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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλώ στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
και στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, που θα οργανωθούν στην Αθήνα
στις 12-14 Απριλίου 2019. Οι δύο επιστημονικά «αδελφές» Εταιρείες, (Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής
Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών και Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας), θα
ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο ένα θεματολογικά πλούσιο τριήμερο.
Η εφαρμογή των λαπαροσκοπικών τεχνικών σε όλες πρακτικά τις εδοκοιλιακές παθήσεις αλλά και σε πολλές
παθήσεις του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, αποτελούν την εκπαιδευτική πρόκληση και τον τεχνικό μονόδρομο
για τον νέο χειρουργό. Βασική επιδίωξη των δύο Συνεδρίων είναι η ανάδειξη των ελάχιστα τραυματικών
– λαπαροσκοπικών τεχνικών για τη θεραπεία των παθήσεων του ανώτερου και του κατώτερου πεπτικού,
των συμπαγών οργάνων, των κηλών και της παχυσαρκίας. Οι νέες τεχνολογίες, η ρομποτική χειρουργική
και η ενδοαυλική ενδοσκοπική χειρουργική θα αποτελέσουν επίσης σημαντικά θέματα στο τριήμερο. Θα
δοθεί έμφαση σε βιντεοπροβολές, ανάπτυξη τεχνικών θεμάτων και σε διαδραστική ανταλλαγή εμπειριών
από Έλληνες και ξένους ομιλητές, τονίζοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Συνεδρίων.
Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια αποτύπωσης της ελληνικής πραγματικότητας στην λαπαροσκοπική
χειρουργική με τη συμμετοχή όσο το δυνατών περισσότερων ομιλητών από τις υπόλοιπες (εκτός της Αθήνας)
μεγάλες πόλεις της χώρας.
Βασικός στόχος είναι επίσης η προσέλκυση των ειδικευόμενων συναδέλφων χειρουργών με την οργάνωση
ενός “φιλικού” για αυτούς τριήμερου καθώς και η επιστημονική κινητοποίησή τους, με την ενσωμάτωσή τους
στις εργασίες των Συνεδρίων.
Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσουν τις βασικές παραμέτρους επιτυχίας των δύο
Συνεδρίων.
Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη και εποικοδομητική συμμετοχή.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος των Συνεδρίων
Στυλιανός Α. Καπίρης
Διευθυντής Γ΄Χειρουργικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής
Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών τεχνικών
Πρόεδρος
Δ. Θεοδώρου

Α΄ Αντιπρόεδρος
Σ. Καπίρης

Β΄ Αντιπρόεδρος
Γ. Τζοβάρας

Γεν. Γραμματέας
Φ. Αρχοντοβασίλης

Ειδικός Γραμματέας
Μ. Παπούδος

Ταμίας
Γ. Αγιομαμίτης

Σύμβουλοι
Χ. Παππής, Γ. Σάμπαλης, Β. Δρακόπουλος

Δ.Σ. ΕλληνικήΣ xeiρουργικηΣ
εταιρειαΣ ΤΗΣ παχυσαρκιασ
Πρόεδρος
Χ. Παππής

Αντιπρόεδρος
Γ. Σκρουμπής

Γεν. Γραμματέας
Δ. Ζαχαρούλης

Ταμίας
Κ. Μηλιάς

Μέλος
Ι. Μελισσάς
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Λαπαροσκοπική χειρουργική του ανώτερου πεπτικού
• Λαπαροσκοπική χειρουργική του κατώτερου πεπτικού
• Ελάχιστα τραυματική χειρουργική συμπαγών και οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων
• Λαπαροσκοπική χειρουργική κηλών κοιλιακού τοιχώματος
• Νέες τεχνολογίες στη λαπαροσκοπική χειρουργική
• Ρομποτική χειρουργική
• Ενδοαυλική ενδοσκοπική χειρουργική
• Μακροχρόνια αποτελέσματα επεμβάσεων πασχυσαρκίας
• Επανεπεμβάσεις παχυσαρκίας
• Μεταβολική χειρουργική, χειρουργική για σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
• Αμφιλεγόμενα θέματα στη χειρουργική της παχυσαρκίας
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, 105 57, Αθήνα
http://www.aeglizappiou.gr
Αίθουσα Συνεδριάσεων
«Ολυμπία»
Εκθεσιακός Χώρος
Foyer Αίθουσας «Ολυμπία»

