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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας καλωσορίζω στο 9ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο που διοργανώνει η «ομπρέλα», με 
τίτλο «Καινοτόμες Λύσεις & Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση» και διεξάγεται από 23 έως 26 Ιουνίου 2022 στην 
Τήνο. Είναι γνωστό ότι η Ιατρική βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια προσαρμογής, απέναντι σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό τοπίο, όπου η μετανάστευση, ο φανατισμός και η πολιτικοκοινωνική 
αστάθεια επηρεάζουν σε ποικίλο βαθμό τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. 

Επιπρόσθετα, η τρέχουσα πανδημία δοκιμάζει ήδη όλα τα επίπεδα της κοινωνίας καθώς και τη σωματική και 
ψυχική αντοχή όλων των ανθρώπων. Παράλληλα, χρόνιες «πανδημίες», όπως η χρήση εθιστικών ουσιών, 
οι συμπεριφορικοί εθισμοί, οι χρόνιες νευροψυχιατρικές νόσοι, η βία αλλά και η αυτοκτονικότητα, αυξάνουν 
σημαντικά το επίπεδο δυσκολίας. 

Στα πλαίσια αυτά, η ιατρική κοινότητα καλείται διαρκώς να ανακαλύπτει, να δοκιμάζει και να εφαρμόζει 
καινοτόμες λύσεις, προσαρμοσμένες στη φιλοσοφία της αμεσότητας, της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και 
του χαμηλού κόστους. Με τα δεδομένα αυτά, στο παρόν συνέδριο, ειδικοί από διάφορους τομείς της ιατρικής, 
της νευροεπιστήμης, της φαρμακολογίας και της νέας τεχνολογίας θα δώσουν τη δυνατότητα στους συνέδρους 
διαφόρων ειδικοτήτων της ιατρικής να διευρύνουν το επιστημονικό τους πεδίο και να ενημερωθούν για τις 
τελευταίες εξελίξεις. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλετε με την ενεργό συμμετοχή σας στο πολυθεματικό 
αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης και στην επιτυχία του συνεδρίου. 

Ορέστης Γιωτάκος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

Συμμετοχή με Εργασία / Call for Abstracts 
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν με εργασία τους στο συνέδριο με e-poster θα πρέπει 
να στείλουν την πρότασή τους μέχρι 10/06/2022 στο info@obrela.gr περιλαμβάνοντας: Τίτλο 
παρουσίασης, Ονοματεπώνυμο/α, Ίδρυμα - Φορέας Εργασίας, Τηλέφωνο και Email επικοινωνίας και 
Περίληψη έως 200 λέξεις.
**Οι εργασίες που θα βραβευτούν θα έχουν το δικαίωμα δημοσίευσης στο περιοδικό Dialogues in 
Clinical Neuroscience & Mental Health (www.obrela-journal.gr).

Συμμετοχή
Εγγραφή: 200€ 
Διαδικτυακή Εγγραφή: 50€
Κόστος Διαμονής: 150€/διανυκτέρευση
Κόστος Επισιτιστικών: 70€/ημέρα
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