Α’ Ανακοίνωση

Χαιρετισμός
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, έχω την
χαρά να σας ανακοινώσω την διοργάνωση Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο: «Νεότερα στην Παιδιατρική
Αιματολογία Ογκολογία. Ενημέρωση εξελίξεων και αποτελεσμάτων συνεργατικών προσπαθειών», που θα
πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Volos Palace, στον Βόλο.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα που θα αποτελείται από Στρογγυλά Τραπέζια και Διαλέξεις, έχει ως στόχο την ενεργό
συμμετοχή όλων των μελών της εταιρείας στη συζήτηση για τα προβλήματα της καταγραφής και τις βελτιώσεις που
απαιτούνται, τη σωστή εφαρμογή των κοινών πρωτοκόλλων, την ενεργό μας συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα
προγράμματα της SIOPE και εφαρμογή κοινών πρωτοκόλλων για σωστή και ομοιογενή προσέγγιση των παιδιών και
εφήβων με καρκίνο στην χώρα μας. Η θαλασσαιμία που καλύπτεται με ποικιλία ενδιαφερόντων θεμάτων αλλά και
συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών έχει ως βασικό κριτήριο επιτυχίας την ενεργό συμμετοχή των μελών και
φίλων της εταιρείας.
Δεδομένου, ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός επιδοτούμενων συμμετοχών (κάλυψη εγγραφής και διαμονής), θα
θέλαμε να παρακαλέσουμε για την άμεση δήλωση της συμμετοχής σας στην Γραμματεία της Συνάντησης. Μετά την
κάλυψη των επιδοτούμενων θέσεων θα υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας και περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε όλους στην όμορφη πόλη του Βόλου.
Με εκτίμηση,
Απόστολος Πουρτσίδης
Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Α.Ο.
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Θέματα
1. Θαλασσαιμία (αποσιδήρωση καρδιάς, ήπατος,
ενδοκρινών αδένων/διαχείρηση ανεπιθύμητων ενεργειών
φαρμάκων/συμμόρφωση στη θεραπεία
αποσιδήρωσης/ψυχολογική στήριξη πασχόντων)
2. Ελληνικό μητρώο καταγραφής παιδιών με νεοπλασματική
νόσο (ΕΜΒΝΑ)
3. Κοινό πρωτόκολλο ALLIC και I-BFM συνέδριο στην
Αθήνα το 2016
4. Νευροβλάστωμα: κοινό πρωτόκολλο, προβλήματα,
ελλείψεις ειδικών θεραπειών
5. Ενεργός συμμετοχή σε προγράμματα της SIOPE, κοινά
πρωτόκολλα, κοινές δραστηριότητες
6. Συζήτηση και προτάσεις για εφαρμογή κοινών
πρωτοκόλλων στους όγκους Εγκεφάλου και Λέμφωμα
Hodgkin

Δελτίο συμμετοχής & Κράτησης δωματίου
Παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικά το Δελτίο συμπληρωμένο στη Γραμματεία της Συνάντησης:
ERA ΕΠΕ-Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ: 210 3634 944, 3632 950, Fax: 210 3631 690,

E-mail: info@era.gr - Web Site: www.era.gr
ΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________ ΟΝΟΜΑ: _____________________________
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:________________________________________________________
Δ/ΝΣΗ AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:_______________________________________Τ.Κ.:_______________
ΠΟΛΗ: ___________________________ΚΙΝΗΤΟ:______________________________________
E-MAIL:________________________________________________________________________
Ι. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τύπος εγγραφής
Γενική Συμμετοχή

Μέχρι τη συμπλήρωση των επιδοτούμενων θέσεων

Δωρεάν

Το πακέτο της Γενικής Συμμετοχής περιλαμβάνει: Εγγραφή, 2 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο
με πρωινό, διαλείμματα καφέ, γεύμα στις 31/10, 2 δείπνα στις 30 & 31/10, παρακολούθηση των επιστημονικών
συνεδριάσεων, συνεδριακό υλικό και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΙΙ. ΔΙΑΜΟΝΗ

Όνομα Ξενοδοχείου
*Ξενοδοχείο Volos Palace

Μονόκλινο

Δίκλινο

Δωρεάν μέχρι τη συμπλήρωση των επιδοτούμενων θέσεων

*Ξενοδοχείο Αίγλη
*Η τοποθέτηση στα ξενοδοχεία θα γίνεται βάσει της τρέχουσας διαθεσιμότητας.

Ημέρα άφιξης:_________ /10/2015

–

Ημέρα αναχώρησης: ________ /10-11/2015

Σύνολο διανυκτερεύσεων:_________

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 Λόγω περιορισμένου αριθμού επιδοτούμενων θέσεων, στις κρατήσεις θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας. Κατόπιν της συμπλήρωσης των θέσεων θα υπάρχει κόστος συμμετοχής.
 Παρακαλούμε όπως επιστρέψετε πλήρως συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής στην ERA ΕΠΕ όχι αργότερα
από 10/10/2015. Μετά από αυτή την ημερομηνία οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με τη
διαθεσιμότητα των θέσεων.
 Τα Δελτία Συμμετοχής & κράτησης δωματίων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ERA ΕΠΕ και όχι
στα ξενοδοχεία.
 Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στην ERA ΕΠΕ. Παρακαλούμε μην
επικοινωνείτε απευθείας με τα ξενοδοχεία.

Υπογραφή ____________________

Ημερομηνία _____/_____/______

