
 

 

 

Πξνο: τοςρ Δ/ντέρ των Οςπολογικών Κλινικών 

Θέκα: 14
η
 Εκπαιδεςηική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικεςομένων Οςπολόγων 

Αγαπεηέ θ. Δηεπζπληά, 

                             Η Ειιεληθή Οπξνινγηθή Εηαηξεία (Ε.Ο.Ε) βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα 
ζαο αλαθνηλώζεη όηη ζα νξγαλώζεη θαη γηα ην 2019, ηε 14

ε
 - θαηά ζεηξά - Εβδνκάδα Ειιήλσλ 

Εηδηθεπνκέλσλ Οπξνιόγσλ, πνπ ζα ιάβεη ρώξα από ηε Δεςηέπα 18 έωρ ηην Παπαζκεςή 22 
Φεβποςαπίος 2019 ζηελ Αζήλα, ξενοδοσείο Athens Marriot (ππώην Metropolitan, Λεωθ. 
Σςγγπού 385). 

                               Σηελ Εβδνκάδα απηή, πνπ απεπζύλεηαη ζε έιιελεο εηδηθεπόκελνπο πνπ 
δηαλύνπλ ηο ηελεςηαίο έηορ ηηρ ειδίκεςζήρ ηοςρ, ζα γίλεη ελδειερήο αλαζθόπεζε όιεο ηεο 
Οπξνινγίαο από εηζεγεηέο, δηαπξεπείο έιιελεο ζπλαδέιθνπο. Επίζεο, ζηελ Εβδνκάδα απηή, 
ζα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ - κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο - θαη εηδηθεπόκελνη ηος ηπίηος 
έηοςρ,αν ςπάπξοςν κενέρ θέσειρ.  

                              Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επηηξνπή Επηζηεκνληθώλ 
θη Επαγγεικαηηθώλ Θεκάησλ ηεο Ε.Ο.Ε, εηνηκάδνπλ έλα πιήξεο πξόγξακκα πνπ ζα 
κεηέξρεηαη όιε ηε ζύγρξνλε Οπξνινγία, κε δηαιέμεηο, videos, παξνπζηάζεηο πεξηζηαηηθώλ θαη 
θιηληθά θξνληηζηήξηα, ώζηε λα θάλεη ηελ παξαθνινύζεζε όζν γίλεηαη πην επράξηζηε θη 
επνηθνδνκεηηθή γηα ηνπο λένπο Σπλαδέιθνπο καο. 

                              Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ζα ζπκπεξηιάβεη, εθ λένπ, ζην πξόγξακκα ηεο 
πξνζερνύο Εβδνκάδνο, ην ζεμινάπιο ππακηικήρ εξάζκηζηρ θαη αληαπνθξηλόκελνη 
ζηα ηδηαίηεξα ζεηηθά ζρόιηα, ηόζν από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, όζν θαη από ηνπο εθπαηδεπηέο 
ηνπο, θηινδνμνύκε γηα ην 2019, λα δηακνξθώζνπκε έλα αθόκε θαιύηεξν HOT, πξνο όθεινο 
ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

                Γλσξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ, ζα 
ζέιακε λα ζαο παξαθαιέζνπκε ζεξκά λα παξνηξύλεηε ηνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο Κιηληθήο ζαο 
– πος πληπούν τα κπιτήπια – λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνζερή, Εθπαηδεπηηθή Εβδνκάδα 
ειιήλσλ εηδηθεπνκέλσλ θαη λα ηνπο δηεπθνιύλεηε κε θάζε ηξόπν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
απηή, ππνγξάθνληαο ζηελ αίηεζή ηνπο όηη ζπκθσλείηε λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηά 
ηεο. 

                           Η Εβδνκάδα απηή, είλαη κηα πξνζθνξά ηεο Ειιεληθήο Οπξνινγηθήο 
Εηαηξείαο πξνο ηνπο εηδηθεπόκελνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, αθνύ ζα θαιύςεη θαη γηα ην 2019, ηα 
γεύκαηα, ηε δηακνλή θαη ηα εηζηηήξηα (για ηοςρ εκηόρ Αθηνών διαμένονηερ). 

  

Με ιδιαίηερη εκηίμηζη, 

Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

                 Ισάλλεο Γθηάιαο                                           Χαξάιακπνο Κσλζηαληηλίδεο     
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