
 



Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής 
 

 

Αγαπητές και Aγαπητοί συνάδελφοι, 

 
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην πρώτη Διημερίδα Χειρουργικής Παίδων του 

Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» που θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στις 4 και 5 Ιουνίου 

2022 στο Χωρέμειο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας. Η θεματολογία της διημερίδας 

αφορά στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας σχετικά με τις πλέον σύγχρονες 

μεθόδους διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης του παιδοχειρουργικού 

ασθενή. 

 
Στοχεύουμε σε μία πολυτμηματική και διεθνή συνεργασία με σκοπό την πρόοδο της 

Παιδοχειρουγικής στην Ελλάδα, την περαιτέρω εξέλιξη της Ελάχιστα Επεμβατικής 

Χειρουργικής και την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους νέους 

συναδέλφους. Δεδομένου ότι η πρακτική εξάσκηση θεωρείται εξίσου σημαντική με 

την θεωρητική κατάρτιση για τον μελλοντικό Χειρουργό Παίδων, κρίνουμε απαραίτητη 

την προσθήκη ενός πρακτικού σεμιναρίου για την βελτιστοποίηση των υπαρχόντων 

και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

 
Σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε τις εργασίες της διημερίδας και να συμμετάσχετε 

ενεργά σε αυτή με τις γνώσεις, τους προβληματισμούς και την κλινική σας εμπειρία. 

 
 

Με τιμή, 
 

 

Δρ Νικόλαος Σπ. Χριστόπουλος 
Διευθυντής Α’ & Β΄ Χειρουργικού Τμήματος 

ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία» 



Εγγραφές: 

Η εγγραφή στη Διαδικτυακή Διημερίδα είναι Δωρεάν . 
Υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχετε με τους ακόλουθους τρόπους: 
-Με Διαδικτυακή Παρουσία σε όλες τις Συνεδρίες εκτός των hands on 
-Με Φυσική Παρουσία σε όλες τις Συνεδρίες συμπεριλαμβανομένων 
και των Workshops 

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως  30 Μαΐου 2022 

** Για τις εγγραφές με Φυσική παρουσία παρακαλούμε να αποστείλετε στο email 
της Γραμματείας congress3@prctravel.gr συμπληρωμένη την φόρμα εγγραφής την 
οποία έχετε την δυνατότητα να βρείτε στο site www.prctravel.gr . 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την συμμετοχή στα workshops 

Μοριοδότηση: 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια 

της EACCME- UEMS θα χορηγήσει 15 Μόρια Συνεχιζόμενης 

Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που 

θα παρακολουθήσουν την Διημερίδα 

Γραμματεία Διημερίδας: 

Μιχαλακοπούλου 105. 11527 Aθήνα 
Τηλ. 210 7711673 Fax 2107711289 
E-mail : congress3@prctravel.gr 
Website: https://www.prctravel.gr 

 
 

 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MxLaD6_aQzm1OPN6EnxBag 

 

 
 

 

 
 

 

Ακολουθεί ο σύνδεσμος για την Διαδικτυακή εγγραφή : 
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