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Η Διοίκηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ σας προσκαλούν στο 1ο Πολυθεματικό 

Επιστημονικό Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί 1-3 Δεκεμβρίου 2017.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ είναι ένα από τα μεγαλύτερα τριτοβάθμια νοσοκομεία της 

Ελλάδας. Είναι γενικό νοσοκομείο, αλλά με σαφή προσανατολισμό στην ορθοπεδική και την 

τραυματιολογία, και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως το μεγαλύτερο ορθοπεδικό 

νοσοκομείο και κέντρο τραύματος στη χώρα, και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων.

Διαθέτοντας τα περισσότερα από τα συνήθη τμήματα ενός γενικού νοσοκομείου, τα οποία μαζί 

με την Πανεπιστημιακή ορθοπεδική κλινική, τα 6 ακόμα τμήματα ορθοπεδικής χειρουργικής/

τραυματιολογίας, τα εξειδικευμένα ορθοπεδικά τμήματα και τα τμήματα όλων των υπολοίπων 

χειρουργικών/επεμβατικών ειδικοτήτων, συνθέτει ένα έντονα διαδραστικό διεπιστημονικό 

περιβάλλον. 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να προβάλλει το πλούσιο επιστημονικό/ερευνητικό έργο του Γ.Ν.Α. 

ΚΑΤ, καθώς και τις συνεργασίες του με άλλους φορείς. Παράλληλα, να αποτελέσει ένα πρώτο 

βήμα στην καθιέρωσή του ως θεσμού στο Νοσοκομείο, παρακινώντας και άλλα δημόσια 

νοσοκομεία στη διεξαγωγή πολυθεματικών  επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

 Για το Επιστημονικό Συμβούλιο Για τη Διοίκηση

 Ο Πρόεδρος Ο Διοικητής

 Δρ. Χρυσόστομος Μαλτέζος Δρ. Νικόλαος Κοντοδημόπουλος

Χαιρετισμός
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Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 40 περίπου στρογγυλά τραπέζια με 

πλούσια θεματολογία, ειδικά κλινικά φροντιστήρια και πλήθος από ηλεκτρονικές αναρτημένες 

ανακοινώσεις (e-Posters). Η ενδεικτική -αλλά όχι εξαντλητική-θεματολογία του συνεδρίου είναι:

Θεματολογία

Αγγειοχειρουργική Εντατική Θεραπεία Ορθοπαιδική

Αιματολογία Επιδημιολογία Παθολογία

Ακτινολογία Θωρακοχειρουργική Πλαστική χειρουργική

Αναισθησιολογία Καρδιολογία Πληροφορική της Υγείας

Ανοσολογία Κοινοτική Νοσηλευτική Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας

Βιοϊατρική Τεχνολογία Κοινωνική φροντίδα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Βιοπαθολογία Λοιμώξεις Ρευματολογία

Γενική Χειρουργική Μεθοδολογία Έρευνας Υπέρταση

Δημόσια Υγεία Νευρολογία Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση

Διαβήτης Νευροχειρουργική Φυσικοθεραπεία

Δίκαιο της Υγείας Νοσηλευτική Εκπαίδευση Ψυχιατρική

Διοίκηση της Υγείας Οικονομικά της Υγείας Ψυχολογία

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει και εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια 

που θα απευθύνονται σε ομάδα 25-30 ατόμων το καθένα. Η επιλογή θα γίνει με σειρά 

προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το επιστημονικό υπόβαθρο των ενδιαφερομένων. 

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί τα εξής κλινικά φροντιστήρια:

1. Διαχείριση μαζικής αιμορραγίας

2.  Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί άνω και κάτω άκρου

3. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Κλινικά Φροντιστήρια
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Σημαντικό μέρος του επιστημονικού προγράμματος του 1ου Πολυθεματικού Επιστημονικού 

Συνεδρίου του ΚΑΤ είναι οι ηλεκτρονικές αναρτημένες ανακοινώσεις (e-Posters). 

Οι περιλήψεις θα αναρτηθούν όπως ακριβώς θα αποσταλούν, με απευθείας αναπαραγωγή από 

το πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. 

Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της επιστημονικής εκδήλωσης (e-Abstract 

Book). 

Υποβολή Περιλήψεων

25/09/2017 Έναρξη εγγραφών συμμετεχόντων

22/10/2017
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για τις 
ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-Posters)

9-22/10/17 Έγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια. 

Σημαντικές Ημερομηνίες
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Ημερομηνίες

1 - 3 Δεκεμβρίου 2017 

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Αθήνα - Νοσοκομείο ΚΑΤ 

Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Πληροφορίες σχετικές με το Συνέδριο, αναρτώνται συνεχώς στην ιστοσελίδα  
www.kat-congress2017.gr 

Εγγραφή στο Συνέδριο

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει:

• Δωρεάν παρακολούθηση-εγγραφή
• Φάκελος με το Συνεδριακό Υλικό
• Προσφορά καφέ κατά τα διαλλείματα 
• Συμμετοχή στις Κοινωνικές Εκδηλώσεις
• Μοριοδοτημένο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη γραμματεία το Δελτίο 
Συμμετοχής. Το Δελτίο Συμμετοχής είναι διαθέσιμο στο site του Συνεδρίου. Επίσης εγγραφές θα 
γίνονται και καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου από τη γραμματεία. 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από 
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Ο αριθμός 
μορίων που θα δικαιούται κάθε σύνεδρος συναρτάται απολύτως με τον ακριβή αριθμό ωρών 
παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου. Είναι επίσης απαραίτητη η συμπλήρωση και 
παράδοση στη Γραμματεία του συνεδρίου του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα βρίσκεται 
στη συνεδριακή τσάντα. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους μετά 
τη λήξη του συνεδρίου. Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, τα μόρια Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο σε ιατρούς. 

Γενικές Πληροφορίες
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Επιπλέον Σημειώσεις

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, για την παραλαβή του πιστοποιητικού 
παρακολούθησης απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% του συνολικού χρόνου 
του προγράμματος. Η καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με σύστημα bar-
code scanner. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι επίσης απαραίτητη η συμπλήρωση και 
παράδοση στην Γραμματεία του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα βρίσκεται στην τσάντα 
του συνεδρίου. 

Οργάνωση - Γραμματεία 

 

Υπεύθυνη Συνεδρίου:

Ευαγγελία Στασινού - 2106827405 - estasinou@tmg.gr

Υπεύθυνη Τουριστικού: 

Γεωργία Σαμωνά - 2106827405 - gsamona@tmg.gr

Γενικές Πληροφορίες




