4ο Κλινικό Σεμινάριο Παθολογίας
Χαιρετισμός Οργανωτικής Επιτροπής
Το Παράρτημα Πατρών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας
(Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και την Πρυτανεία του
Πανεπιστημίου Πατρών έχει τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσει για μία
ακόμη χρονιά στο «4ο Κλινικό Σεμινάριο Παθολογίας για Φοιτητές και Απόφοιτους
Ιατρικής» που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2017 στο
συνεδριακό χώρο της Αγοράς Αργύρη στην πόλη της Πάτρας.
Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να
αποσαφηνίσουμε απορίες που έχουν δημιουργηθεί πάνω σε βασικά ζητήματα της
Παθολογίας κατά την άσκησή της σε κλινικό επίπεδο.
Το σεμινάριο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους συμμετέχοντες και στόχος μας είναι
να διανθίσουμε το επιστημονικό μας πρόγραμμα με κλινικά φροντιστήρια,
στρογγυλές τράπεζες και διαλέξεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων
με μεγάλη κλινική εμπειρία και αξιοσημείωτο ερευνητικό έργο, προσφέροντας μια
πρωτόγνωρη τριήμερη εκπαιδευτική εμπειρία σε φοιτητές Ιατρικής και άλλων
σχολών Υγείας, καθώς και νέους Ιατρούς. Έπειτα από την απόλυτα επιτυχημένη
διοργάνωση του 1ου Σεμιναρίου στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2014, του 2ου στις 9-11
Οκτωβρίου 2015 και του 3ου Σεμιναρίου στις 14-16 Οκτωβρίου 2016, φτάσαμε ένα
βήμα πιο κοντά στο στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να προσδώσουμε
στην εκδήλωση αυτή το χαρακτήρα ετήσιου θεσμού, μετατρέποντας την πόλη της
Πάτρας σε ένα σημείο συνάντησης διακεκριμένων επιστημόνων, φοιτητών και
νέων ιατρών από όλη την Ελλάδα με την άμεση στήριξη και συνεργασία της
ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας.
Αρωγοί στην προσπάθεια μας είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι δάσκαλοι και
καθηγητές μας με την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη τους στη διοργάνωση του
Σεμιναρίου. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά ελπίζοντας να φανούμε
αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας έδειξαν. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Παραρτήματος Πατρών, τα οποία με
την όρεξη, το μεράκι και τις δημιουργικές τους ιδέες έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη
μέχρι τώρα πορεία του παραρτήματος.
Σας καλωσορίζουμε, λοιπόν, στην όμορφη Πάτρα και στο «4 ο Κλινικό Σεμινάριο
Παθολογίας για Φοιτητές και Απόφοιτους Ιατρικής» και σας ευχόμαστε ένα όμορφο
και εποικοδομητικό τριήμερο γεμάτο γνώσεις, πολύτιμες εμπειρίες και όμορφες
αναμνήσεις.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
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Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου

Οι Επίτιμοι Πρόεδροι του
Σεμιναρίου

Καπνίσης Δημήτριος

Μάραντος Θεόδωρος
Λιαράκος Αλέξανδρος – Λεωνίδας

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας
Παράρτημα Πατρών

Χαιρετισμός Επιστημονικής Επιτροπής
Αγαπημένες φοιτήτριες και αγαπημένοι φοιτητές μας,
Σας καλωσορίζω στο 4ο Κλινικό Σεμινάριο Παθολογίας για φοιτητές και
απόφοιτους Ιατρικής, το οποίο διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μετά
από την απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση των προηγούμενων Σεμιναρίων τα
προηγούμενα χρόνια.
Έχουμε δουλέψει μαζί πολλές φορές αυτά τα τελευταία χρόνια, πραγματικά σας
συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και για το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον σας
για τη γνώση και την έρευνα. Ο τρόπος που χειρίζεστε την εκπαίδευση σας θέτει
γερές βάσεις για την μετέπειτα καριέρα σας με τελικό αντίκτυπο πάντα το καλό του
ασθενούς.
Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία και συνεχίστε την παράδοση. Είμαστε
κοντά σας.

