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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

 Πρόεδρος: Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος

 Εκτελεστική Γραμματεία: Μωραΐτης Κωνσταντίνος
  Συμεωνίδης Αθανάσιος
  Καρότσης Αντώνιος
  Χατζοπούλου Ειρήνη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΕΙΑ

 Πρόεδρος: Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος

 Αντιπρόεδρος Α΄: Συμεωνίδης Αθανάσιος

 Αντιπρόεδρος Β΄: Αργυριάδου Στυλιανή

 Γενικός Γραμματέας/Ταμίας: Μπατίκας Αντώνιος

 Ειδικός Γραμματέας: Μαριόλης Ανάργυρος

 Μέλη: Γκαρμίρη Βασιλική
  Παπανικολάου Νικόλαος

 Εκπρόσωποι Ειδικευομένων: Γρίβας Κωνσταντίνος
  Τσαντήλας Απόστολος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ

 Πρόεδρος: Μαριόλης Ανάργυρος

 Αντιπρόεδρος Α΄: Μίχας Κωνσταντίνος

 Αντιπρόεδρος Β΄: Λέντζας Ιωάννης

 Γενικός Γραμματέας/Ταμίας: Φραγκούλης Ευάγγελος

 Ειδικός Γραμματέας: Χαιδευτός Χρήστος

 Μέλη: Τσιρογιάννης Θεοφάνης
  Ζεϊμπέκης Δούκας

 Μέλη: Αργυριάδου Στυλιανή
  Γκαρμίρη Βασιλική
  Ζεϊμπέκης Δούκας
  Λέντζας Ιωάννης
  Λιονής Χρήστος

 Μαριόλης Ανάργυρος

 Μπατίκας Αντώνιος
 Παπανικολάου Νικόλαος
Ραζής Νικόλαος
 Χαϊδευτός Χρήστος
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΕΛΕΓΕΙΑ, έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια λειτουργίας στην χώρα μας, σας καλεί στο 25ο Πανελλήνιο  
Συνέδριό της, που θα τελεσθεί στην Καλλιθέα Χαλκιδικής στο ξενοδοχειακό συγκρότημα ΑΘΩΣ  
ΠΑΛΛΗΝΗ 8-12 Μαΐου 2013.
Δεν υπάρχει ανάγκη να σας επαναλάβω κι εγώ το γεγονός ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, ότι το ΕΣΥ κα-
ταρρέει, ότι ο ΕΟΠΥΥ πνίγεται στα χρέη του. Τα γνωρίζετε το ίδιο καλά με μένα. Εκείνο που θα κάνω, 
είναι να σας θυμίσω και να επαναφέρω στην επικαιρότητα ζητήματα, που επίμονα θέτουμε όλα αυτά 
τα χρόνια στις διάφορες πολιτικές ηγεσίες. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν για εμάς βασικές στρατηγι-
κές επιλογές, στην παρούσα φάση έχουν αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα και οι άξονές τους είναι οι 
εξής:
•	Αποδέσμευση της ΠΦΥ από τα νοσοκομεία

Απετέλεσε και συνεχίζει να είναι βασικό μας αίτημα, άλλωστε είναι παγκόσμια (και κακή) ελληνική 
πρωτοτυπία. Σήμερα πιά, βλέπουμε καθαρά τις επιπτώσεις αυτού του ολέθριου μέτρου.

•	Καθιέρωση	Οικογενειακού	γιατρού	με	αμοιβές per	capita
Είναι σταθερό αίτημά μας από δεκαετίας και πλέον και συνιστά σήμερα τη μοναδική λύση για αξιο-
πρεπή παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στον δοκιμαζόμενο λαό μας. Η αναλυτική πρότασή μας κατατίθεται 
με συνέπεια και επιμονή σε όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας εδώ και 12 χρόνια.

