12o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας
Λάρισα 29-31 Μαΐου 2020, Grecotel Larissa Imperial,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής
Ακτινολογίας. Το ετήσιο αυτό συνέδριο, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής
Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας και Νευροακτινολογίας, επιστρέφει φέτος, ύστερα από 10
χρόνια στη Λάρισα και θα διεξαχθεί 29-31 Μαϊου 2020 στο Grecotel Larissa Imperial
Hotel.
Η Επεμβατική Ακτινολογία είναι αναγνωρισμένη από την Πολιτεία εξειδίκευση της
Ακτινολογίας με σαφές και διακριτό γνωστικό αντικείμενο και ουσιαστικά κλινική
δραστηριότητα. Οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι προσφέρουν ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες
που αφορούν όλα τα συστήματα του σώματος και εντυπωσιακό εύρος παθολογικών
καταστάσεων. Οι επεμβατικοί ακτινολόγοι αντιμετωπίζουν πολύπλοκες παθολογικές
καταστάσεις συνδυάζοντας τις γνώσεις τους στην ιατρική απεικόνιση με αυτές στην ελάχιστα
επεμβατική «πράξη» [minimal invasive surgery].
Η εξειδίκευση αυτή προσομοιάζει με τις χειρουργικές εξειδικεύσεις είναι όμως απαραίτητη η
αδιαίρετη σχέση με την ακτινολογία, διότι οι εξελίξεις στην επεμβατική βαδίζουν ταυτόχρονα
με τις εξελίξεις στην απεικονιστική διάγνωση. Στο μέλλον η ακτινολογία δεν θα βασίζεται μόνο
στην ανατομική παθολογία αλλά θα ερευνά ακόμα και βιοχημικές ή μοριακές παθολογίες.
Παρομοίως η επεμβατική ακτινολογία θα συμβάλει σε στοχευμένες επεμβάσεις σε μοριακό
επίπεδο.
Η Επεμβατικοί ακτινολόγοι αποτελούν απαραίτητο συστατικό για κάθε σύγχρονο νοσηλευτικό
ίδρυμα, είτε είναι μεγάλο κέντρο είτε και μικρότερο νομαρχιακό νοσοκομείο. Αντιμετωπίζουν
επείγοντες επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις όπως αιμορραγίες και σήψη σε καθημερινή
βάση με λιγότερες επιπλοκές και κόστος. Σε τακτική βάση κάνουν τόσο σχετικά «απλές»
επεμβάσεις όπως βιοψίες και παροχετεύσεις έως πολύπλοκες όπως είναι επεμβάσεις σε
αγγειακές νόσους της αορτής και των περιφερικών αγγείων, διαδερμικές θεραπείες σε
καρκινοπαθείς, οστικές παθολογίες και πολλές άλλες.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του φετινού Συνεδρίου θα εστιάσει σε νεότερες αλλά και σε
καθιερωμένες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες αναδεικνύοντας πολύπλευρα τα νεώτερα
δεδομένα σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου
περιλαμβάνει
πλήθος
διακεκριμένων
συναδέλφων
Επεμβατικών
Ακτινολόγων,
Νευροακτινολόγων και Ακτινολόγων αλλά και Χειρουργών, Ογκολόγων, Αγγειοχειρουργών και
λοιπών συνεργαζόμενων Ειδικοτήτων. Το συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του
εκπρόσωπος του CIRSE και ο Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Κ. Σοφοκλέους από τις
ΗΠΑ.
Η Λάρισα έχει φιλοξενήσει και παλιότερα το ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας και Νευροακτινολογίας. Το 2020 οι εργασίες
του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στο φιλόξενο Grecotel Larissa Imperial Hotel.
Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο
Ακτινολογίας!
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Ημερομηνία Διοργάνωσης:
29 - 31 Μαΐου 2020
Τόπος Διοργάνωσης:
Grecotel Larissa Imperial Hotel, Φαρσάλων 182, Λάρισα 413 35
Εγγραφές:
Ειδικευμένοι Ιατροί
Ειδικευόμενοι Ιατροί
Τεχνολόγοι, Νοσηλευτές, Φοιτητές:

40 ευρώ
20 ευρώ
Δωρεάν

Γραμματεία Συνεδρίου:
Γραμματεία Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας
Κατερίνα Μεταξάκη
Τηλ. 210 72 58 550/ 6981276741
Ε-mail: eeea.grammateia@gmail.com
Web: http://www.epemvatiki.gr
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 20, 115 28 Αθήνα
Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD), σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS

