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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η χειρουργική του παγκρέατος έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Η νεοεπικουρική 
θεραπεία, οι εκτεταμένοι λεμφαδενικοί καθαρισμοί, καθώς και οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές 
αποτελούν σημαντική πρόοδο στην μάχη κατά του καρκίνου του παγκρέατος. Νέες μέθοδοι τοπικής 
καταστροφής των εστιακών βλαβών όπως ραδιοσυχνότητες, μικροκύματα, δημιουργία μόνιμων 
πόρων στην κυτταρική μεμβράνη (Irreversible Electroporation-IRE) χρησιμοποιούνται ευρύτατα 
τα τελευταία χρόνια με καλά αποτελέσματα. Η προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία, η 
διεγχειρητική διαχείριση και η μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών έχουν βελτιωθεί σημαντικά με 
την εισαγωγή των πρωτοκόλλων ταχείας ανάρρωσης (Enhanced Recovery After Surgery-ERAS) 
με συνέπεια την καλύτερη προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία των ασθενών, την ταχύτερη 
έξοδό τους από το νοσοκομείο και την επάνοδό τους στις συνήθεις τους δραστηριότητες. 

Ταυτόχρονα έχει καταστεί σαφές ότι είναι αναγκαία η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
ειδικοτήτων γαστρεντερολόγων, ογκολόγων, παθολογοανατόμων, χειρουργών, αναισθησιολόγων, 
ακτινολόγων, ακτινοθεραπευτών και πυρηνικών ιατρών για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων (ΕΕΗΠΧ), 
ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις των καιρών, φροντίζει να αναδείξει και να κάνει ευρέως γνωστές 
τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν της Ιατρικής προς όφελος των ιατρών, των ασθενών και της κοινωνίας 
γενικότερα, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, παρατηρείται 
σημαντική αύξηση των παθήσεων του Παγκρέατος. 

Η επιστημονική εκδήλωση «Μέρες Παγκρέατος 2020» διοργανώνεται σε συνεργασία με τη 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που στεγάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Λάρισας και διεξάγεται στη Λάρισα, στο ξενοδοχείο Larissa Imperial, στις 23-24 Οκτωβρίου 
2020. Σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης είναι να αναπτυχθούν τα νέα επιστημονικά δεδομένα 
σχετικά με την αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των παθήσεων του Παγκρέατος και 
ταυτόχρονα να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον κυρίως των νέων συναδέλφων, ειδικών και ειδικευόμενων, 
να ασχοληθούν ιδιαίτερα και με πάθος, με τον απαιτητικό και δύσκολο τομέα της αντιμετώπισης 
των παθήσεων του. Από τη θέση αυτή θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς το 
διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΗΠΧ που μου εμπιστεύτηκε τη διοργάνωση του συνεδρίου και για τη 
βοήθεια που μου παρέχει. Η συμμετοχή πολλών διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συναδέλφων 
μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επιτυχημένο επιστημονικό 
συνέδριο. 

Με την πεποίθηση ότι η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας στο συνέδριο θα συμβάλει 
αποφασιστικά στην επιτυχία του, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη της Λάρισας.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Ζαχαρούλης
Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Πρόεδρος:          Φελέκουρας Ε.

Εισερχόμενος Πρόεδρος:   Καραγιαννάκης Α.

Απερχόμενος Πρόεδρος:  Δερβένης Χ.

Γενικός Γραμματέας:      Τούτουζας Κ.

Ταμίας:               Σχίζας Δ.

Γραμματέας Επιτροπής
Προγράμματος:     Γκλαντζούνης Γ.

Γραμματέας Επιτροπής
Εκπαίδευσης:     Ζαχαρούλης Δ.

Γραμματέας Επιτροπής Μελών
& Ανάπτυξης της Εταιρείας:  Πετράς Π.

Γραμματέας Επικοινωνίας:  Τζίμας Γ.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΠΑΤΟΣ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
23-24 Οκτωβρίου 2020
Λάρισα, ξενοδοχείο Larissa Imperial
(Φαρσάλων 182, 413 35, Λάρισα, Τηλ: 2410 687600, www.grecotel.gr)

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα της επιστημονικής εκδήλωσης είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των 
ξένων ομιλητών θα πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στην επιστημονική εκδήλωση 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 (barcode).

Τα πιστοποιητικά θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας της επιστημονικής εκδήλωσης.

Κονκάρδα συνέδρων
Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία της επιστημονικής εκδήλωσης 
την ειδική κονκάρδα την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία
Η αίθουσα διεξαγωγής της επιστημονικής εκδήλωσης  θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη 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 της επιστημονικής εκδήλωσης  θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών 
προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής
Κατηγορία     Κόστος
Ειδικοί (Μη Μέλη Ε.Ε.Η.Π.Χ)   100€ 
Ειδικοί (Μέλη Ε.Ε.Η.Π.Χ)   80€ 
Ειδικευόμενοι     30€ 
Νοσηλευτές/ Φοιτητές*   Δωρεάν
* Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

Ειδικοί/Ειδικευόμενοι:
•  Παρακολούθηση επιστημονικής εκδήλωσης 
•  Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
•  Συνεδριακό υλικό 
•  Πιστοποιητικό συμμετοχής

Νοσηλευτες/Φοιτητές:
•  Παρακολούθηση επιστημονικής εκδήλωσης
•  Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
•  Πιστοποιητικό συμμετοχής

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ 24%.

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50A, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 247734-43, F: 2310 247746, E: info@globalevents.gr
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
Τ: 210 3250260, E: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr
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