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  29η Ενημερωτική Ημερίδα-Συμπόσιο της 

Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής 

 

 

 
 

Θέμα: Σύγχρονες εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής  

με συμμετοχή 8 προσκεκλημένων ομιλητών 

 

 

 

 

 

 
      

 
 

Το Σάββατο 13 Μαΐου 2017, ώρα 09.30πμ 

Στο ισόγειο του ξενοδοχείου Mediterranean, Σαλαμίνος 3, 

Θεσσαλονίκη 
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Το. Δ. Σ. και η Οργανωτική Επιτροπή  της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής 

Ιατρικής 

 
Πρόεδρος: Π. Τορτοπίδου, Αντιπρόεδρος: Ν. Καραβίδα, 

 

Γ Γραμματέας: Θ. Μιγγίδου, Ταμίας: Αθ. Τζεμαΐλας, Μέλος: Μ. Γκιργκούδης 

 

 

 

Πρόσκληση  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής σας προσκαλεί ευχαρίστως 

στην 29
η
 Επιστημονική Εκδήλωση-Συμπόσιο της Εταιρείας μας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο 

Mediterranean το Σάββατο 13 Μαΐου 2017. 

 Για πρώτη φορά η Εταιρία μας εξασφάλισε τη συμμετοχή εφτά προσκεκλημένων ομιλητών 

και επιμελήθηκε των εξόδων εκείνων των ομιλητών που προέρχονται εκτός της πόλεώς μας. 

 Η κλινική διάγνωση και η θεραπεία αποτελούν κατά τον Dr. Alpnoghi το μέλλον στο οποίο 

πρέπει να στοχεύει η πυρηνική ιατρική.  

 Όλοι οι πυρηνικοί γιατροί όσοι ανήκουν στα πανεπιστημιακά, στα δημόσια ή στα ιδιωτικά 

τμήματα ή εργαστήρια αλλά και οι ιδιώτες πυρηνικοί γιατροί ευχόμαστε σε αγαστή συνεργασία να 

συμβάλουμε στην ανάπτυξη και στη διάδοση της ειδικότητος μας. Στο πανεπιστήμιο η πυρηνική 

ιατρική, η οποία προσφέρει σε πολλές άλλες ειδικότητες πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να αποτελέσει 

κύριο μάθημα. 

 Ο πυρηνικός γιατρός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλός εργαστηριακός εκτελεστής 

ιατρικών εντολών αλλά ως αυτόνομος διαγνώστης και θεραπευτής ιατρός. 

 Θεωρούμε σημαντική τη σύγχρονη ενημέρωση στην πυρηνική ιατρική η οποία ενδιαφέρει και 

άλλες ειδικότητες και ευχόμαστε η προσπάθεια αύτη να βρει ανταπόκριση στους συναδέλφους 

πυρηνικούς ιατρούς. 

 Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζουμε στην 29
η
 ημερίδα- συμπόσιο της Εταιρείας μας. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Η Πρόεδρος, Παναγιώτα Τορτοπίδου, 

Διευθ. Πυρηνική Ιατρός, Ελέγκτρια Ειδικών Εξετάσεων, 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
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Η εκδρομή 

 (Η εκδρομή επιχορηγείται από την ΕΕΠΙ) 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαΐου 2017. Το λεωφορείο θα ξεκινήσει  

στις 9.30 π.μ. από το ξενοδοχείο Mediterranean Palace, οδό Σαλαμίνος 3.  

Η εκδρομή θα συνοδεύεται από έμπειρο ξεναγό. Η διαδρομή της εκδρομής θα είναι η έξης: 

Πέλλα: Επίσκεψη στις αρχαιότητες και στο ανακαινισμένο αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας,   

πρωτεύουσας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο βάθος δεξιά του χώρου γίνονται ανασκαφές για τη 

ανάδειξη του ανάκτορου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Έδεσα:  Επίσκεψη στην Έδεσα- καταρράκτες- Επίσκεψη στο Μουσείο ζωντανών ερπετών. 

Αριδαία και Λουτράκι: Επίσκεψη στους Θερμούς καταρράκτες 37
ο
 Κελσίου- Υπαίθρια Λουτρά-    

Σπήλαια- Μοναδικό παλαιοντολογικό Μουσείο.  

Προβλέπεται στάση και πρόχειρο γεύμα στο Λουτράκι. 

Επιστροφή στις 18.00 περίπου. 

 

         

         Ψηφιδωτό από την Πέλλα                      Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας 

 

 

                                                       
 

    Προτομή Μεγάλου Αλεξάνδρου                        Καταρράκτες Λουτρακίου      
 