•	Φαρμακευτική	θεραπεία	και	CME
Είναι βέβαια κοινά αποδεκτό ότι το κύριο θεραπευτικό όπλο της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής 
είναι το φάρμακο, άλλωστε είναι σχεδόν το μόνο προϊόν υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε 
καθημερινά. Δηλώσαμε σε όλες τις κατευθύνσεις ότι το ερώτημα «πρωτότυπο ή γενόσημο» 
αποτελεί ύποπτη υπεραπλούστευση, διότι στην ουσία οι κατηγορίες είναι 4: Πρωτότυπο εντός 
πατέντας, εκτός πατέντας, επώνυμο γενόσημο και γενόσημο άγνωστης προέλευσης. Σ΄αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να γίνουν οι επιλογές, κάθε άλλη «λογική» είναι εκ του πονηρού και κρύβει παγίδες.
Έθεσα μαζί το κρίσιμο για την Ελλάδα θέμα της Συνεχιζόμενης (δια βίου) Ιατρικής Εκπαίδευσης, 
επειδή είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, όπως και στην 
δική μας, η δαπάνη γι΄ αυτές τις δραστηριότητες καταβάλλεται από την φαρμακοβιομηχανία. Με 
αηδιάζουν τα κατά καιρούς σχόλια για «πολυτελή δώρα» έως και καθαρές δωροδοκίες, σχόλια 
εκτοξευόμενα στους ανεμιστήρες της λάσπης ακόμη και από υπεύθυνα χείλη. Ο Π.Ο.Υ. δηλώνει 
εδώ και χρόνια ότι ο γιατρός που επί 5ετία δεν ενημερώνεται για τις τρέχουσες εξελίξεις της 
Ιατρικής, χάνει το 30% της ιατρικής του ικανότητας. Η Ελληνική Πολιτεία κι αυτό είναι σαφές, δεν 
δίδει κονδύλια στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για να επιτελέσουν αυτήν την αποστολή. Τα 
κροκοδείλια δάκρυα για τον δήθεν εκμαυλισμό όλων των γιατρών δε μας συγκίνησαν ποτέ. Λύσεις 
για να αποφευχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν και έχουν κατά καιρούς τεθεί, τόσο στην 
πολιτική ηγεσία όσον και στο ΕΟΦ. Το γιατί προτιμούν το δρόμο της λάσπης είναι επίσης γνωστό. 
Είναι η πολιτική του blaming the victim (κατηγορώντας το θύμα) αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ολέ-
θριο: Ο κλονισμός της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Ελληνική Ιατρική και τους γιατρούς της 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ. Ας σκεφθούν τί τελικά αυτό θα σημάνει.
Συνάδελφοι, έχοντας λειτουργήσει ένα τέταρτο του αιώνα, θεωρούμε ότι έχουμε προσφέρει στην 
Γενική/Οικογενειακή Ιατρική μια περίοπτη θέση στο Ελληνικό πάνθεο της Ιατρικής. Θεωρούμε ότι 
αφού την εγκαθιδρύσαμε ουσιαστικά από το μηδέν, σας εξασφαλίσαμε με τους αγώνες μας πολλά 
από τα πλεονεκτήματα των συναδέλφων μας στην Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρούμε 
τέλος, ότι αυτή η ίδια η κρίση που μαστίζει τον τόπο μας, αναγκαστικά θα αναδείξει και θα υπερτο-
νίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
Σας καλούμε στο Επετειακό μας Συνέδριο για να συζητήσουμε μαζί σας όλα αυτά τα ζητήματα και 
να διατρανώσουμε μαζί την πίστη μας στην αποστολή μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μποδοσάκης-Πρόδρομος Ρ. Μερκούρης
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To 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής θα διεξαχθεί στην Καλλιθέα Χαλκι-
δικής (G-Hotels Γρηγοριάδης) από Τετάρτη 8 Μαΐου έως Κυριακή 12 Μαΐου 2013. 
Την οργάνωση και τη γραμματεία του συνεδρίου έχει αναλάβει η εταιρεία η ΕPSILON MED 
Ε.Π.Ε. και η εταιρεία VITa CONgrESS - B. Bουραζέρης και Σια Ε.Ε.

1. ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις, 4 πρωινά, 1 δείπνο, 3 γεύματα, εγγραφή και παρακο-

λούθηση του επιστημονικού προγράμματος, παραλαβή υλικού συνεδρίου (πρόγραμμα, μπλοκ, 
στυλό, τόμος των πρακτικών με εισηγήσεις των κλινικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδη-
λώσεων και τις περιλήψεις όλων των ελεύθερων ανακοινώσεων και των posters), καφές 
στα διαλείμματα, πιστοποιητικό παρακολούθησης, μοριοδοτούμενο με μόρια Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).

Α Τ Η Ο S  4 * T H E O P H A N O  5 *

a) Ειδικοί 880 ευρώ 940 ευρώ

Β) Ειδικευόμενοι 750 ευρώ 810 ευρώ

Γ) Φοιτητές/Νοσηλευτές  
και άλλοι επαγγελματίες υγείας,

680 ευρώ 740 ευρώ

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστίθεται το ανάλογο ΦΠΑ. 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των φοιτητών. 
Όσοι επιθυμούν κράτηση σουίτας να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του συνεδρίου 

στο τηλ. 2310 550048.

Πρώτο παιδί έως 12 ετών δωρεάν.
Δεύτερο παιδί ή ενήλικας στο δωμάτιο χρεώνεται 50 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Οι τιμές 

για τα παιδιά ισχύουν με την προϋπόθεση ότι είναι στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς.
Τα γεύματα και τα πρωινά θα τα παίρνουν οι σύνεδροι στο ξενοδοχείο που διαμένουν.

