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Πανελλήνιο Συνέδριο της
Ελληνικής Εταιρείας
Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης

ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Διεθνούς Εταιρείας Νωτιαίου Μυελού

Το πολυδιάστατο
της Αποκατάστασης
σε έναν κόσμο
που αλλάζει
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

23-25.11.2018
Crowne Plaza, Αθήνα
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία
Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης
(ΕΕΦΙΑπ)

'Ά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

MHNYMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής,έχω την τιμή και τη χαρά
να σας προσκαλέσω στο 15o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 23 – 25 Νοεμβρίου
2018, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza.
Η παροχή της υγείας στην πατρίδα μας επαναπροσδιορίζεται.
Το γνωστικό αντικείμενο των ειδικοτήτων για πρώτη, ίσως ,φορά προσδιορίζεται με
σαφήνεια στο υγειονομικό πλαίσιο της χώρας. Ο προσδιορισμός αυτός, μάλιστα,
γίνεται με ευθύνη των Επιστημονικών Εταιρειών. Οι ίδιες οι Επιστημονικές Εταιρείες
μεταβάλλονται, τα καταστατικά τους γίνονται λίγο πολύ πανομοιότυπα, λειτουργούν
κάτω από ίδιους κανόνες. Ένας κόσμος που αλλάζει. Προς το καλύτερο; Μένει να το
δούμε.
Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε αυτές τις αλλαγές, η ειδικότητα της Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ), έχει την υποχρέωση να δηλώσει με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο το παρόν της.
Πρέπει τώρα να γίνει γνωστό,όχι μόνο στα πλαίσια της ευρύτερης ιατρικής
κοινότητας, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο που απολαμβάνει των υπηρεσιών της
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, το πολυδιάστατο της ειδικότητάς μας.
Πρέπει τώρα έμπρακτα, μέσα από παρουσιάσεις, ομιλίες, φροντιστήρια και
εργαστηριακά σεμινάρια, οι ιατροί Φ.Ι.Απ να ξετυλίξουν όλο το φάσμα της
πολυπλοκότητας της ειδικότητάς μας.
Πρέπει τώρα να φανεί ότι η ειδικότητά μας παρέχει αποκατάσταση σε ασθενείς με
παθολογικά, νευρολογικά και ορθοπαιδικά προβλήματα, από την παιδική ηλικία μέχρι το
προχωρημένο γήρας και από την πρόληψη μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.
Πρέπει τώρα να φανεί καθαρά ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι γιατροί
Φ.Ι.Απ έχουν ένα τεράστιο εύρος και δυνατότητα ακριβούς μέτρησης της
αποτελεσματικότητάς τους.
Πιστεύοντας απόλυτα ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας για συμμετοχή σε
αυτή την προσπάθεια, σας καλώ όλους και όλες να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες
αυτού του Συνεδρίου, προσκομίζοντας την εμπειρία σας από την καθημερινή σας
πρακτική και προσφορά, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό τη γνώση και την εμπειρία
των συναδέλφων μας,αλλά και με τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην
ανταλλαγή απόψεων.
Η συμμετοχή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Για την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Νικόλαος Ρούσσος
Πρόεδρος ΕΕΦΙΑπ
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ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος			Ρούσσος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος			

Ραπίδη Χριστίνα Αναστασία

Μέλη				Γρέντζελος Θεοφάνης
				Μάνθος Προκόπης
				Μαραγκουδάκη Ευαγγελία
				Νάβαλης Κωνσταντίνος
				Σταμούλης Νικόλαος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος			Ρούσσος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος			
Ραπίδη Χριστίνα Αναστασία
Μέλη				Αγγελοπούλου Αθηνά
				Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
				Αντωνιάδου Ελευθερία
				Αρμακόλα Φιλομένη
				Γαλάτα Αγγελική
				Διονυσιώτης Ιωάννης
				Κοντοπουλου Ειρήνη
				Κουλούλας Ευθύμιος
				Κοτρώνη Αικατερίνη
				Κυριακίδης Αθανάσιος
				Μαραγκουδάκη Ευαγγελία
				Μέλλος Γεώργιος
				Μίχα Μαρία
				Μπαρότσης Νικόλαος
				Νάβαλης Κωνσταντίνος
				Νεοχωρίτης Γεώργιος
				Πετροπούλου Κωνσταντίνα
				Σγάντζος Μάρκος
				Στάθη Κυριακή
				Σταυριανού Αγγελική
				Τζάνος Ιωάννης Αλέξανδρος
				Τζάνος Γεώργιος
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ΕΓΓΡΑΦΗ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες πριν προβείτε στην
Εγγραφή σας.
Προεγγραφή
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό Δελτίο Εγγραφής.
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής πραγματοποιείται μόνο με την καταβολή του κόστους
εγγραφής,με αποστολή του σχετικού αποδεικτικού εξόφλησης στη Γραμματεία του
Συνεδρίου.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η προεγγραφή θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι το Δελτίο
Εγγραφής και το αντίστοιχο αποδεικτικό εξόφλησης θα έχουν αποσταλεί στη Γραμματεία
το αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2018.
On-site Εγγραφή
Μετά τις 16 Νοεμβρίου 2018 εγγραφές δεν θα γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους επί τόπου στη Γραμματεία
κατά την έναρξη του Συνεδρίου.
Εγγραφές από Εταιρείες
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με εγγραφές στο Συνέδριο (μεμονωμένες
ή/και ομαδικές), παρακαλούμε να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας με τη Γραμματεία (δεν
χρειάζεται η συμπλήρωση Δελτίου Εγγραφής) αποστέλλοντας το αίτημα τους γραπτώς
μέσω e-mail (conference2@premium-events.gr) ώστε να λάβουν περαιτέρω οδηγίες για
τη διαδικασία και τη σχετική επιβεβαίωση.

