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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητή/έ Συνάδελφε

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσω στο 3ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας 
και Ηλεκτροφυσιολογίας (Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology), που 
διοργανώνει η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και θα διεξαχθεί στις 25-27 Νοεμβρίου 2010 
στο ξενοδοχείο Nikopolis στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των 2 προηγούμενων συνεδρίων, πιστεύω ότι και το 2010 το Συνέδριό μας 
θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση, όχι μόνο από τους καρδιολόγους της Βορείου Ελλάδος αλλά 
και όλους τους Έλληνες καρδιολόγους, και θα στεφθεί από ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες και σημαντικές εξελίξεις στην 
Επεμβατική Καρδιολογία και Ηλεκτροφυσιολογία από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμότητά τους στην καθημερινή κλινική πράξη, ώστε να 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και στους μη επεμβατικούς καρδιολόγους. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν 
θα αφορούν τις φαρμακολογικές παρεμβάσεις, τις νεώτερες εξελίξεις στις παρεμβατικές τεχνικές και 
τη διαδερμική τοποθέτηση καρδιακών βαλβίδων, τις συσκευές υποστήριξης του κυκλοφορικού, την 
κλινική σημασία των διάφορων αρρυθμιών και την επεμβατική θεραπεία τους κ.α.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου μας.

Με εκτίμηση,

Παράσχος Γκελερής
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΚΕΒΕ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ

Πρόεδρός
Π. Γκελερής

ΑντιΠρόεδρός
Γ. Μπομπότης

Γεν. ΓρΑμμΑτεΑς
Χ. Καρβούνης

ειδ. ΓρΑμμΑτεΑς
Ι. Κανονίδης

τΑμιΑς
Ν. Φραγκάκης

μελη
Χ. Παπακωνσταντίνου
Δ. Κετίκογλου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρός
Π. Γκελερής

μελη
Κ. Αναστασιάδης
Μ. Αναστασίου-Νανά
Β. Βασιλικός
Γ. Γιαννόγλου
Ι. Γουδέβενος
Γ. Δαδούς
Α. Δούμας
Γ. Ευθυμιάδης
Η. Ζάρβαλης
Ι. Ζαρίφης
Α. Ζιάκας
Γ. Θεοδωράκης
Ι. Κανακάκης

Ι. Κανονίδης
Ι. Καπρίνης
Χ. Καρβούνης
Γ. Κατσαρής
Α. Κατσίβας
Α. Κελέκης
Α. Μανώλης
Α. -Δ. Μαυρογιάννη
Λ. Μόσιαλος
Σ. Μόχλας
Γ. Μπομπότης
Γ. Μπουντώνας
Ι. Νανάς
Χ. Παπακωνσταντίνου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρός
Π. Γκελερής

ΑντιΠρόεδρόι
Γ. Παρχαρίδης
Ι. Χ. Στυλιάδης
Γ. Μπομπότης

μελη: 
Β. Βασιλικός
Ι. Κανονίδης
Γ. Κατσαρής
Γ. Σιάνος
Ν. Φραγκάκης
Σ. Χατζημιλτιάδης
Ε. Χατζηνικολάου-Κοτσάκου

Γ. Παρχαρίδης
Β. Πυργάκης
Γ. Σακαντάμης
Γ. Σιάνος
Β. Σκέμπερης
Β. Στραβέλας
Ι. X. Στυλιάδης
Δ. Συμεωνίδης
Κ. Τούτουζας
Μ. Τσελεντάκης
Α. Τσελεπής
Ι. Τσούνος
Σ. Χατζημιλτιάδης
Ε. Χατζηνικολάου
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εντόπιση των αρρυθμιών από το ΗΚΓ

Κολπική μαρμαρυγή

Εμφυτεύσιμες συσκευές

Αιφνίδιος θάνατος

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Αντιαιμοπεταλιακά στην καρδιολογία

Η αγγειοπλαστική σε ειδικές ομάδες ασθενών

Συσκευές υποστήριξης του κυκλοφορικού συστήματος
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

