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Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής να σας προσκαλέσουμε στο 10ο  Κοινό
Κύπρο – Ελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο το οποίο συνδιοργανώνεται από την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου
και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία 
στις 23-24 Μαρτίου 2013. 

Στις ημέρες μας η αυξανόμενη συχνότητα, νοσηρότητα και θνησιμότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων οδηγεί
την καρδιολογική κοινότητα στην αναγκαιότητα της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και σωστής αντιμετώπισης
τους. Με στόχο να συμβάλουμε στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και η ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης
και εκπαίδευσης στα νεότερα δεδομένα στον τομέα της καρδιολογίας, καθιέρωσε την ετήσια διεξαγωγή του
Κύπρο- Ελλαδικού Καρδιολογικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλαδιτών και Κυπρίων ομιλητών,
εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής αξίας. Αποτελεί δε τη συνέχεια της μακρόχρονης ενεργούς συνεργασίας
και επιστημονικής αλληλεγγύης καθώς επίσης και της σύσφιξης των δύο αδελφών εταιρειών.

Οι σύνεδροι θα έχουν φέτος την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και
αντανακλούν προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Φιλοξενούμε στο φετινό επιστημονικό πρόγραμμα ελεύθερες και
αναρτημένες ανακοινώσεις, αξιόλογες διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες και δορυφορικά συμπόσια.

Οι συνδιοργανωτικές επιτροπές έχουν  καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουν ένα παραγωγικό και
ευχάριστο διήμερο  στο επιβλητικό περιβάλλον της Κύπρου  και η συμμετοχή σας θα σας δώσει ιδιαίτερη χαρά
και τιμή. Στην οργάνωση του συνεδρίου μέγιστη ήταν η συμβολή του συνόλου των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου τους οποίους και δημόσια ευχαριστούμε για την αγαστή συνεργασία. Ιδιαίτερα αξιέπαινη ήταν και η
συμμετοχή των Προέδρων των πυρήνων των Ομάδων Εργασίας της ΚΕΚ που αγόγγυστα συμμετείχαν στη
θεματολογία του συνεδρίου. Με τις σκέψεις αυτές προσδοκούμε, αναμένουμε και στηριζόμαστε στην ενεργό
συμμετοχή σας. Η Κύπρος και ειδικότερα η Λευκωσία σας καλωσορίζουν και υπόσχονται μια πολύ ζεστή κυπριακή
φιλοξενία.

Καλή αντάμωση στην Κύπρο τον Μάρτιο 2013

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Π. Αγαθαγγέλου             Γ. Παρχαρίδης
Πρόεδρος Καρδιολογικής                       Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Κύπρου             Καρδιολογικής Εταιρείας

           Ι. Καλλικάζαρος
           Εισερχόμενος Πρόεδρος

Θεματολογία
• Προληπτική Καρδιολογία
• Αρτηριακή Υπέρταση
• Καρδιακή Ανεπάρκεια
• Επεμβατική καρδιολογία και στεφανιαία νόσος
• Αρρυθμίες

Χρήσιμες Ημερομηνίες
• Ημερομηνίες συνεδρίου                      23 - 24/03/2013
• Προθεσμία υποβολής εργασιών            31/12/2012
• Ειδοποίηση αποδοχής εργασιών            21/01/2013�

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
• Υποβάλετε την περίληψη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cycardio@topkinisis.com μέχρι: 31/12/2012
• Χρησιμοποιείστε γραμματοσειρά Times New Roman με βαθμό γραμμάτων 12
• Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναγράφονται με τη σειρά που επιθυμείτε να εμφανισθούν με πεζούς 
   χαρακτήρες, θα πρέπει να αναφέρεται το πρώτο γράμμα του ονόματος και ολόκληρο το επίθετο 
   (π.χ. Μ. Χρυσάνθου, Μ. Γεωργιάδης)
• Εάν οι συγγραφείς προέρχονται από περισσότερα του ενός κέντρα, η διάκριση τους να γίνεται με 
   ανωφερείς αριθμούς (π.χ. Κ. Χριστοφίδης1, Ν. Ανδρέου2)
• Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.  Ο σκοπός, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα και 
   συμπεράσματα πρέπει να περιλαμβάνονται στη δομή της περίληψης
• Σημειώστε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης: Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης, αποτελεί η καταβολή 
δικαιώµατος συµµετοχής τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς

Χώρος Συνεδρίου
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείου Hilton Cyprus.
Το ξενοδοχείο Hilton Cyprus είναι 5 αστέρων, κεντρικό, 30 περίπου λεπτά από
το αεροδρόμιο Λάρνακας και 5 μόλις λεπτά από την Λεωφόρο Μακαρίου, μια
από τις κεντρικότερες περιοχές καταστημάτων στη Λευκωσία.

Ωράριο Συνεδριου
Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 08:30 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 
στις 14:00

Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών στην 
οποία θα συμμετάσχουν φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων.

Ιστοσελίδα
Πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο καθώς και δελτίο εγγραφής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου www.cycardio.com 

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στους σύνεδρους θα αποδοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα μπορούν να παραλάβουν το πιστοποιητικό
παρακολούθησης τους και τους βαθμούς τους από την Γραμματεία του
Συνεδρίου την Κυριακή 24/03/2013

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ.:  +357 22713780, Φαξ:+357 22869744
E-mail: cycardio@topkinisis.com

Διεύθυνση:  Λεωνίδου 2 & Ακροπόλεως,
2007 Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος


