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Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης το 

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.)  
διοργανώνει το  2ου Σεμινάριο Επεμβατικής Καρδιολογίας, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα 
(Αμφιθέατρο Μουσείου Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή) με μετάδοση 
ζωντανά, περιστατικών (Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας-TAVI, 
Σύγκλειση ανοικτού ωοειδούς τρήματος-PFO ή μεσοκολπικής 
επικοινωνίας-ASD, Νέες τεχνικές στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου)  
που θα διενεργούνται στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο του ΝΝΑ (Live 
demonstrations)  με σύγχρονο και  ταυτόχρονο  σχολιασμό από τους 
παρευρισκομένους εκλεκτούς προσκεκλημένους καρδιολόγους, 
νευρολόγους και καρδιοχειρουργούς. Διαλέξεις από έγκριτους Έλληνες και 
ξένους ομιλητές για το μέλλον  της συνεργασίας της Καρδιολογίας και της 
Καρδιοχειρουργικής και πώς αυτό διαμορφώνεται με την διαδερμική 
αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών, την αντιμετώπιση της περιφερικής 
αρτηριακής νόσου, την TAVI, τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων 
ρομποτικά.    Στρογγυλές τράπεζες με ενδιαφέροντα θέματα πού άπτονται 
της συνεργασίας της επεμβατικής καρδιολογίας με την νευρολογία και την 
καρδιοχειρουργική, την επεμβατική αντιμετώπιση της καρδιακής 
ανεπάρκειας, της στεφανιαίας νόσου, παρουσίαση ενδιαφερόντων 
περιστατικών  

 
Πρόκειται για ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός, το οποίο 

στοχεύει στη διεύρυνση του επιστημονικού υποβάθρου στο συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς, όπως γνωρίζετε, η Επεμβατική Καρδιολογία 
αποτελεί μια σύγχρονη και ιδιαίτερα απαιτητική εξειδίκευση της 
Καρδιολογίας, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών.  

 
Για τον λόγο αυτόν, κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια που αφορά σε 

αυτήν θα πρέπει να επικεντρώνεται και να στοχεύει στην έγκυρη και 
έγκαιρη ενημέρωση του Επεμβατικού Καρδιολόγου για όλες τις νεότερες 
εξελίξεις και τις νέες επεμβατικές μεθόδους, οι οποίες γίνονται συνεχώς 
διαθέσιμες σε διεθνές επίπεδο.   
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Με αυτά τα δεδομένα, και με γνώμονα πάντα την προαγωγή της 
Ιατρικής επιστήμης στη χώρα μας και πολύ περισσότερο στα νοσοκομεία 
των Ενόπλων Δυνάμεων, ευελπιστούμε ότι το  Σεμινάριο θα αποτελέσει 
μία τομή στα επιστημονικά δρώμενα της Καρδιολογίας στην Ελλάδα.  

 
 
 
 
Πλοίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ 
Επεμβατικός Καρδιολόγος  
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής  
Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής  
& Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου  
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.) 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά από 24 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2021 στο 

Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή στην Αθήνα (οδός Ερατοσθένους 13, 116 

35, Αθήνα, Τ: +30 210 7252895,  

F: +30 210 7235467, Website: www.goulandris.gr 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ  

Στο  Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή μπορείτε να μεταβείτε με το μετρό (στάση 

Ευαγγελισμός) και στη συνέχεια ή θα περπατήσετε 15 λεπτά ή μπορείτε να πάρετε 

όποιο λεωφορείο πηγαίνει προς κέντρο.  

 

PARKING 

Το κοντινότερο πάρκινγκ για το ΙΧ σας είναι το POLIS PARK (Ριζάρη 6).  

ΕΚΘΕΣΗ 

http://www.goulandris.gr/
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Καθ’όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

ΓΛΩΣΣΑ 

Επίσημες γλώσσες του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Θα χορηγηθούν μορια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD Credits) από 

τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή για τους Συνέδρους που θα εγγραφούν στο Σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει: 

Συνεδριακό υλικό, εγγραφή στο Συνέδριο και παρακολούθηση του Επιστημονικού 

Προγράμματος, καφέ στα επίσημα διαλείμματα του Συνεδρίου, Lunch box, 

Μοριοδοτημένο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης CME-CPD credits ( εφόσον καλυφθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης 60% του επιστημονικού προγράμματος) από 

τον Π.Ι.Σ. 

