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Θεζζαλονίκη, 25 Αππιλίος 2019
Αγαπηηοί Σςνάδελθοι,
Έσοςμε ηην ηιμή να ζαρ ενημεπώζοςμε ζσεηικά με ηη διοπγάνυζη ηηρ «5ηρ Γιεθνούρ Ιαηπικήρ
Ολςμπιάδορ» πος θα γίνει ζηιρ 3-6 Οκηυβπίος 2019 ζηην Θεζζαλονίκη, ζηο Electra Palace
Hotel, Απιζηοηέλοςρ 9 και αθοπά όλερ ηιρ ιαηπικέρ ειδικόηηηερ και ηεσνολογίερ. Η διοπγάνυζη
αςηή γίνεηαι με ηην ελπίδα να πποζθέποςμε κάηι καλύηεπο από ηα ζςνήθη ιαηπικά ζςνέδπια για
ηην ππόλητη, διάγνυζη και θεπαπεία ηυν αζθενών.
Τα πλεονεκηήμαηα πος έσοςν οι ζςμμεηέσονηερ ζηην Ολςμπιάδα είναι ηα εξήρ: α) Θα
λάβοςν ηο Δνημεπυηικό Απσείο-Βιβλιάπιο ηηρ εκδήλυζηρ ηο οποίο θα πεπιέσει ηιρ εκηεηαμένερ
πεπιλήτειρ όλυν ηυν ππυηοηύπυν επγαζιών και επιπλέον δύο καίπιερ επυηήζειρ πος θα
ςποβάλλει η Οπγανυηική Δπιηποπή με ηιρ απανηήζειρ ζε αςηέρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε κάθε
επγαζία. β) θα λάβοςν μεγάλο απιθμό διεθνών μοπίυν ηα οποία ιζσύοςν όσι μόνο για ηην
Δλλάδα όπυρ ηα μόπια πος δίδονηαι μέζυ ηος Π.Ι.Σ. αλλά για όλερ ηιρ σώπερ ηος εξυηεπικού. γ)
Θα έσοςν ηην εςκαιπία να ακούζοςν ηη διάλεξη ηος διακεκπιμένος Καθηγηηού κ. Σηαύπος
Μπαλογιάννη με θέμα «Νεόηεπα Δπιηεύγμαηα ζηη Νεςπολογία και ηην Ψςσιαηπική». δ) Θα
γίνοςν βπαβεύειρ με ζημανηικά σπημαηικά ποζά ζηιρ καλύηεπερ επεςνηηικέρ επγαζίερ. ε) Η
Οπγανυηική Δπιηποπή θα πποζθέπει ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ ένα ζημανηικό ημεπήζιο διδακηικό
επγαζηήπιο-Workshop Ιαηπικήρ Σηαηιζηικήρ, ηο οποίο θα διδασθεί από διακεκπιμένοςρ
Καθηγηηέρ Σηαηιζηικήρ και θα πεπιλαμβάνει ζσεηικά ιαηπικά παπαδείγμαηα. Παπάλληλα, θα
πποζθεπθεί ένα βιβλίο πλήποςρ Ιαηπικήρ Σηαηιζηικήρ πος εκδόθηκε ειδικά για ηοςρ
ζςμμεηέσονηερ. ζη) Καηά ηη διάπκεια ηος ππογπάμμαηορ ηυν Ολςμπιάδυν όπυρ και καηά ηην
εκδπομή ηηρ 6 Οκηυβπίος 2019, οι ζςμμεηέσονηερ θα έσοςν ηην εςκαιπία να γνυπιζηούν
καλύηεπα μεηαξύ ηοςρ. δ) Σημειώνοςμε όηι διακπιμένοι Καθηγηηέρ από δεκαοσηώ ξένερ σώπερ
ζςμμεηέσοςν ζηη διοπγάνυζη ηηρ 5ηρ Ολςμπιάδορ υρ Σύμβοςλοι ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος
και ηηρ Οπγανυηικήρ Δπιηποπήρ.
Δίμαζηε ππόθςμοι να ζαρ δώζοςμε επιπλέον πληποθοπίερ αν επιθςμείηε.
Θα είμαζηε εςηςσείρ να ζαρ δούμε ζηην «5η Γιεθνή Ιαηπική Ολςμπιάδα», ιδιαίηεπα ζηη
διάλεξη ηος Καθηγηηού κ. Σηαύπος Μπαλογιάννη ηην Παπαζκεςή 4 Οκηυβπίος 2019 ζηιρ
19.30 ή και ζηη Γεξίυζη Υποδοσήρ ηην ίδια μέπα ζηιρ 20.30.
Σαρ εςσόμαζηε Καλή Ανάζηαζη και Καλό Πάζσα.
Για ηο Γ.Σ. και ηην Ο.Δ. ηηρ 5ηρ Ολςμπιάδορ,
Ο Ππόεδπορ
Ομόη. Καθ. Φίλιππορ Γπαμμαηικόρ
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