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Α΄ Ανακοίνωση

Χαιρετισμός
Η
Εταιρία
Μελέτης
Παθήσεων
Διαβητικού
Ποδιού
(Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)
βρίσκεται
στην
ευχάριστη
θέση
να
σας
ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει το 5ο Πανελλήνιο
Συνέδριό
της
με
Διεθνή
Συμμετοχή
στην
Αθήνα,
5-7 Φεβρουαρίου 2016.
Στο Συνέδριο θα αναπτυχθούν θέματα που αποβλέπουν στην
ορθολογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των παθήσεων
του Διαβητικού Ποδιού, αλλά και στην πολύπλευρη αντιμετώπιση
του ασθενούς με ανάλογα προβλήματα. Εξετάζονται καταρχήν οι
δυνατότητες καλύτερης ρύθμισης της γλυκόζης αίματος και της
υπέρτασης και των λιπιδίων με απαραίτητη και την διερεύνηση
νεφρικής λειτουργίας . Είναι αποδεδειγμένο αν και όχι τόσο
προβεβλημένο ότι η ρύθμιση γλυκόζης και των άλλων παραπάνω
παραμέτρων συντελεί στην αποφυγή ακρωτηριασμών.
Η πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του
Διαβητικού Ποδιού όμως αποτελεί θέμα ομάδος, όπου συμμετέχουν
πολλές εξειδικεύσεις Λειτουργών Υγείας (ειδικότητες Παθολογίας,
χειρουργικές, απεικονιστικές κ.λπ.), ίσως οι περισσότερες από
άλλον τομέα. Στο 5ο Συνέδριο θα διευκρινισθεί ο ρόλος τους
αναλυτικά. Η θεματολογία θα αφορά επιπλέον την αποκατάσταση των
ακρωτηριασθέντων ασθενών και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
των ακρωτηριασμών.
Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει υπό τη μορφή σύντομων
διαλέξεων, συζητήσεων σε αμφιλεγόμενα θέματα, στρογγυλών
τραπεζών και κυρίως κλινικών φροντιστηρίων με ενεργό συμμετοχή
των συνέδρων. Θα υπάρχουν διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών από
το εξωτερικό, πρωτοπόρων στην αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών
(αγγειοχειρουργικών παρεμβάσεων, αποκατάστασης κ.λπ.), στην
οργάνωση ανάλογων μονάδων Διαβητικού Ποδιού καθώς και στη
φροντίδα, στην πάθηση αυτή, στις χώρες τους.
Η υπόθεση «Διαβητικό Πόδι» αφορά πολλές ειδικότητες της Ιατρικής
από την πρωτοβάθμια ως την τριτοβάθμια περίθαλψη, σημαντική όμως
είναι η συμβολή των ποδολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού.
Θα καλυφθεί ο τομέας αυτός με ανάλογη θεματολογία, π.χ. αποφόρτιση,
θεραπευτικά υποδήματα, κ.λπ. Θα συζητηθούν ερευνητικές
προσπάθειες και προτάσεις από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο σε
ειδικές συνεδρίες.
Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους για να συμμετέχετε ενεργά στο 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριό μας ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη συνεργασία
όλων μας σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών Υγείας με τελικό
σκοπό τη μείωση της μάστιγας των ακρωτηριασμών σε διαβητικούς
ασθενείς.
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Θεματολογία
Επιδημιολογία Διαβητικού Ποδιού
Κόστος
Ρύθμιση γλυκόζης, υπέρτασης και λιπιδίων
 ροεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς
Π
με Διαβητικό Πόδι - Ακρωτηριασμό
 λάβες σε κάτω άκρα διαβητικών
Β
μη διαβητικής αιτιολογίας
Νευροπάθεια
 εριφερική αγγειακή νόσος Π
Συντηρητική και χειρουργική θεραπεία
Αρθροπάθεια Charcot
Λοιμώξεις - Αντιμετώπιση σηψαιμίας
Απεικονιστικές μέθοδοι
Χειρουργική αντιμετώπιση
Ακρωτηριασμοί. Πότε και πώς
Επούλωση ελκών - Νεώτερες θεραπείες
Ειδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
Χρόνια νεφρική νόσος και Διαβητικό Πόδι
Επείγουσες καταστάσεις σε ασθενείς
με Διαβητικές βλάβες στα κάτω άκρα
Εμβιομηχανική - Aποφόρτιση
Οργάνωση περίθαλψης Στρατηγικές στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
Φροντίδα ελκών
Συμβολή των διαφόρων εξειδικεύσεων λειτουργών υγείας
στη μείωση των ακρωτηριασμών
(Φαρμακοποιοί - Νοσηλευτές)
Τηλεϊατρική και παθήσεις Διαβητικού Ποδιού
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Γενικές Πληροφορίες
Τόπος Συνεδρίου
Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού με διεθνή
συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental,
από 5 – 7 Φεβρουαρίου 2016.

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες
για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους 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 τις συνεδριακές αίθουσες. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού
προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Μοριοδότηση
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για
τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. (Ευρωπαϊκή Ένωση
Ειδικευμένων Ιατρών).
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση
έχει κάθε Σύνεδρος ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού
Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές
εταιρίες δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη
χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

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

Εργασίες – Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 13 Ιανουαρίου 2016
Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
Free Spirit, στη διεύθυνση: lparissi@free-spirit.gr

Γραμματεία
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Γενικές Πληροφορίες
Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών
Η περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200 λέξεις.
Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
	Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα,
πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ.
Παπαδόπουλος Γεώργιος.
	Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του
κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το
κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.
Γενικές Παρατηρήσεις
	
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου για την
αλληλογραφία και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες υποβολής περίληψης.
	Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή
μέλους της συγγραφικής ομάδας. Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μόνο μια
εργασία αλλά δικαιούται να συμμετέχει σε περισσότερες.
	Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα
γίνονται δεκτές.
	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).
	Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη
Γραμματεία του Συνεδρίου.

Εγγραφή - Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Ειδικευμένοι
Ειδικευόμενοι
Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές /
Ποδολόγοι / Φυσικοθεραπευτές κ.λ.π.)
Φοιτητές

120.00 €
60.00 €
30.00 €
ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση του Συνεδρίου
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
	Συνεδριακό υλικό & Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια εφόσον έχει καλυφθεί ο
απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης
Διαλείμματα καφέ
Νόμιμο Φ.Π.Α.
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Διοικητικό Συμβούλιο

Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων
Διαβητικού Ποδιού

Πρόεδρος
Χρήστος Μανές
Αντιπρόεδρος
Θωμάς Κατσαρός
Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Τεντολούρης
Ταμίας
Στέφανος Παπαντωνίου
Μέλη
Κυριακή Καλ λιγιάν νη
Νικόλαος Παπάνας
Χαρά Λούπα
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Διοργάνωση

Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού
Πόντου 104, 115 27, Αθήνα
Tηλ.: 210 7470 089, Fax: 210 7470 044
e-mail: emedip@otenet.gr

www.emedip.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt
Getting you there!

Θεσσαλονίκης 12, 153 44, Γέρακας, Αττική
Tηλ.: 210 6048 260, Fax: 210 6047 457
E-mail: lparissi@free-spirit.gr
Web site: www.free-spirit.gr

