadaplazathraki.com)

Σημαντικές ημερομηνίες
15 Ιουλίου 2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών
30 Ιουλίου 2019
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών
31 Αυγούστου 2019
Τελική ημερομηνία μειωμένου κόστους εγγραφής
Οδηγίες υποβολής εργασιών
Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.hsgcongress2019.gr
Επίσηµη γλώσσα
Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων
οµιλητών θα πραγµατοποιούνται στα αγγλικά.
Μόρια συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συµµετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συµµετοχής.
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του
συνολικού χρόνου του επιστηµονικού προγράµµατος, σύµφωνα µε τη σχετική
εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές
διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστηµα καταµέτρησης (bar code).
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν το Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και αφού πρώτα
συμπληρωθεί και υποβληθεί στη γραμματεία το δελτίο αξιολόγησής του.
Κονκάρδα συνέδρων
Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαµβάνουν από τη γραµµατεία του συνεδρίου την
ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωµένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά
του.

10 - 13 Οκτωβρίου 2019, Αλεξανδρούπολη
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Γενικές Πληροφορίες
Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία
Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισµένες για
τις παρουσιάσεις µέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται
µία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραµµατεία.
Εµπορική έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων
και ιατρικών µηχανηµάτων.
Δικαίωμα συμμετοχής
Μέχρι
31/08/2019

Μετά την 31/08/2019 έως
και την επιτόπου εγγραφή

Ειδικοί

150 €

180 €

Ειδικευόμενοι

100 €

120 €

Νοσηλευτές

80 €

80 €

Δωρεάν

Δωρεάν

Κατηγορία

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%.

Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία Ειδικοί, Ειδικευόµενοι και
Νοσηλευτές περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου
• Συνεδριακό υλικό
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό συµµετοχής
Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία Προπτυχιακοί Φοιτητές
περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό συµµετοχής
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Γενικές Πληροφορίες
∆ιαµονή
Ξενοδοχείο

Μονόκλινο δωμάτιο

RAMADA PLAZA THRAKI

150 €

ASTIR EGNATIA

150 €

ALEXANDER

150 €

ΝΕΦΕΛΗ

125 €

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους
φόρους.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής. Ο φόρος διαμονής επιβαρύνει τον
πελάτη και εξοφλείται απευθείας από τον ίδιο στην reception του ξενοδοχείου.

Για να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής και διαμονής
παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hsgcongress2019.gr
Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6727531, fax: 210 672 7535, e-mail: info@hsg.gr
www.hsg.gr
Γραμματεία Συνεδρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, fax: 2310 247746, e-mail: info@globalevents.gr
ΑΘΗΝΑ: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα
τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr
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