2. ΠΑΚΕΤΟ STUFF
Περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις, 4 πρωινά, 1 δείπνο, 3 γεύματα.

Α Τ Η Ο S T H E O P H A N O

680 ευρώ 740 ευρώ

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστίθεται το ανάλογο ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

[ ]Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων θα ληφθεί ειδική μέριμνα χορήγησης 
πιστοποιητικών σύμφωνα με τα εώς τώρα ισχύοντα, για τους ιατρούς-
συνέδρους που διαμένουν στην περιοχή τέλεσης του συνεδρίου (Νομός 

Χαλκιδικής).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΛΕΓΕΙΑ θα τηρήσει ΑΥΣΤΗΡΑ αριθμημένο κατάλογο των συνέδρων σύμφωνα 
με τις τέσσερις προαναφερθείσες περιπτώσεις και δεν θα χορηγήσει πιστοποι-
ητικά παρακολούθησης του συνεδρίου παρά μόνο σε αυτούς.

Τονίζουμε λοιπόν προς όλους τους συνέδρους και τους χορηγούς τους ότι το 
απαράδεκτο φαινόμενο της εικονικής εγγραφής στο συνέδριο έχει γίνει αντιλη-
πτό από την ΕΛΕΓΕΙΑ και αποφασίστηκε να μην χορηγηθεί κανένα πιστοποιητικό 
παρακολούθησης ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ, με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα για 
τους συναδέλφους.

Οι ανωτέρω κατηγορίες πακέτων είναι οι μόνες προϋποθέσεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
στο συνέδριο. Η ΕΛΕΓΕΙΑ δεν πρόκειται να αποδεχτεί κανενός άλλου είδους συμ-
μετοχή.

Κρατήσεις δωματίων
Θα γίνονται μόνο:

EPSILON MED Ε.Π.Ε.
Ν. Κουντουριώτη 21 (5ος όροφος), 54625 Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310 550048, 2310 539995
Fax: 2310 539995
e-mail: epsilon.med.epe@gmail.com

Ακυρωτικά
Κρατήσεις που ακυρώνονται γραπτώς:

 α) έως 31/01/2013 δεν υπόκεινται σε ακυρωτικά, 
 β) από 01/02/2013 μέχρι 10/03/2013 χρεώνεται το 30% της κράτησης,
 γ) από 11/03/2013 μέχρι 02/05/2013 χρεώνεται το 50% της κράτησης,
 δ) από 03/05/2013 και μετά (non show) χρεώνεται το 100% της κράτησης.

Διευκρινίζουμε ότι εάν μια εταιρεία ζητήσει δωμάτιο σε κάποιο όνομα που δεν παρουσι-
αστεί, έχει δικαίωμα να τοποθετήσει άλλο όνομα αρκεί να μην έχει ζητηθεί γι’ αυτό ξεχωρι-

στό δωμάτιο.

Κρατήσεις δωματίων δεν θα γίνονται στα ξενοδοχεία, αλλά μόνο στη 
Γραμματεία Συνεδρίου στο τηλέφωνο 2310 550048, κ. Λάγιος Δημήτριος.
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ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβεία ελεύθερων ανακοινώσεων
Θα βραβευθούν οι καλύτερες ανακοινώσεις σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 

κρίσης. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΕΓΕΙΑ η επιτροπή κρίσεως θα αποτελείται 
από τους Πρoέδρους των επιτροπών της ΕΛΕΓΕΙΑ. Σε περίπτωση που μέλος της επιτροπής 
κρίσεως βραβείων συμμετέχει σε ελεύθερη ανανκοίνωση αναπληρώνεται ως κριτής.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμμα-
τεία την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου εις 5πλούν.

Το 1O βραβείο ονομάζεται βραβείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΚΚΟΥ» προς τιμήν του αείμνη-
στου επίτιμου προέδρου μας. Συνοδεύεται από επιταγή 500 ευρώ.

Το 2O Βραβείο «Γ. ΜΕΡΙΚΑ» προς τιμήν του αείμνηστου τ. Υπουργού Υγείας. Συνοδεύ-
εται από επιταγή 400 ευρώ

Το 3O Βραβείο 300 ευρώ

Το 4O Βραβείο 200 ευρώ

Το 5O Βραβείο 100 ευρώ

Τρεις (3) έπαινοι από 50 ευρώ έκαστος: 

  Ο πρώτος τιμητικά ονομάζεται «Γεώργιος Παπαδάκης» και ο τρίτος απονέμεται στην 
καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ

15 Mαρτίου 2013
• Προθεσμία αποστολής περιλήψεων

Τα βραβεία είναι ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταρείας
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 1. Ο τίτλος της εργασίας θα γραφεί με κεφαλαία. Σε άλλη σειρά θα γραφούν με πεζά (μικρά) τα 
ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα προηγηθεί του επωνύμου και στις 
γυναίκες θα γραφεί ολογράφως, ενώ στους άνδρες μόνο το αρχικό. Το όνομα του συγγραφέα που 
θα παρουσιάζει την εργασία θα υπογραμμιστεί. Σε άλλη σειρά θα γραφούν το κέντρο προέλευσης 
της εργασίας και η πόλη.