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Λόγω των νέων συνθηκών και σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν 

για τη διεξαγωγή συνεδρίων λόγω COVID-19, όλοι οι συμμετέχοντες (προεγγραφές) θα 

λάβουν την ονομαστική τους κονκάρδα ηλεκτρονικά (e-badge) που θα φέρει ένα 

μοναδικό barcode. 

Οι κονκάρδες (badge) με το barcode θα πρέπει να σαρώνονται στο ειδικό μηχάνημα 

πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από την αίθουσα, για να καταγράφονται οι ώρες 

παρακολούθησης όταν συμμετέχετε με φυσική παρουσία. Αντίστοιχα θα λάβουν και 

κωδικό πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα του συνεδρίου για την 

παρακολούθησή του μέσω livestreaming. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσοστού 

60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του 

πιστοποιητικού παρακολούθησης. Η επίδειξη του e-badge θα είναι απαραίτητη καθ’ όλη 

τη διάρκεια του συνεδρίου. Τα e-badge με το barcode είναι μοναδικά και δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν. Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρώνται τα διαλείμματα και 

τα δορυφορικά συμπόσια/διαλέξεις. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Με τη λήξη του συνεδρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν 

ανώνυμα το σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (υποχρεωτική συμπλήρωση λόγω 

μοριοδότησης), το οποίο θα τους σταλεί ηλεκτρονικά και σε ψηφιακή μορφή, για τη 

συνολική διεξαγωγή του Συνεδρίου.  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

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 / διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα 

καταμέτρησης (barcode), είτε για τη φυσική παρουσία είτε για το livestreaming. Μετά τη 

λήξη του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό 

παρακολούθησης (o χρόνος παρακολούθησης με φυσική παρουσία θα προστεθεί στον 

χρόνο της διαδικτυακής παρακολούθησης προκειμένου να λάβετε το πιστοποιητικό 

παρακολούθησης με την αντίστοιχη μοριοδότηση).  

LIVE STREAMING on demand / ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνεται ζωντανή 

μετάδοση (livestreaming) του συνεδρίου, καθώς και βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση 

από τη διοργανώτρια εταιρεία. Με την εγγραφή σας στην εκδήλωση συναινείτε στην 

παράδοση του υλικού στους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους σε έντυπα ή 

ηλεκτρονικά μέσα.  

ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ  

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την αυστηρή τήρηση του προκαθορισμένου 

χρόνου του επιστημονικού προγράμματος όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με 

χρονόμετρο για τις παρουσιάσεις. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ομιλητές να 

τηρούν το διαθέσιμο χρόνο και οι Πρόεδροι - Συντονιστές να φροντίσουν να ειδοποιούν 

τους ομιλητές εγκαίρως. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

H  αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις 

μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία ώρα τουλάχιστον 

πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία. Οι ομιλητές που 

συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα, αντί της έγγραφης δήλωσης υποχρεούνται 

στην αρχή της ομιλίας τους (στη 2η διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξης) να 

αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ_εγκύκλιος 

64740_1.9.2013).  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Κύριο μέλημα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του ΝΝΑ είναι η τήρηση όλων των 

κανόνων υγιεινής και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την διασφάλιση της υγείας 

των σύνεδρων, των ομιλητών και όλων των εργαζομένων στο συνεδριακό κέντρο του 

μουσείου, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Αναλυτικά:  

• Για την αποφυγή συνωστισμού στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου οι 

εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά στο mail τους το τελικό πρόγραμμα και 

το badge του συνεδρίου.  

• Στους εγγεγραμμένους σύνεδρους θα παρέχεται κωδικός πρόσβασης για διαδικτυακή 

παρακολούθηση.  
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• Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα παραλάβουν ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό 

παρακολούθησης.  

• Σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ στο συνεδριακό χώρο θα εισέρχονται μόνο όσοι έχουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. 

 Ενδυμασία Ένστολων Ομιλητών και Συμμετεχόντων: Στολή υπ΄αριθμ. 8Α. 

Ενδυμασία Ένστολων Τελετής Έναρξης : Στολή υπ΄αριθμ:8Γ 

 Ιδιωτών: Περιπάτου 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας στο Συνέδριο μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τη Συνεδριακή εταιρεία: 

 

 

 

 

     CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL E.E. 

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα 

Τ. 210 7210 001, 210 7210 052, F. 210 7210 069 

Ιωάννα Κουτσουλέρη………. 

Άρης Παπασακκελαρίου……….. 

Ε. info@congressworld.gr 

W. http://www.congressworld.g 

mailto:info@congressworld.gr

