Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες
Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) ανακοινώνει την διοργάνωση του 30ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Νευρολογίας το οποίο φέτος πρόκειται να πραγματοποιηθεί
από τις 16 έως τις 19 Μαΐου 2019, στο ξενοδοχείο Athos Palace, στη Χαλκιδική.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο αποτελεί την μεγαλύτερη εκδήλωση στο χώρο της Νευρολογίας
στην Ελλάδα καλύπτοντας κατά το δυνατό το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων της
ειδικότητας.
Tα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του
Συνεδρίου σε πρακτικά θέματα με διοργάνωση κλινικών φροντιστηρίων και θεματικών
ενοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τελευταίες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία.
Περιλαμβάνονται επίσης διαλέξεις διακεκριμένων συναδέλφων από το εξωτερικό ενώ
δίνεται βήμα στις παρουσιάσεις νέων ειδικών και ερευνητών.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συζητηθούν επίσης τα θεραπευτικά και διαγνωστικά
πρωτόκολλα της ΕΝΕ και η επικαιροποίηση τους. Όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις
της ΕΝΕ έχει προβλεφθεί επίσης η κάλυψη συμμετοχής ποσοστού ειδικευομένων και
νέων ειδικών Νευρολόγων από όλες τις Πανεπιστημιακές και Κλινικές του ΕΣΥ που
χορηγούν πλήρη ειδικότητα στη Νευρολογία. Θα υπάρξει επίσης ειδικό πρόγραμμα
επιδότησης της συμμετοχής νέων ειδικών συναδέλφων που μετέχουν με εργασίες.
Το επικείμενο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας είναι το 30ο και ως εκ τούτου
επιθυμούμε να αναδείξουμε την επετειακή χροιά που μοιραία το συνοδεύει. Αυτή η
συγκυρία είναι ένας επιπλέον λόγος που επιβάλει για τη διοργάνωση του συνεδρίου να
είναι καθόλα άψογη, αντάξια της ιστορίας της ΕΝΕ και των μελών της.
Προσβλέπουμε με την ενεργό συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην επιτυχία του
συνεδρίου.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
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Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Γρηγοριάδης
Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας
Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος:

Ν. Γρηγοριάδης

Αντιπρόεδρος:

Θ. Αβραμίδης

Γεν. Γραμματέας:

Κ. Βαδικόλιας

Ταμίας:

Γ. Ρούντολφ

Μέλη:

Κ. Βουμβουράκης
Κ. Κυλιντηρέας
Ν. Τριανταφύλλου
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Θεματολογία Συνεδρίου
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QQ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

QQ

ΑΝΟΙΑ

QQ

ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

QQ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

QQ

ΕΠΙΛΗΨΙΑ

QQ

ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

QQ

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

QQ

ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ

QQ

ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ

QQ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

QQ

ΝΕΥΡΟΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ

QQ

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

QQ

ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

QQ

ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

QQ

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

QQ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

QQ

ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

QQ

ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
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Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
16-19 Μαΐου 2019
Χαλκιδική, ξενοδοχείο Athos Palace
(Καλλιθέα, 63077 Χαλκιδική, τηλ.: 23740 22100, www.ghotels.gr)

Σημαντικές ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών: 31 Μαρτίου 2019
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών:
15 Απριλίου 2019
Οδηγίες υποβολής εργασιών
Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
www.globalevents.gr ή www.enee.gr
Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των
προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό. Είναι επίσης δεκτές ανακοινώσεις στην
αγγλική γλώσσα.
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 (barcode).
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και αφού πρώτα συμπληρωθεί και υποβληθεί στη γραμματεία το δελτίο αξιολόγησής του.
Κονκάρδα συνέδρων
Όλο οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική
κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.
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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
Κατηγορία

Κόστος

Ειδικοί

248 €

Νέοι Ειδικοί*

125€

Ειδικευόμενοι

125€

Άλλοι επαγγελματίες υγείας

40 €

Φοιτητές**/Νοσηλευτές

Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ 24%
*Νέοι Ειδικοί: Έως και 5 χρόνια μετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας
**Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας και
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΠΜΣ συναφών με την Νευρολογία.
Το δικαίωμα συμμετοχής για τις κατηγορίες Ειδικοί, Νέοι Ειδικοί, Ειδικευόμενοι και
άλλοι επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση Συνεδρίου Συνεδριακό Υλικό Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
Πιστοποιητικό Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής για τη κατηγορία Φοιτητές/Νοσηλευτές περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο Πιστοποιητικό Συμμετοχής
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Γενικές Πληροφορίες
Διαμονή
Ξενοδοχείο

Μονόκλινο Δωμάτιο

Athos Palace

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.globalevents.gr
Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου

Αλκμάνος 10, 11528 Αθήνα, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556,
e-mail: info@jneurology.gr
www.enee.gr
Γραμματεία Συνεδρίου

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