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Αγαπητοί φίλοι και αγαπητά µέλη της ΕΕΠΑΟ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Στις 3/10/2017 ξεκινά το νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της
ΕΕΠΑΟ για την περίοδο 2017-2018 (5η περίοδος) το οποίο και
σας επισυνάπτουµε.

Απόστολος Πουρτσίδης

•

Αντιπρόεδρος

•

παρουσιάσεις περιστατικών.
φροντιστηριακά

µαθήµατα.

µε τη µορφή «εργαστηρίου» (workshop). Το σύνολο
των φροντιστηριακών µαθηµάτων και ηµερίδων έχει

Δηµήτριος Δογάνης

πιστοποιηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
σύµφωνα µε τα κριτήρια της EACCME – UEMS

Ταµίας

(Doc.2012/30)

Άννα Παϊσίου

[2

µόρια

(CME-CPD

credits)

ανά

φροντιστηριακό µάθηµα και 4 ανά Ηµερίδα – σύνολο
32 µόρια].

Σύµβουλοι

Εµµανουήλ Χατζηπαντελής

6

«Ηµερίδες Σαββάτου» µε στοχευµένο περιεχόµενο και

Γεν. Γραµµατέας

Λοΐζος Πετρίκκος

Περιλαµβάνονται

Επιπλέον για πρώτη φορά φέτος θα διενεργηθούν 5

Βασίλειος Παπαδάκης

Αντώνιος Καττάµης

Στο νέο πρόγραµµα έχουν προγραµµατιστεί 15

•

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα σε συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες
ενηµέρωση
εργασίες.

να
και

να

διενεργείται

παρουσιάζονται
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συναδέλφους

παρουσιάσουν

θέµατα

που
στις

συναντήσεις αυτές να εκφράζουν την επιθυµία τους
έως 3 εβδοµάδες νωρίτερα από την προγραµµατισµένη

ηµεροµηνία

ώστε

να

υπάρχει

έγκαιρος

προγραµµατισµός.
•

Όπως και πέρυσι θα διενεργηθούν και τηλεδιασκέψεις
(παρουσιάσεις περιστατικών) µε το CHOP (17/10, 19/12
- ευθύνη διοργάνωσης: Πανεπιστηµιακή Ογκολογική
Αιµατολογική Μονάδα – Νοσ Παίδων «Η Αγία Σοφία»)

•

Θα θέλαµε επίσης να υπενθυµίσουµε, ειδικά στα µέλη
της ΕΕΠΑΟ, πως το σύνολο των (ηχογραφηµένων)
φροντιστηριακών

µαθηµάτων

και

Ηµερίδων

αναρτώνται στο site της εταιρείας. Αν κάποιο µέλος
της

ΕΕΠΑΟ

δεν

έχει

προµηθευτεί

τον

κωδικό

πρόσβασης µπορεί να απευθύνεται στη γραµµατεία
της εταιρείας.
Προσβλέπουµε και αυτή τη χρονιά στη διατήρηση του
υψηλού επιπέδου των παρουσιάσεων και στη συµµετοχή
όλων των συναδέλφων: των νεοτέρων αλλά και των
παλαιότερων, των οποίων η εµπειρία, συµµετοχή και κριτική
σκέψη θα είναι πολύτιµη. Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η
επιβράβευση των πλέον επιµελών συµµετεχόντων, από
άποψη παρουσιών.

Συναδελφικά,

Απόστολος Πουρτσίδης
Πρόεδρος
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Δηµήτριος Δογάνης
Γενικός Γραµµατέας