Registration

Εώς 15/10/2018

Από 16/10/2018

Ειδικευμένοι Ιατροί

140 €

250 €

Τακτικά Μέλη ΕΕΦΙΑπ

140 €

250 €

Ειδικευόμενοι

40 €

40 €

Λοιπά Επαγγέλματα Υγείας

40 €

40 €

Δόκιμα Μέλη ΕΕΦΙΑπ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου
• Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο
•
Έντυπο Υλικό Συνεδρίου
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ΕΓΓΡΑΦΗ
•
•
•

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Συμμετοχή στα Διαλείμματα Καφέ και τα Ελαφριά Γεύματα
Συμμετοχή στη Δεξίωση Υποδοχής

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν αυτόματο
μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει.
Η μη παραλαβή ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης συνεπάγεται ανεπιτυχή ολοκλήρωση
της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται υποβολή νέου Δελτίου Εγγραφής ή
επικοινωνία με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Σημείωση
H εγγραφή στο Συνέδριο δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς την αποστολή του
αποδεικτικού κατάθεσης στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Τρόποι Πληρωμής
Α. ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
Λογαριασμός: 744/001344-79
IBAN: GR5901107440000074400134479
SWIFT CODE: ETHNGRAA
Δικαιούχος: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΚΑΝΗ
Παρακαλούμε κατά τη κατάθεση μην παραλείψετε να αναφέρετε:
• το όνομα του συμμετέχοντα
• την αιτιολογία πληρωμής (EEFIAP)
Οι χρεώσεις τραπέζης επιβαρύνουν τον καταθέτη.
Β. MΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (MASTERCARD, VISA ή AMERICAN EXPRESS)
Προτείνεται η άμεση online εγγραφή και συναλλαγή. Υπάρχει επιβάρυνση των εξόδων
της τράπεζας (Visa Card 1,6%, Mastercard 1,8% και American Express card 3,6%).
Υπάρχει επιβάρυνση των εξόδων της τράπεζας (Visa Card 1,6%, Mastercard 1,8% και
American Express card 3,6%)
Πολιτική Ακυρώσεων
Για γραπτές ακυρώσεις εγγραφής που θα υποβληθούν στη Γραμματεία:
• Έως τις 21/10/2018 : επιστροφή του 50% του ποσού εγγραφής.
• Από 22/10/2018 κι έπειτα : καμία επιστροφή.
Ακυρώσεις τηλεφωνικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Στην περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής, η επιστροφή του ποσού θα διευθετηθεί
εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του Συνεδρίου.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων και κακώσεων
Αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων
Αποκατάσταση παιδιατρικών ασθενών
Αποκατάσταση γηριατρικών ασθενών
Πολυδιάστατη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών κλινικά και εργαστηριακά
Πολυδιάστατη αντιμετώπιση του πόνου και της διαταραχής της λειτουργικότητας
Πολυδιάστατη παροχή της αποκατάστασης σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Αθήνα,ξενοδοχείο Crowne Plaza
Οργάνωση Συνεδρίου
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - ΕΕΦΙΑπ
Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου
23-25 Νοεμβρίου 2018
Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.eefiap2018.gr

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Premium / Congress
& Social Events Solutions
Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47,
T.K. 54623, τηλ. & fax: 2310 226250,
τηλ. 2310 219407, Αθήνα: Ζαλοκώστα 44
& Λεωφ. Κηφισίας, T.K. 15233,
τηλ.: 211 10 69 340, fax: 210 68 38 221
e-mail: organization@premium-events.gr
fb: premiumeventsthessaloniki
www.premium-events.gr
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www.eefiap2018.gr
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