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Θεσσαλονίκη, 16 Μαϊου 2019
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε με το Ενημερωτικό Βιβλιάριο που σας
επισυνάπτουμε, σχετικά με την από δεκαετίας διοργάνωση των Διεθνών Ιατρικών
Ολυμπιάδων, και συγκεκριμένα για την διοργάνωση της «5ης Διεθνούς Ιατρικής
Ολυμπιάδος» που θα γίνει στις 3-6 Οκτωβρίου 2019 στην Θεσσαλονίκη, στο Electra
Palace Hotel, Αριστοτέλους 9. Το Συνέδριο αυτό αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες
και τεχνολογίες και η διοργάνωση αυτή γίνεται με την ελπίδα να προσφέρουμε κάτι
καλύτερο από τα συνήθη ιατρικά συνέδρια για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία
των ασθενών.
Τα πλεονεκτήματα που έχουν οι συμμετέχοντες στην Ολυμπιάδα είναι τα εξής:
α) Θα λάβουν το Ενημερωτικό Αρχείο-Βιβλιάριο της εκδήλωσης το οποίο θα
περιέχει τις εκτεταμένες περιλήψεις όλων των πρωτοτύπων εργασιών και επιπλέον
δύο καίριες ερωτήσεις που θα υποβάλλει η Οργανωτική Επιτροπή με τις απαντήσεις
σε αυτές των συμμετεχόντων σε κάθε εργασία.
β) θα λάβουν μεγάλο αριθμό διεθνών μορίων τα οποία ισχύουν όχι μόνο για την
Ελλάδα όπως τα μόρια που δίδονται μέσω του Π.Ι.Σ. αλλά για όλες τις χώρες του
εξωτερικού. Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήσεως μας η EACCME (European
Accreditation Council on CME) αποφάσισε να μοριοδοτήσει το παραπάνω
αναφερόμενο Συνέδριο με 20 μόρια Η απόφαση αυτή αποτελεί μια εξαιρετική
επιτυχία η οποία θα ενισχύσει την αίγλη του Συνεδρίου αυτού που διεξάγεται όπως
ήδη αναφέραμε για 5η φορά με την συμμετοχή διαπρεπών Ελλήνων και ξένων
συναδέλφων και θα προβάλει την χώρα μας. Κάθε σύνεδρος θα πριμοδοτείται με τα
μόρια αυτά αν παρακολουθήσει και τις 3 ημέρες του Συνεδρίου. Αν παρακολουθήσει
για λιγότερες ημέρες το Συνέδριο αυτό, τότε θα λάβει ποσοστό των μορίων αυτών.
Τα μόρια αυτά ισχύουν για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ καθώς και σε άλλες
χώρες που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Στην περίπτωση των ΗΠΑ αυτό
γίνεται με αίτηση του συνέδρου (πληροφορίες στο WWW.amaassn.org/education/earn-cretid-participation-international-activities).
γ) Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη διάλεξη του διακεκριμένου Καθηγητού κ.
Σταύρου Μπαλογιάννη με θέμα «Νεότερα Επιτεύγματα στη Νευρολογία και την
Ψυχιατρική».
δ) Θα γίνουν βραβεύεις με σημαντικά χρηματικά ποσά στις καλύτερες ερευνητικές
εργασίες.
Μεταξύ άλλων έχει προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την συγγραφή της
καλύτερης εργασίας σε δύο επιμέρους θέματα τα οποία έχουν ως εξής:
1. «Πρώιμη Διάγνωση της Νόσου Alzheimer» Επιδοτείται με το ποσό των
500 ευρώ για τον νικητή από την Εταιρεία Alzheimer και Συγγενών
Διαταραχών.

2. «Πρωτότυπη έρευνα η οποία να αφορά την πρώιμη διάγνωση του
καρκίνου του προστάτη» Επιδοτείται επίσης με το ποσό των 500 ευρώ
για τον νικητή από την Οργανωτική Επιτροπή της 5ης Διεθνούς Ιατρικής
Ολυμπιάδας.
ε) Η Οργανωτική Επιτροπή θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα σημαντικό
ημερήσιο διδακτικό εργαστήριο-Workshop Ιατρικής Στατιστικής, το οποίο θα
διδαχθεί από διακεκριμένους Καθηγητές Στατιστικής και θα περιλαμβάνει σχετικά
ιατρικά παραδείγματα. Παράλληλα, θα προσφερθεί ένα βιβλίο πλήρους Ιατρικής
Στατιστικής που εκδόθηκε ειδικά για τους συμμετέχοντες.
στ) Κατά τη διάρκεια του προγράμματος των Ολυμπιάδων όπως και κατά την
εκδρομή της 6 Οκτωβρίου 2019, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Σημειώνουμε ότι διακριμένοι Καθηγητές από
δεκαοχτώ ξένες χώρες συμμετέχουν στη διοργάνωση της 5ης Ολυμπιάδος ως
Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής.
ζ. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή των
συνέδρων στην Αμφίπολη με ξενάγηση στο Μουσείο και στα αρχαία Στάγειρα με
ενδιάμεσο γεύμα στον Σταυρό της Χαλκιδικής.
Πληροφορίες για την 5η Διεθνή Ιατρική Ολυμπιάδα στο site του Τμήματος Ιατρικής
του ΑΠΘ (www.med.auth.gr) και στο site του ΔΙΟΣ (www.medolympicus.gr).
Εάν επιθυμείτε μπορείτε να υποβάλλετε κάποια δική σας πρωτότυπη εργασία
για να ανακοινωθεί προφορικά ή και να συμμετάσχετε στις εργασίες της 5ης
Ολυμπιάδος. Η υποβολή των εργασιών (περίληψη στην αγγλική γλώσσα) γίνεται στο
site του ΔΙΟΣ (www.medolympicus.gr
Οι συνάδελφοι της Οργανωτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. είναι πρόθυμοι να
σας δώσουν επιπλέον πληροφορίες ή να απαντήσουν σε τυχόν αίτημα σας για
οικονομική βοήθεια για την ως άνω συμμετοχή σας.
Θα είμαστε ευτυχείς να σας δούμε στην «5η Διεθνή Ιατρική Ολυμπιάδα».
Για το Δ.Σ. και την Ο.Ε. της 5ης Ολυμπιάδος,
Ο Πρόεδρος
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