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6-μηνιαίοσ Απολογιςμόσ Δράςεων ΔΣ ΕΠΕ 
 

Οι 10+1 πιο ςθμαντικζσ δράςεισ του νζου Δ το πρϊτο εξάμθνο τθσ κθτείασ του 

1. Διεξαγωγι του 29ου Πανελλινιου Πνευμονολογικοφ υνεδρίου. 4 υνεδριακζσ θμζρεσ, >2.000 

υμμετζχοντεσ-166 Ομιλθτζσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  46 υνεδρίεσ, 57,5 ϊρεσ 

Επιςτθμονικοφ Προγράμματοσ 208 E-posters 11 Δορυφορικά υμπόςια 18 Χορθγοί Εταιρείεσ. 

>350 άτομα ςε κάκε ςυνεδρία. Κιρυξθ ζναρξθσ από το Πρωκυπουργό Κυριάκο Μθτςοτάκθ-

εναρκτιρια ομιλία από τον κακθγθτι Η Μόςιαλο. Η αποδελτίωςθ τθσ τελετισ ζναρξθσ 

κεωρικθκε ςτα 20 δθμοφιλζςτερα ειδθςεογραφικά γεγονότα τθσ χρονιάσ.   

2. Ενεργοποίθςθ προγράμματοσ επικοινωνίασ, ϊςτε να γίνει γνωςτι θ ειδικότθτα τθσ 

Πνευμονολογίασ ςτο ευρφ κοινό μζςα από τθν προβολι ςε μεγάλα ζντυπα και θλεκτρονικά 

Μζςα.  

 14 Δελτία Σφπου, >710 Δθμοςιεφματα 

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τον εμβολιαςμό:  

i.  Εμβολιαςμόσ τθσ ΠτΔ για γρίπθ και πνευμονιόκοκκο   

ii. Ραδιοφωνικό Spot  «Είναι ςτο χζρι ςου να ςϊςεισ τα πνευμόνια ςου. 

Εμβολιάςου!» , 570 μεταδόςεισ Ακινα, 590 μεταδόςεισ ςτθν Επαρχία 

 Επανα-ενεργοποίθςθ τθσ ςελίδασ «Πρόςεξε τα πνευμόνια ςου ςαν τα μάτια ςου»  με 

ενθμερωτικά βίντεο από μζλθ τθσ ΕΠΕ (Βρογχοςκόπθςθ ςτθν εποχι του COVID-19, 

Ελλθνικζσ Οδθγίεσ ΧΑΠ, Διαχείριςθ αςκενϊν με COVID-19 ςτο Σμιμα Επειγόντων 

Περιςτατικϊν (ΣΕΠ), Οδθγίεσ για παραμονι ςτο ςπίτι μετά από λοίμωξθ COVID-19) 

 Εκδιλωςθ «Γυναικεία Ανάςα» για τθν θμζρα τθσ Γυναίκασ με τθν ςυμμετοχι τθσ 

ακαδθμαϊκοφ Ελ. Γλφκατηθ Αρβελζρ, τθσ Τφυπουργοφ Τγείασ, τθσ προζδρου του ΚΕΤ 

και πλικουσ επιφανϊν γυναικϊν, μελϊν τθσ ΕΠΕ, γιατρϊν τθσ πρϊτθσ γραμμισ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ.   

3. Επαναδραςτθριοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ – χεδιαςμόσ και διεξαγωγι κάκε 2 

εβδομάδεσ (μζχρι ςιμερα ζχουν γίνει 6). 

4. Διεξαγωγι πλικουσ Webinar με επίκαιρα κζματα και ςχετιηόμενα με τον Covid-19.  

5. Αναβάκμιςθ του ρόλου των ομάδων εργαςίασ που πλζον ςυναποφαςίηουν ςε κζματα ομάδασ 

και με ενεργι ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του Πανελλινιου Πνευμονολογικοφ υνεδρίου. 

6. Διεπιςτθμονικζσ υνεργαςίεσ και υνεργαςίεσ με φορείσ για ιςχυροποίθςθ του ρόλου τθσ 

Πνευμονολογίασ:  

 Ελλθνικι Καρδιολογικι Εταιρεία 

 Πανελλινιοσ Φαρμακευτικόσ φλλογοσ (Webinar ςτισ 14/4/2021) 

 Διμοσ Ακθναίων (μνθμόνιο ςυνεργαςίασ) 

 Ομάδα Αιγαίου (μνθμόνιο ςυνεργαςίασ) 
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7. Μεταβίβαςθ του περιοδικοφ  «Πνεφμων» ςε εκδοτικό οίκο εξωτερικοφ με ςκοπό τον 

εκςυγχρονιςμό και τθν αναβάκμιςθ του περιοδικοφ. 

8. Αλλαγι Καταςτατικοφ – πρόβλεψθ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, κατάργθςθ δφςχρθςτθσ και 

βραδυκίνθτθσ επιςτολικισ ψιφου-κατάργθςθ των ςυνεχϊν υποψθφιοτιτων. 

9. Ζναρξθ υγγραφισ Ελλθνικϊν Οδθγιϊν για τα ςθμαντικότερα αναπνευςτικά νοςιματα. 

10. Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ του site τθσ ΕΠΕ με δυνατότθτα πλθρωμισ ςυνδρομισ με 

κάρτα. 

+1 υνεχισ επικοινωνία και ςυνεργαςία με το ΚΕΤ για αναβάκμιςθ τθσ ειδικότθτασ. 

 


