


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών 
Αδένων σας προσκαλεί σε διημερίδα με θέμα «Συστάσεις στη Χειρουργική των 
Παραθυρεοειδών Αδένων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Athens 
Plaza στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης αντίστοιχης 
εκδήλωσης του Μαρτίου του 2014, όπου συζητήθηκαν και προτάθηκαν  συστάσεις 
στην Χειρουργική του Θυρεοειδούς Αδένα.

Στόχος της διημερίδας είναι να ενημερωθούν οι ασχολούμενοι με την  Χειρουργική 
των Παραθυρεοειδών για τις εξελίξεις και τα διεθνώς κρατούντα στον τομέα αυτό,  
ιδιαίτερα σε αμφιλεγόμενα ζητήματα και πρακτικές, αλλά και να παραθέσουν την 
εμπειρία τους οι Έλληνες συνάδελφοι. Ακόμη η διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει 
κίνητρο για νέους συναδέλφους χειρουργούς που φιλοδοξούν να επεκτείνουν την 
χειρουργική τους δραστηριότητα πέρα από την χειρουργική του θυρεοειδούς, να  
αποκτήσουν γνώσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο σε θεωρητικό επίπεδο.

Στην προσπάθεια αυτή, εκτός από την συμβολή των Χειρουργών, ευελπιστούμε ότι 
θα συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό οι εισηγήσεις των συνάδελφων  Ενδοκρινολόγων 
καθώς και των άλλων ειδικοτήτων όπως των Πυρηνικών Ιατρών, των Ακτινολόγων 
και των Παθολογοανατόμων.

Τέλος, κύριος σκοπός της διημερίδας είναι να προκύψουν συστάσεις, με  όσο το 
δυνατόν ευρύτερη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων, σχετικά με την επίτευξη 
ομογενοποιημένου και τεκμηριωμένου τρόπου αντιμετώπισης των χειρουργικών 
παθήσεων των Παραθυρεοειδών Αδένων.

Η παραγωγική συμμετοχή όλων των συναδέλφων, που είναι απαραίτητη σε κάθε 
αντίστοιχη επιστημονική εκδήλωση, ευελπιστούμε να υλοποιηθεί και με την 
ηλεκτρονική καταγραφή των απόψεων τους για όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα που 
θα προκύψουν.

Ευθύνη και δέσμευση της Εταιρείας είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων με τη 
μορφή τελικών συστάσεων.

Με τιμή

 
Νικόλαος Ε. Ρουκουνάκης

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Οργανωτική Επιτροπή
Το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Πρόεδρος:     Νικόλαος Ρουκουνάκης

Γενικός Γραμματέας:    Κυριάκος Βαμβακίδης

Ταμίας:     Χαρίδημος Μαρκογιαννάκης

Μέλη:      Ιωάννης Μακρής
              Κωνσταντίνος Αλεξίου

Αναπληρωματικά Μέλη:   Ηλίας Καφετζής
                               Νικόλαος Σικαλιάς

• Εισαγωγή στην ανατομία και φυσιολογία των παραθυρεοειδών αδένων

• Προεγχειρητικός εντοπισμός παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων στον     
   πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

• Συμπτωματικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

• Η χρήση της διεγχειρητικής μέτρησης παραθορμόνης

• Δευτεροπαθής – Τριτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός

• Χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού

• Νέες τεχνολογίες στη χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων

Μήνυμα
Προέδρου

Επιτροπές

Θεματολογία



Γενικές
Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Διημερίδας

23-24 Σεπτεμβρίου 2016

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Ξενοδοχείο Athens Plaza
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 2, 10564 Αθήνα
http://www.njvathensplaza.gr/ 

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων
Για την παρακολούθηση των εργασιών της Διημερίδας, οι σύνεδροι είναι απαραίτητο 
να φέρουν τη διακριτική κάρτα διαπίστευσης συνέδρων (badge), που θα χορηγείται 
από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Διημερίδας.

Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), και θα σκανάρονται από ειδικό 
μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. 
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε 
σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος 
του Συνεδρίου θα αποτελεί το βασικό τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των 
Πιστοποιητικών Παρακολούθησης, βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ για τη διοργάνωση 
συνεδρίων.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Τα Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους  
συνέδρους μετά το πέρας της διημερίδας και ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης 
του επιστημονικού προγράμματος 

Τηλεψηφοφορία (Televoting)
Σε μια προσπάθεια αύξησης της διαδραστικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά 
και με στόχο την καταγραφή συστάσεων, με όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή 
εκ μέρους των συμμετεχόντων, μετά το πέρας της διημερίδας, θα πραγματοποιηθεί 
televoting με σκοπό να εξαχθούν προτάσεις για τη σύσταση κατευθυντήριων οδηγιών 
σε αμφιλεγόμενα θέματα της ήδη ανακοινωμένης θεματολογίας.

Τελετή Έναρξης Συνεδρίου 
23 Σεπτεμβρίου 2016

Τελετή Λήξης Συνεδρίου 
24 Σεπτεμβρίου 2016

Επιστημονικός Φορέας Οργάνωσης Διημερίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

E-mail: info@eexea.gr 

Web: www.eexea.gr

Εταιρεία Οργάνωσης Διημερίδας

Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα

Τηλ: 210 3668852 Fax: 210 3643511

E-mail: congress@afea.gr  

Web: www.afea.gr

Σημαντικές
Ημερομηνίες