 2. Το κείμενο της περίληψης θα ακολουθήσει μετά από διπλό διάστιχο (κενό διάστημα) και θα 
γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και  
δ) συμπεράσματα. Η λέξη “Συμπεράσματα” θα υπογραμμιστεί. Στο κείμενο μπορεί να περιληφθούν 
και πίνακες, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εντύπου. Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν αφού γραφούν σε παρένθεση κατά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

 3α. Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται αυστηρώς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr
  Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία και όχι ενσωματωμένες στο  

e-mail.
  Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται, ο τίτλος του συνεδρίου και τα στοιχεία 

του υπεύθυνου αλληλογραφίας συγγραφέα (όνομα, δ/νση οικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).
  Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα εντός 48 ωρών. 

Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο να επικοινωνεί ο συγγραφέας με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 
210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.

 3β. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις 
εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων τους.

  • Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των 
ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης.

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική για όλους τους συγγραφείς κάθε ερ-
γασίας που υποβάλλεται για παρουσίαση στο Συνέδριο και καλύπτει και τυχόν άλλες 
εργασίες στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος συγγραφέας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ

ΑΔΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJögrEN

Γεωργία Κ. Γεωργίου, Δ.Α. Αθανασίου

Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της κυτταρικής .......................................
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Η παρουσίαση των ελευθέρων ανακοινώσεων μπορεί να γίνει με τους παρα-
κάτω τρόπους:

• Slide projector
• Over head
• Video projector
• CD (εικόνας) και ήχου*

* Όσοι επιθυμούν να ανακοινώσουν με αυτόν τον τρόπο πρέπει να επικοινωνήσουν 
με την Οργανωτική Επιτροπή

Στο Συνέδριο θα υπάρχει ειδική αίθουσα ανάρτησης posters. Οι συνάδελφοι 
των οποίων οι εργασίες θα κριθούν ως κατάλληλες για posters θα ειδοποιηθούν 
έγκαιρα από την Οργανωτική Επιτροπή.
Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται γίνεται προφορικά ή με τη 
μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster). Για την επιλογή του τρόπου 
παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφεών, 
αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η επιλογή του τρόπου 
παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των  
εργασιών.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 8/5/2013

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

 19.00-19.30 Ομιλία - Διάλεξη

 19.30-20.30 Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 9/5/2013 - Παρασκευή 10/5/2013 - Σάββατο 11/5/2013
09.00-21.00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κυριακή 12/5/2013
 09.00-10.00 Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου - Απονομή Βραβείων

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

Για νεότερες δραστηριότητες ενημερωθείτε

από το site της ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.

www.elegeia.gr

 1) Θεραπευτικά πρωτόκολλα στη Π.Φ.Υ. Σκέψεις & προβληματισμοί στη 
συνταγογράφηση

 2) Σύγχρονη αντιμετώπιση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
 3) Αθηροσκλήρωση - Αθηροθρόμβωση
 4) Λιπιδαιμικό profile & καρδιομεταβολικός κίνδυνος
 5) Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιμετώπιση
 6) ΑΕΕ: νεότερα δεδομένα στην πρόληψη, αντιμετώπιση & αποκατάσταση
 7) Σύγχρονες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της υπέρτασης
 8) Ουρική νόσος: δεδομένα στην κλινική εφαρμογή
 9) Έγκαιρη αντιμετώπιση στο ΣΔ, νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
 10) Οστεοπόρωση στην κλινική πράξη
 11) Αρθρίτιδα, από το σύμπτωμα στη νόσο
 12) ΧΑΠ & βρογχικό άσθμα: ο ρόλος των παροξύνσεων
 13) Κατάθλιψη, μια νόσος με διαστάσεις επιδημίας
 14) Νέες εξελίξεις στη φαρμακευτική έρευνα
 15) Σύγχρονα εμβόλια: επιστήμη & καινοτομία
 16) Λήψη διαγνωστικών & θεραπευτικών αποφάσεων στην άνοια
 17) Νοσήματα πεπτικού σε ενήλικες
 18) Ακράτεια ούρων & υπερδραστήρια κύστη
 19) Περιφερική Αγγειακή Νόσος
 20) Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών
 21) Βασική υποστήριξη ζωής, BLS
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