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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
10ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 13/5/2021
Το 10ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά από την Πέμπτη 13 μέχρι και το Σάββατο 15 Μάϊου 2021. Το Συνέδριο
που αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση του Τμήματος Ιατρικής, έχει
καταστεί πλέον θεσμός. Στόχος του Συνεδρίου είναι να προβληθεί το μεγάλο
ερευνητικό, εκπαιδευτικό, κλινικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο που επιτελείται
στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.
«Αποτελεί η Ρομποτική Χειρουργική το μέλλον των χειρουργικών ειδικοτήτων;», «Η
εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Προβλήματα και προτάσεις», «Η
Καινοτομία στην Παιδιατρική», «Τα κοινωνικά ρομπότ ως εργαλεία στην ειδική
εκπαίδευση», «Καινοτόμα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα στον
σακχαρώδη διαβήτη», «Εξελίξεις και καινοτομίες στον χώρο της Οφθαλμολογίας και
της Ωτορινολαρυγγολογίας», «Τεχνητή Νοημοσύνη στη φροντίδα υγείας και την
κλινική πράξη», «Διασύνδεση ακαδημαϊκής έρευνας με τη βιομηχανία» είναι
ορισμένες μόνο από τις θεματικές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου.
Επιπλέον, θα υπάρξει ειδική ενότητα για τα νεότερα δεδομένα για τη λοίμωξη της
Covid-19, σχετικά με την αντιμετώπισή της, τις μακροχρόνιες επιπλοκές στον
πνεύμονα, τη φλεγμονή και τη θρόμβωση, την καρδιαγγειακή νόσο, την ψυχική
υγεία, τους εμβολιασμούς, αλλά και την ανοσιακή απάντηση του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο BNT 162b2 mRNA Covid-19.
Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου θα ξεκινήσει με την προσφώνηση του Προέδρου
του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, ενώ χαιρετισμούς θα
απευθύνουν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο Γενικός
Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο Κοσμήτορας της
Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης, ο Πρόεδρος
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Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Νίτσας, ο Αναπλ. Πρόεδρος του
Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Καθηγητής Στέφανος Τριαρίδης και ο Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης.
Το Συνέδριο σε νούμερα
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν 7 διαλέξεις, 10 στρογγυλές τράπεζες, 1 σεμινάριο, 1
φροντιστήριο, 2 διαγωνισμοί, 20 διακεκριμένες δημοσιευμένες ερευνητικές
εργασίες, 8 διακεκριμένες διδακτορικές διατριβές, 20 ελεύθερες ανακοινώσεις
προπτυχιακών φοιτητών, 30 ελεύθερες ανακοινώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, 10
αναρτημένες ανακοινώσεις προπτυχιακών φοιτητών, 10 αναρτημένες ανακοινώσεις
μεταπτυχιακών φοιτητών, 12 ηλεκτρονικές αναρτημένες ανακοινώσεις
προπτυχιακών φοιτητών και 19 μεταπτυχιακών φοιτητών.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα μεταδοθούν
ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://www.livemedia.gr/medept21
Το
πρόγραμμα
του
Συνεδρίου
είναι
διαθέσιμο
https://www.medevents.gr/congress/medept21?lang=1
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Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί
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