8o Περιφερειακό Συνζδριο Βορειοανατολικοφ Αιγαίου
Ελλθνικισ Καρδιολογικισ Εταιρείασ
4o Συνζδριο Καρδιοαγγειακών Πακιςεων
«Θμζρεσ Καλφμνου»
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 10-12 Ιουνίου 2016
Ξενοδοχείο «Ελιζσ»
Θ ακριτικι Κάλυμνοσ κα φιλοξενιςει το 8o Περιφερειακό
Καρδιολογικό Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ Καρδιολογικισ Εταιρείασ και
το 4o Συνζδριο Καρδιοαγγειακών Πακιςεων «Θμζρεσ Καλφμνου»
που κα πραγματοποιθκοφν ςτο διάςτθμα 10-12 Ιουνίου 2016 στο
ξενοδοχείο «Ελιζς».
Πρόκειται για επιςτθμονικι ςυνάντθςθ ιδιαίτερα ςθμαντικι,
κακώσ κα λάβει χώρα ςτθν περιφζρεια και μάλιςτα ςτθν Κάλυμνο,
που πριν από δφο χρόνια είχε φιλοξενιςει το αντίςτοιχο ςυνζδριο με
εξαιρετικι επιτυχία.
Οι διοργανωτζσ φιλοδοξοφν και αυτι τθ χρονιά το 8ο
Περιφερειακό Συνζδριο Βορειοανατολικοφ Αιγαίου να αναδειχτεί ςε
βαςικό πυλώνα ςφγχρονθσ επιςτθμονικισ γνώςθσ, με κφριο ςτόχο τθ
διαρκι επιμόρφωςθ των Καρδιολόγων και των Ιατρών άλλων
ειδικοτιτων.
Κατά τθ διάρκεια του 8oυ Περιφερειακοφ Καρδιολογικοφ
Συνεδρίου & του 4oυ Συνεδρίου Καρδιοαγγειακών Πακιςεων
«Θμζρεσ Καλφμνου» κα πραγματοποιθκοφν ςτρογγυλά τραπζηια,
ομιλίεσ και διαλζξεισ για Ειδικά Θζματα Καρδιολογίασ, Επεμβατικισ
Καρδιολογίασ, Προλθπτικισ Καρδιολογίασ,
ενώ κα υπάρχει
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ςυγκεκριμζνθ κεματολογία ςχετικι με τισ Αρρυκμίεσ και τθ
Στεφανιαία Νόςο.
Όλα τα παραπάνω κα αναδειχτοφν από καταξιωμζνουσ
Καρδιολόγουσ από όλθ τθν Ελλάδα που κα ςυμμετάςχουν ςε μια
επιςτθμονικι ςυνάντθςθ, που είναι βζβαιο ότι κα ςυγκεντρώςει το
ζντονο ενδιαφζρον τθσ Καρδιολογικισ Κοινότθτασ.
Ταυτόχρονα θ Ελλθνικι Καρδιολογικι Εταιρεία -με βαςικό
μζλθμα τθ μείωςθ τθσ κνθτότθτασ και νοςθρότθτασ και τθν
ενθμζρωςθ των πολιτών τθσ Καλφμνου για τα Καρδιοαγγειακά
Νοςιματα- οργανώνει τθν πρώτθ θμζρα του ςυνεδρίου
(Παραςκευι 10 Ιουνίου 2016, 18.00-21.30μ.μ., ξενοδοχείο «Ελιζσ»)
ομιλίεσ και παρουςιάςεισ από καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ,
κορυφαίουσ ςτο αντικείμενό τουσ, για τθν Προλθπτικι
Καρδιολογία, τα Στεφανιαία Σφνδρομα και ευρφτερα τθν Υγεία τθσ
Καρδιάσ.
Θ Τελετι Ζναρξθσ του Συνεδρίου κα γίνει τθν ίδια θμζρα
(10/6/2016) ςτισ 19.00μ.μ. ςτο ξενοδοχείο «Ελιζσ». Ζχουν κλθκεί να
παραβρεκοφν και να χαιρετίςουν ο Περιφερειάρχθσ Ν. Αιγαίου, ο
Διμαρχοσ Καλφμνου, ο Σεβαςμιώτατοσ Μθτροπολίτθσ Καλφμνου, ο
Διοικθτισ του Νοςοκομείου και ο Πρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου.
Χαιρετιςμό κα πραγματοποιιςουν ο τ. Πρόεδροσ τθσ ΕΚΕ κ.
Ιωάννθσ Καλλικάηαροσ και ο Πρόεδροσ τθσ ΕΚΕ κ. Στζφανοσ Φοφςασ.
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του ςυνεδρίου, θ Ομάδα Εργαςίασ
Καρδιοπνευμονικισ Αναηωογόνθςθσ και Εντατικισ Θεραπείασ τθσ
Ελλθνικισ Καρδιολογικισ Εταιρείασ -ςε ςυνεργαςία με τον Διμο
Καλφμνου και άλλουσ φορείσ, όπωσ τον Ιατρικό Σφλλογο Καλφμνου κα πραγματοποιιςει δωρεάν Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικισ
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Αναηωογόνθςθσ (Κυριακι 12/6/2016, ώρεσ 09.00-13.00μ.μ.,
Ξενοδοχείο «ΕΛΙΕΣ»), προκειμζνου οι κάτοικοι τθσ Καλφμνου,
ανεξαρτιτωσ θλικίασ, ιατρικών γνώςεων ι εργαςιακοφ χώρου να
αποκομίςουν ςθμαντικζσ γνώςεισ και τεχνικζσ για το «Πώσ να
Σώςουν μια Ηωι».
Η 4ωρθ εκπαίδευςθ κα γίνει από ιατροφσ-πιςτοποιθμζνουσ
εκπαιδευτζσ του European Resuscitation Council, με χριςθ
προπλαςμάτων και πραγματικών αυτόματων Απινιδωτών, ενώ ςτο
τζλοσ του ςεμιναρίου κα χορθγθκεί Πιςτοποιθτικό Παρακολοφκθςθσ.
Για δθλώςεισ ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν να επικοινωνοφν (ζωσ τισ 8/6/2016) με τα τθλζφωνα του
Διμου Καλφμνου: 22430-59141 & 59143 .
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