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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

27ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», 4 έως 8 Απριλίου 2022 
 

Για 27η χρονιά ανελλιπώς διοργανώνεται το Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής 

Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός». Πρόκειται για πολυθεματικό 

Σεμινάριο, που διοργανώνεται από την Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του 

Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.), από 4 έως 8 Απριλίου 2022 στο Αμφιθέατρο 

του Νοσοκομείου (Διεύθυνση: Υψηλάντου 45‐47, 106 76 Αθήνα). 

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η παροχή συνεχούς και επίκαιρης εκπαίδευσης στους 

Επαγγελματίες Υγείας, αλλά και η ανάδειξη του σημαντικού έργου, που επιτελεί το 

Νοσοκομείο μας σε δύσκολους καιρούς.  

Στο 27ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

διαλέξεων ‐εξαιρετικής σημασίας‐ χάρη στη συνδρομή χορηγών και την τεχνολογική 

υποστήριξη του νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», καθώς και συμπόσια για τα νεότερα 

δεδομένα στην ιατρική επιστήμη.  

Οι διάφορες στρογγυλές τράπεζες αναφέρονται σε φλέγοντα επίκαιρα θέματα της 

καρδιολογίας, της γαστρεντερολογίας, της χειρουργικής, της νεφρολογίας, της παθολογίας, 

της ανοσολογίας κ.α., έτσι ώστε ο ακροατής να ενημερωθεί σφαιρικά για την πρόοδο της 

Ιατρικής Επιστήμης σε διαφορετικά πεδία.  

Ο Νοσηλευτικός Τομέας, ενεργός όπως πάντα, έχει ετοιμάσει ένα δυναμικό πρόγραμμα 

συμμετέχοντας στο Σεμινάριο, τονίζοντας έτσι την συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού για την καλύτερη αντιμετώπιση αλλά και στήριξη των ασθενών. 

Η πρόσκληση στο 27ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από την 

πρόεδρο της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Dr. med.  Καλλιόπη 

Αθανασιάδη απευθύνεται σε όλους. Οπως τονίζει η πρόεδρος της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., είναι ιδιαίτερα 

http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231326175#reftagarticle=1500058950#reftag=%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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σημαντικό για όλους μας να συμμετέχουμε στο Σεμινάριο αυτό και να  ανταλλάξουμε 

απόψεις για μία σειρά από επίκαιρα θέματα, που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα, 

αναβαθμίζοντας την ποιότητα της εκπαίδευσής μας και της εργασία μας. 

Οπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί η απονομή των 

βραβείων «Δ. Ίκκος», «Κ. Γαρδίκας» και «Α. Μπίλλης» της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. για το ακαδημαϊκό 

έτος 2021‐2022, για την καλύτερη παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης, διαφορικής 

διάγνωσης και σχολιασμού αντίστοιχα. 

Φέτος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Διαλέξεις των Προσκεκλημένων Ομιλητών 

στις Τελετές Έναρξης και Λήξης του Σεμιναρίου.  

Στην Τελετή της Επίσημης Έναρξης ο Διακεκριμένος Καθηγητής Φυσικής Υψηλών 

Ενεργειών του Πανεπιστημίου του Texas A&M των ΗΠΑ και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών, Δημήτριος Νανόπουλος, θα αναπτύξει το θέμα: «Η Θεωρία του Παντός», ενώ 

στην Τελετή Λήξης ο κ. Δημήτριος Κοιλαλούς,  Φωτογράφος, θα αναπτύξει το θέμα: «Όσο 

κρατάει μια ανάσα». 

Για τα Μέλη της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

(Ε.Ε.Π.Ν.Ε.), όπως και για τους φοιτητές είναι δωρεάν. Η εγγραφή ανέρχεται στα 10 ευρώ 

για ειδικευόμενους Ιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Τεχνολόγους και άλλους 

επαγγελματίες υγείας και στα 20 ευρώ για ειδικευμένους Ιατρούς, Βιολόγους, Χημικούς, 

Φυσικούς, Διατροφολόγους, Ψυχολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες υγείας.  

Το 27ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και έχει μοριοδοτηθεί με 36 

μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 

Σύλλογο και με 12 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδος. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής εφαρμόζεται το σύστημα της 

κάρτας μέτρησης χρόνου παρακολούθησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη 

Γραμματεία του Σεμιναρίου με την εγγραφή: https://bluetree.events/client/27eepne. 

Το Πρόγραμμα και αναλυτικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Ε.Ε.Π.Ν.Ε.: https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ethsio-seminario-sie. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2132041744, 2132045102 και sseh@evaggelismos-hosp.gr. 
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