
 

2
ο 
 Διεθνές Αθηναϊκό Συμπόσιο 2014 

Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 

Δελτίο Τύπου 

  
Σηηο 5 Ινπιίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ νξγαλσηηθό θνξέα ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ., ζην μελνδνρείν Athens 
Hilton, ην «2ν Γηεζλέο Αζελατθό Σπκπόζην 2014" κε ην ζέκα «Καξθίλνο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ: Πξόιεςε, 
Αλαγλώξηζε θαη Γηαρείξηζε - Έλα αιθαβεηάξη γηα ηνπο γηαηξνύο". 
 
Η επίζεκε έλαξμε ηνπ ζπκπνζίνπ έγηλε από ηνλ Υπνπξγό Υγείαο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, θ. Μάθε Βνξίδε 
κε ηελ παξνπζίαζε ηεο νκηιίαο ηνπ κε ζέκα «Η κεηαξξύζκηζε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο -. Μηα λέα 
πξννπηηθή"  
 
Οη επηζηεκνληθνί ππεύζπλνη ηνπ 2ν Γηεζλέο Σπκπόζην 2014, ν Γξ Ισάλλεο Καηζνγξηδάθεο (GR) θαη Prof. 
George Triadafilopoulos (USA), θαζώο θαη ηα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπκπνζίνπ, θαηέβαιαλ 
κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηηπρία απηνύ ηνπ ζπκπνζίνπ, κε απνηειέζκαηα ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκό 
μεπέξαζαλ ηηο πξνζδνθίεο καο, δίλνληάο καο δύλακε θαη έκπλεπζε πξνο ηελ πινπνίεζε επόκελνπ, 3νπ 
Γηεζλνύο Αζελατθνύ Σπκπνζίνπ ην 2016. 
  
Οη εγγξαθέο ηνπ 2νπ Γηεζλνύο Αζελατθνύ Σπκπνζίνπ 2014 μεπέξαζαλ όιεο ηηο πξνζδνθίεο καο, κε ηνπο 
αξηζκνύο ησλ εγγεγξακκέλσλ λα αλέξρεηαη ζε πεξηζζόηεξα από 780 άηνκα πξνεξρόκελα από πάλσ από 30 
δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Πξάγκαηη, ε ιέμε «δηεζλέο» εμ’ νινθιήξνπ ηαηξηάδεη κε ηελ πεξηγξαθή απηνύ ηνπ 
ζπκπνζίνπ.  
 
Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη ην Σπκπόζην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, ηελ παηξίδα ηνπ Ιππνθξάηε, αο 
κελ μερλάκε, όηη ε ζπλερήο δηεπηζηεκνληθή αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηδεώλ είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα 
βειηησζεί ε ηαηξηθή επηζηήκε, θαη λα εληζρπζεί ε πξνζθνξά ησλ ηαηξώλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 
 
Παρακάτω είναι μερικζσ φωτογραφίεσ που ελήφθηςαν από το 2ο Διεθνζσ Αθηναϊκό Συμπόςιο 2014, για να δείτε το 
πλήρεσ ςφνολο φωτογραφιϊν ακολουθήςτε το LINK.  
  
Επιπλζον, για να παρακολουθήςεται τον Υπουργό Υγείασ ςτην Εναρκτήρια ομιλία του (webcast) παρακαλϊ 
ακολουθήςτε το εξήσ  LINK. 
  
Για να δείτε τισ διαλζξεισ του Intenational Faculty, παρακαλϊ ακολουθήςτε το εξήσ  LINK.  
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    «Ο Υπουργόσ Υγείασ κ. Μακησ Βορίδησ ςε χειραψία με το Επίτιμο Πρόεδρο του Συμποςίου και Πρϊην Πρόεδρο τησ 
Ευρωπαϊκσ Ενδοςκοπικήσ Εταιρίασ  Prof. Jerome D. Waye»                 
  

 
 
«Ο Υπουργόσ Υγείασ κ. Μακησ Βορίδησ ςε χειραψία με τον Γερμανό Καθηγητή Εταιρίασ ESGE Prof. Horst Neuhaus» 
 



             

  


