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Ίνωση - Κίρρωση
-Καρκίνος Ήπατος

6η Εκπαιδευτική Διημερίδα
Με Διεθνή Συμμετοχή

2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Ξενοδοχείο

C a r a v e l
Αίθουσα: Horizon

SAVE 
t h e DATE

Παθογενετικά μονοπάτια 
& σύγχρονες θεραπευτικές

προσεγγίσεις 

Υπό την Αιγίδα:

Διοργάνωση: Σε συνεργασία:
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα 
του Γ.Ο.Ν.Κ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ινστιτούτο Μελέτης Νεοπλασμάτων Πεπτικού- Ι.Μ.ΝΕ.ΠΕ.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Ηπατογαστρεντερολογική 
Μονάδα του Γ.Ο.Ν.Κ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
02 & 03 Δεκεμβρίου 2022 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Ξενοδοχείο Caravel, (αίθουσα Horizon)
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
161 21 Αθήνα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Η εγγραφή στην Διημερίδα είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε
Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να
σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Εάν  είσαστε  νέος  χρήστης  παρακαλούμε  ακολουθήστε  τη  διαδικασία  δημιουργίας
λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο
πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για
την παρακολούθηση των ομιλιών.
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να
συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε
και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.

Στη  συνέχεια  για  να  συνδεθείτε  με  την  αίθουσα,  επιλέγετε  από  το  μενού  που
εμφανίζεται  στο  κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε την  εγγραφή  σας  στην Διημερίδα  μέσω  της  Εικονικής  Γραμματείας,
πατώντας  το  αντίστοιχο  εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο
χρόνος.
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ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας σε
όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του
πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών
ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
αξιολόγησης της εκδήλωσης.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του
χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν
διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους
έχουν φυσική παρουσία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210- 98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,
έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος.
Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη
των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το www.events.gr