Μοριοδότηση Συνεδρίου
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα
μοριοδοτηθεί 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
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί
στο Συνεδριακό χώρο εμπορική έκθεση με
φαρμακευτικά προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό
χειρουργείου και άλλα χειρουργικά εργαλεία.

Ημερομηνίες Συνεδρίου
12-14 Απριλίου 2019
Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.laparobesity2019.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
H δυνατότητα εγγραφής θα παρέχεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε ασφαλές online
περιβάλλον, με link που θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.laparobesity2019.gr)
Δικαίωμα Συμμετοχής
Κατηγορία Εγγραφής

Κόστος Εγγραφής

Ειδικευμένοι Ιατροί

€ 200

Ειδικευόμενοι Ιατροί

€ 60

Νοσηλευτές

€ 30

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24%)

• Aν είστε μέλος της ΕΕΕΧ, η πληρωμή της εγγραφής σας στο συνέδριο, σημαίνει την αυτόματη ανανέωση σας
συνδρομής σας στην ΕΕΕΧ, για το έτος 2019
• Aν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ΕΕΕΧ, με την πληρωμή της εγγραφής σας στο συνέδριο, μπορείτε να γίνετε
ταυτόχρονα μέλος της ΕΕΕΧ, δωρεάν
Τα έξοδα εγγραφής των Συνέδρων (ειδικευμένων & ειδικευομένων) περιλαμβάνουν:
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση, συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή
του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, υλικό Συνεδρίου, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, συμμετοχή στα
διαλείμματα καφέ.
Τα έξοδα εγγραφής των Νοσηλευτών και Φοιτητών περιλαμβάνουν:
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση, συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή
του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ.
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Ακυρωτική Πολιτική
➤ Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
➤Σ
 ε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι τις14 Δεκεμβρίου 2018, παρακρατείται το 50%

του καταβληθέντος ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

Τρόπος Πληρωμής
➤Μ
 ε κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK - ΙΒΑΝ: GR55 0140 1030 1240 0232 0001 374
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: AFEA TRAVEL & TOURISM
➤Μ
 ε χρέωση πιστωτικής κάρτας κατά την οnline διαδικασία εγγραφής
(σύντομα διαθέσιμη στο www.laparobesity2019.gr)

Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελείται από διαλέξεις Ελλήνων και ξένων διακεκριμένων
ομιλητών, στρογγυλές τράπεζες επίκαιρης θεματολογίας, δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις, συνεδρίες
προφορικών και ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων και βιντεοπροβολών.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Αναρτημένων ή Προφορικών Ανακοινώσεων ή
Βιντεοπροβολών. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας
τους. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης
για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

Υποβολή Περιλήψεων
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου,
το αργότερο μέχρι τις μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας
αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο όλων των συγγραφέων. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη
των περιλήψεων εργασίας θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.laparobesity2019.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ
των συγγραφέων και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού.

Επιστημονικοί φορείς Διοργάνωσης Συνεδρίου
Ελληνική Εταιρεία
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
& άλλων Επεμβατικών τεχνικών

Ελληνική xeiρουργικη
εταιρεια παχυσαρκιασ

Γραμματεία Διοργάνωσης Συνεδρίου
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα. T: 2103668854, F: 210 3643511
E: congress@afea.gr W: www.afea.gr

12-14 Απριλίου 2019

Αίγλη Ζαππείου Αθήνα

Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα. T: 2103668854, F: 210 3643511
E: congress@afea.gr W: www.afea.gr