όρΓΑνΩςη – ΓρΑμμΑτειΑ – ΠληρόΦόριες
INVENTICS AE
9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – Κτίριο THERMI II
Τ.Θ. 60714, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 474400, 801454, 801455
F: 2310 801454
info@medevents.gr, www.medevents.gr

εΠιςημη ιςτόςελιδΑ τόΥ ςΥνεδριόΥ
www.iice.gr

τόΠός – ΧΩρός ςΥνεδριόΥ
Ξενοδοχείο Nikopolis, Θεσσαλονίκη

διΚΑιΩμΑ ςΥμμετόΧης
Ειδικοί ιατροί: 150 € 
Ειδικευόμενοι ιατροί: δωρεάν
Νοσηλευτές/τριες, Φοιτητές/τριες: δωρεάν

Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, μπορούν:
Να επισκέπτονται το επίσημο site του συνεδρίου www.iice.gr, όπου υπάρχει το Δελτίο 
Εγγραφής και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωσή της. Προεγγραφές 
θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 22/11/2010. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι εγγραφές θα 
γίνονται στη γραμματεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

τρόΠός ΠληρΩμης
Η εξόφληση της εγγραφής γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό της 
Καρδιολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος. Στην αιτιολογία θα πρέπει να φαίνεται το 
όνομα του καταθέτη και ο τίτλος του συνεδρίου.

τράπεζα Πειραιώς: 
5225-011620-876
GR98 0172 2250 0052 2501 1620 876
τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

    



ΠρόΘεςμιΑ ΥΠόΒόλης διΚΑιόλόΓητιΚΩν: 15/10/2010
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Παραίτηση προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας για κρίση και παρουσίαση στο 
συνέδριο, είναι η εγγραφή σε αυτό τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς της εργασίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗψΕΩΝ: 
Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν έκταση 200 λέξεων και να είναι γραμμένες 
με το πρόγραμμα Word. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
- Τίτλος εργασίας (με κεφαλαία γράμματα)
- Συγγραφείς  (με πεζά γράμματα)
- Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα)

Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
Σκοπός εργασίας / Υλικό και μέθοδοι / Αποτελέσματα / Συμπεράσματα / Εικόνες

εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ληΞη ΥΠόΒόλης ΠεριληΨεΩν: 15/10/2010

διΑδιΚΑςιΑ ΥΠόΒόλης ΠεριληΨεΩν
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα 
του Εντύπου Περίληψης στο site του συνεδρίου www.iice.gr, με συνημμένη την περίληψη 
και το καταθετήριο της τράπεζας με την εξόφληση της εγγραφής. Εντός δύο ημερών θα 
λαμβάνετε ηλεκτρονικά την απόδειξη παραλαβής της περίληψής σας.

ΓλΩςςΑ ςΥνεδριόΥ
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

εΚΘεςη
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και 
ιατρικών μηχανημάτων, για την ενημέρωση των συνέδρων.

διΠλΩμΑ ςΥμμετόΧης
Το δίπλωμα συμμετοχής θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα 
του συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας. Το δίπλωμα θα έχει μοριοδότηση από 
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

διΑμόνη – ΑερόΠόριΚΑ ειςιτηριΑ
Για τη διαμονή και την έγκαιρη κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την κ. Κατερίνα Βιλιανιώτη, στο τηλέφωνο 2310232229 και με e-mail 
στο reservations@medevents.gr
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ΚλιμΑ
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό στο www.meteo.gr

MULTIMEDIA DVD
Οι εργασίες του συνεδρίου μαζί με τις διαφάνειες των ομιλητών, θα βιντεοσκοπούνται 
για την παραγωγή DVD-Rom για ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΖΩντΑνη μετΑδόςη μεςΩ INTERNET
Το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω του διαδικτύου από το επίσημο site της 
ΚΕΒΕ www.kebe.gr, το www.iice.gr και το www.livemedia.gr

όΠτιΚόΑΚόΥςτιΚΑ μεςΑ
Η αίθουσα του συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με powerpoint. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν την παρουσίασή 
τους στη γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ομιλία τους.
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ςημειΩςεις
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ςημειΩςεις
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