Η Πρύτανις
Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Καθηγήτρια Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
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ΕΕΦΙΕ . . . Λίγα Λόγια
Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) ιδρύθηκε το 1993
και σήμερα συνίσταται σε 7 Παραρτήματα, σε κάθε Ιατρικό Τμήμα Ελληνικού
Πανεπιστημίου και στελεχώνεται με πάνω από 3.000 εγγεγραμμένα μέλη. Στόχο
της αποτελεί η επιστημονική ενεργοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και η προσφορά
ιατρικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου. Μέσα από συνεργασίες με
ομόλογους και άλλους ακαδημαϊκούς φορείς έχει καταφέρει και συνεχίζει πληθώρα
δράσεων πανελλήνιων διαστάσεων, όπως η Ιατρική Απόβαση, το ΕΚΥΒΕ, το
ABCS (Θεσσαλονίκη) και το Κλινικό Σεμινάριο Παθολογίας (Πάτρα).
Κορυφαία διοργάνωση της εταιρείας αποτελεί το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών
Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ). Ακόμα, ανά Παράρτημα διοργανώνονται πολυάριθμα
εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες που αφορούν σε ιατρικά, επιμορφωτικά και
ευαίσθητα ιατροκοινωνικά θέματα καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Παράρτημα Πατρών . . . Λίγα Λόγια
Το Παράρτημα Πατρών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κατέχει ένα αρκούντως ιδιαίτερο και συνάμα
συναρπαστικό κομμάτι στην πολύχρονη ιστορία της Επιστημονικής Εταιρείας
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. Από την επανίδρυσή του, στις 17 Μαΐου 2010 και
εντεύθεν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της Ιατρικής
Σχολής Πατρών και αυτό επιβεβαιώνεται με ποικίλους τρόπους. Μέσα στα πέντε
αυτά χρόνια δράσης, το παράρτημα ήδη απαριθμεί πάνω από 350 εγγεγραμμένα
και ενεργά μέλη. Η ευρεία αποδοχή και αναγνώριση οδήγησε από νωρίς στη
συνεργασία και υποστήριξη τόσο από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου
Πατρών, όσο και από το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στην ιστορία του παραρτήματος περιλαμβάνονται πλειάδα εκδηλώσεων και
δράσεων επιστημονικού, κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Κορυφαίες
στιγμές της νεότερης ιστορίας του Παραρτήματος Πατρών αποτελούν η
διοργάνωση του 19ου Επιστημονικού Συνεδ΄ριου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάσας &
7ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας, του 22ου
Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 10ου Διεθνούς Forum
Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας, καθώς και του Κλινικού Σεμιναρίου
Παθολογίας για Φοιτητές και Απόφοιτους Ιατρικής. Η διοργάνωση ενός διεθνούς
συνεδρίου, του σεμιναρίου πανελλαδικής εμβέλειας και απήχησης, αλλά και όλων
των υπόλοιπων δράσεων είναι το αποτέλεσμα σκληρής και οργανωμένης
δουλειάς, διάθεσης, προσήλωσης στους στόχους και πάνω από όλα ευχαρίστησης
στην προσφορά.
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Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας
Παράρτημα Πατρών

Θεματολογία
➢ Αιματολογία
➢ Ακτινολογία
➢ Γαστρεντερολογία
➢ Γηριατρική
➢ Ηπατολογία
➢ Καρδιολογία
➢ Λοιμωξιολογία
➢ Νευρολογία
➢ Ογκολογία
➢ Παθολογία
➢ Πνευμονολογία

Προβλεπόμενες Δραστηριότητες

➢ Στρογγυλές Τράπεζες
➢ Κλινικά Περιστατικά
➢ Διαδραστικές Ομιλίες
➢ Διαλέξεις
➢ Workshop (Βασικές Αγροτικές Γνώσεις για τον Αγροτικό Ιατρό)
➢ Τελετή Έναρξης
➢ Τελετή Λήξης
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Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ( ΕΕΦΙΕ ) – Παράρτημα
Πατρών
Χρόνος & Τόπος Διεξαγωγής
14 - 16 Οκτωβρίου ( Παρασκευή – Κυριακή )
Αίθουσα Εκδηλώσεων Αγοράς Αργύρη (Αγ. Ανδρέου 12, πλησίον των ΚΤΕΛ),
Πάτρα
Επίσημες Γλώσσες Σεμιναρίου
Ελληνική, Αγγλική
Πιστοποιητικό Συμμετοχής
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση 60% των
συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Θα υπάρχει σύστημα
καταγραφής bar code.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το Σεμινάριο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους συμμετέχοντες.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει :
➢ Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος
➢ Πλήρη συμμετοχή στα Workshops
➢ Συνεδριακό Υλικό
➢ Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (Παρακολούθηση 60%)
➢ Παρακολούθηση Τελετής Έναρξης & Τελετής Λήξης

Επικοινωνία
Μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας του Σεμιναρίου :
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www.eefie.org/ccim
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