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Θέμα: Άρση περιορισμού του αριθμού συμμετεχόντων ιατρών σε virtual Διεθνή 

συνέδρια.  

 

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, 

 

Ως γνωστόν, η πανδημία του COVID-19 οδήγησε στην ακύρωση ή μετάθεση του 

συνόλου των ιατρικών συνεδρίων από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους έως και 

σήμερα. Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην παρούσα φάση, γίνεται μέσω 

διαδικτυακών σεμιναρίων και αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις εξελίξεις ως προς τον 

COVID-19.  

Από τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται να διεξαχθούν, πλην δραματικών εξελίξεων, 

από φορείς εγνωσμένου επιστημονικού κύρους διεθνή συνέδρια πνευμονολογικού 

ενδιαφέροντος, αρχής γενομένης με το Πανευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Συνέδριο της 

ERS.  

Τα συνέδρια αυτά θα διεξαχθούν είτε αμιγώς διαδικτυακά, είτε σε υβριδική μορφή 

(περιορισμένη φυσική παρουσία, κυρίως ομιλητών, και ζωντανή διαδικτυακή 

μετάδοση).  

Γνωρίζετε ότι ειδικά για τα διεθνή συνέδρια που διεξάγονται εκτός Ελλάδος υπάρχει ο 

περιορισμός της κάλυψης των εξόδων για έως 10 συμμετέχοντες από κάθε 

φαρμακευτική εταιρεία.  

Δεδομένου ότι: 

1. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανά συμμετέχοντα για δια ζώσης συμμετοχή 

υπολογίζεται σε >2.500-3.000 ευρώ για ένα συνέδριο 5 ημερών.  

2. Την διεξαγωγή του φετινού συνεδρίου (7-9 Σεπτεμβρίου 2020) σε Virtual, αμιγώς 

διαδικτυακό περιβάλλον. 

3. Το εξαιρετικά χαμηλό κόστος εγγραφής που για λίγο καιρό ακόμα (μέχρι τις 23/6) 

ανέρχεται σε 59 ευρώ. 



4. Του σχετικά μικρού αριθμού πνευμονολόγων στην Ελλάδα και των εγγεγραμμένων 

στην ΕΠΕ που ανέρχονται σε περίπου 1200. 

5. Του μεγάλου, εντούτοις, αριθμού Ελλήνων πνευμονολόγων που συμμετέχουν 

ενεργά στις διαδικασίες του Συνεδρίου και τιμούν τη χώρα μας στην διεθνή 

επιστημονική κοινότητα. 

6. Την ανάγκη έγκυρης, έγκαιρης και επιστημονικά ορθής ενημέρωσης της κρίσιμης 

ειδικότητας της πνευμονολογίας για τις εξελίξεις στο μέτωπο της COVID-19. 

7. Την ανάγκη ενημέρωσης για άλλα θέματα που αφορούν την ειδικότητα και για τα 

οποία η ιατρική ενημέρωση υπολείπεται σαφώς από τη στιγμή της έναρξης της 

πανδημίας. 

Θεωρούμε ότι το προσεχές συνέδριο της ERS θα πρέπει να εξαιρεθεί από τους 

περιορισμούς στον αριθμό των ιατρών που θα μπορεί να εγγράψει κάθε φαρμακευτική 

εταιρεία ή να τεθεί άλλος αριθμητικός περιορισμός που θα επιτρέπει την εγγραφή του 

συνόλου των Ελλήνων Πνευμονολόγων από τις ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές 

εταιρείες.  

Γνωρίζουμε ότι ο ΣΦΦΕ συναινεί ή έχει προτείνει το ίδιο για όλα τα webinar άνω των 

3 ωρών, καθώς το κόστος για κάθε εταιρεία θα είναι σημαντικά μικρότερο. 

Τέλος, δεδομένων των εξελίξεων και των εκτεταμένων αλλαγών στον τρόπο 

διεξαγωγής των διεθνών συνεδρίων, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να επεκταθεί η 

εξαίρεση αυτή και για άλλα διεθνή συνέδρια που θα διεξαχθούν με διαδικτυακό ή 

υβριδικό τρόπο στο μέλλον.  

Πιστεύουμε ότι ο ΕΟΦ θα συναινέσει στο αίτημα μας,  με γνώμονα την ανάγκη για 

διαρκή επιμόρφωση των Ιατρών πνευμονολόγων και τις ανάγκες, προκλήσεις αλλά και 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία. 

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

        Ο Πρόεδρος 

 

   Σπυρίδων Ζακυνθινός 

 

            Ο Γενικός Γραμματέας 

          

             Κωνσταντίνος Κατής 

 

 


