Webinars 2018
«Excellence in Thrombosis»

Aγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΙΜΕΘΑ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που παρέχει, ανακοινώνει την
έναρξη κύκλου διαδικτυακών σεμιναρίων (Webinars) με θέμα τη θρόμβωση.
Στα σεμινάρια θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με την παθογένεια και φαρμακολογία της
θρόμβωσης, καθώς και την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων που σχετίζονται με τη θρόμβωση. Επίσης τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν θέματα
σχετικά με την περιεγχειρητική διαχείριση των αντιθρομβωτικών φαρμάκων καθώς και την
ορθολογική χρήση τους σε ειδικές κατηγορίες ασθενών.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΜΕΘΑ (www.imetha.gr).
Όσοι δεν καταφέρουν να παρακολουθήσουν ζωντανά κάποιο σεμινάριο, θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένο, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν με τον
κωδικό που θα έχουν λάβει.
Όσοι παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο των σεμιναρίων (8 συνολικά) και το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΙΜΕΘΑ (Σεπτέμβριος 2018, Αθήνα) καθώς και μία από τις 2 περιφερειακές
εκδηλώσεις του ΙΜΕΘΑ, το ΑLPIC 2018 ή το 6ο Χειμερινό Σχολείο του 2018, είναι υποψήφιοι
για να λάβουν από το ΙΜΕΘΑ Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης στη Θρόμβωση (Excellence in
Thrombosis), μετά από σχετικές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής.
Eκ μέρους του Δ.Σ. του ΙΜΕΘΑ
Ο Πρόεδρος
		
Γιώργος Ανδρικόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας
και Συντονιστής των Σεμιναρίων
Αλέξανδρος Τσελέπης

Πρόγραμμα

»

17.01.2018

»

02.02.2018

»

15.02.2018

»

07.03.2018

A. Tσελέπης

17:00-18:00	
Kαθηγητής Bιοχημείας - Κλινικής Χημείας,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κλινική φαρμακολογία
αντιαιμοπεταλιακών, αντιπηκτικών καθώς
και παραγόντων αναστροφής των DOACs

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

Ε. Βαβουρανάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική Αθηνών,
ΓΝΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
Αντιθρομβωτική αγωγή στα οξέα
στεφανιαία σύνδρομα και τη χρόνια
στεφανιαία νόσο

Γ. Ανδρικόπουλος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
Κολπική Μαρμαρυγή: Εκτίμηση και
αντιμετώπιση θρομβοεμβολικού
κινδύνου στο σύγχρονο θεραπευτικό
περιβάλλον

Κ. Βέμμος

Παθολόγος, Συνεργάτης της Hellenic
Cardiovascular Research Society
Διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής
σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο στην καθημερινή κλινική
πρακτική

Πρόγραμμα

»

28.03.2018

»

18.04.2018

»

09.05.2018
17:00-18:00

»

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Αντιθρομβωτική αγωγή και σύγχρονη
περιεπεμβατική διαχείριση

13.06.2018

Δ. Ρίχτερ

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

Μ. Ματσάγκας

Kαθηγητής Αγγειοχειρουργικής,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αντιθρομβωτική αγωγή στις παθήσεις
των περιφερικών αρτηριών

Σ. Σουρμελής

Διευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής,
Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο
Αθηνών “ΥΓΕΙΑ”
Σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή
στη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο

Ε. Αρναούτογλου

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, “ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ” Αθηνών
Αντιμετώπιση αιμορραγίας σε ασθενείς
υπό αντιθρομβωτική αγωγή

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
H παρακολούθηση είναι δωρεάν για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Ινστιτούτου, ενώ για τα
μη μέλη, το κόστος εγγραφής και παρακολούθησης είναι 100 ευρώ για όλο τον κύκλο των διαδικτυακών σεμιναρίων.
Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε παρακαλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2017.
• Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε στο e-mail σας αποδεικτικό παραλαβής σε μορφή
PDF και παρακαλούμε για την αποθήκευσή του.
Η καταβολή της συνδρομής (για τα μέλη) ή της εγγραφής σας (για τα μη μέλη) μπορεί να γίνει με
κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα ΕUROBANK
IBAN: GR50 0260 1020 0001 5020 0725 380
Δικαιούχος: Iνστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή.
Παρακαλούμε όπως αναφέρετε στην αιτιολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμό σας (στην περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί από εσάς) και “συνδρομή” ή Thrombosis” (για τα
μη μέλη) και μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: info@imetha.gr ή στο fax: 210
7210069.

αιτηση εγγραφησ
Στα Διαδικτυακά Σεμινάρια του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση
και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ) - 2018.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..........................................................................................................................................................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:.............................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.............................................................................................................................................................................
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ

..............................................................................................................................................................................
ΠΟΛΗ

....................................................

................................................................................................................

Τ.Κ.

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:.......................................................................................................................................................................
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:...........................................................................................................................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................................................................
MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕΘΑ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Ι.Μ.Ε.Θ.Α.)
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7211845, Fax: +30 210 7215082
E-mail: info@imetha.gr
Website: www.imetha.gr

