Γενικές πληροφορίες

Τόπος - Χρόνος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Το 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Σεπτεμβρίου
2017 στην Αλεξανδρούπολη, στο Ξενοδοχείο Astir*Egantia. Το Astir*Egnatia Alexandroupolis
βρίσκεται μέσα σε ένα όμορφο άλσος και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το κέντρο της
πόλης. Με εύκολη πρόσβαση από το αεροδρόμιο, το λιμάνι και την νέα Εγνατία Οδό, προσφέρει
τον ιδανικό συνδυασμό για συναντήσεις και εκδηλώσεις

Αλεξανδρούπολη

Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που φέρνει στη μνήμη το μακρινό χθες και την ομορφιά του
σήμερα. Αποτελεί τη βασική πύλη διασύνδεσης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των χωρών της Μεσογείου, της Ασίας και της Παρευξείνιας ζώνης και έχει αναδειχθεί ως μείζων
εσωτερικός συνοριακός κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόλη της παράδοσης και του
νεωτερισμού, πόλη της ξεκούρασης και της διασκέδασης, πόλη της θάλασσας και του
τουρισμού. Αγαπημένη για τους κατοίκους της και μαγευτική για τους επισκέπτες της.

Θεματικές Ενότητες Επιστημονικού Προγράμματος

• Απεικόνιση στην Ογκολογία
• Επείγουσα Ακτινολογία
• Επεμβατική Ακτινολογία
• Ιατρική Φυσική – Πληροφορική
• Πυρηνική Ιατρική – PET/CT
• Αναπνευστικό Σύστημα Θώρακας
• Απεικόνιση Μαστού

Συμμετοχή

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει ορισθεί:
Κατηγορία

Ειδικευμένοι Ιατροί

• Καρδιά – Αγγεία
• Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
• Κεφαλή - Τράχηλος
• Κοιλιά – Συμπαγή όργανα / ΓΕΣ
• Μυοσκελετικό Σύστημα
• Ουροποιογεννητικό Σύστημα –
Γυναικεία Πύελος
• Παιδιατρική Ακτινολογία

Κόστος Εγγραφής

Ειδικευόμενοι Ιατροί-Ακτινοφυσικοί
Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι

Φοιτητές & Νοσηλευτικό προσωπικό
***Στα ανωτέρω κόστη συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ***

45 €
35 €
20 €

ΔΩΡΕΑΝ

Διαμονή

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός δωματίων
στο Astir*Egnatia, όπου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο, καθώς και σε διάφορα άλλα ξενοδοχεία
της ευρύτερης περιοχής. Για την κράτηση του ξενοδοχείου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο
ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων είναι 3 για τις ημερομηνίες του συνεδρίου (21-24/09/2017).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την PRC Congress & Travel.

Χορηγίες – Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων
και τεχνολογικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα χορηγιών οι
ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθύνονται στην PRC Congress & Travel.

Γραμματεία Συνεδρίου

PRC Congress & Travel, Μιχαλακοπούλου 105, 11527, Αθήνα
Tel.: +30 210 7711673, Fax: +30 210 7711289
Email: congress2@prctravel.gr, Web Site: www.prctravel.gr

