Πρόλογος
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με χαρά σας προσκαλούμε στα 2 προγραμματισμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα πραγματοποιηθούν το 2017.
Πριν από επτά χρόνια κάποιοι από εμάς, μετά από πολλές σκέψεις και συζητήσεις, αποφασίσαμε τη δημιουργία της ΠΦΥ, που άρχισε να δραστηριοποιείται από το Φεβρουάριο 2010, έχοντας βέβαια υπολογίσει τη δύσκολη
συγκυρία που περνάμε, αλλά και με γνώμονα την υποχρέωση και το επιστημονικό μας καθήκον για τη συνεχή απόκτηση γνώσεων στην Ιατρική επιστήμη.
Θέλουμε τη συμμετοχή σας, τις ιδέες σας, τις διαφωνίες σας, τις προτάσεις
σας για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην ΠΦΥ, που πολλοί από εμάς
υπηρετούμε, στο εκπαιδευτικό επιστημονικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει
σημαντικά και συχνά νοσήματα που συναντά ο γενικός ιατρός στην ΠΦΥ.
Σας περιμένουμε λοιπόν στις εκδηλώσεις μας, να ξαναβρεθούμε και να
ανταλλάξουμε απόψεις.
Ο πρόεδρος
Ε.Α. Σκληρός

Διοικητικό Συμβούλιο
Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας
Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός
Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος
Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος
Μέλη: Π. Μερκούρης
Ε. Χανιωτάκης

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός
Μέλη
Γ. Αθανασόπουλος
Α. Βασιμπόσης
Ι. Βιταλιώτης
Π. Γιαννουλέας
Α. Γκίκας
Ι. Ελευθερούδης
Ε. Ζαρμπαλά
Κ. Καλαϊτζάκη
Θ. Κοντομήτρος
Α. Μαγειράκος
Ι. Μποστάνη
Φ. Ναλμπάντη

Βάρδα
Βλαχιώτης
Αλμυρός
Αθήνα
Καλύβια
Παλαιοχώρι
Αμφιλοχία
Θήβα
Μύκονος
Αθήνα
Σέρρες
Θεσσαλονίκη

Π. Νάστας
Β. Παπαγεωργίου
Ι. Παπαπαναγιώτου
Σ. Παπασταυρόπουλος
Χ. Παπαφράγκος
Ε. Ροβίθης
Σ. Σκούρτης
Α. Σωτηρόπουλος
Χ. Τούντας
Ν. Τσακουντάκης
Ι. Χρονόπουλος

Θεσπρωτικό
Κασσάνδρα
Αθήνα
Λαύριο
Τρόπαια
Καστέλλι
Αντίπαρος
Αθήνα
Αθήνα
Μάλλια
Αθήνα
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Χηνίτσα
Ξενοδοχείο «AKS Hinitsa Bay»
Το Πόρτο Χέλι είναι παραθαλάσσιο χωριό της
Αργολίδας και είναι χτισμένο σε φυσικό λιμάνι δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πολιτείας των Αλιέων.
Η εύκολη οδική του πρόσβαση και η χαρακτηριστική ομορφιά του το καθιστούν έναν ιδιαιτέρως
δημοφιλή προορισμό.
Τo Πόρτο Χέλι πήρε το όνομά του απ’ τους παλαιούς κατοίκους του τόπου που ήταν αλιείς πορφύρας
και τεχνίτες στην επεξεργασία της ομώνυμης χρωστικής. Σημάδια της λαμπρής αυτής ιστορίας μπορεί
κάποιος να δει να ξεπετάγονται τόσο στην Ακρόπολη
των Αλιέων, όσο και στον πυθμένα της θάλασσας
με τα απομεινάρια αρχαίων τειχών και κιονοστοιχίας
από το ναό του Απόλλωνα.
Σε πολύ κοντινή απόσταση, το Ξενοδοχείο «AKS
Hinitsa Bay» δεσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο κοντά στο Πόρτο Χέλι, προσφέροντας μαγευτική θέα στη θάλασσα.
Δανείζεται το όνομά του από το μικρό νησάκι της
Χηνίτσας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και λειτουργεί ως φυσικός κυματοθραύστης στην παραλία.
Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη συνεδριακή αίθουσα και καλύπτει επαρκώς τις συνεδριακές ανάγκες
της εκδήλωσης.

Χειμερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΠΦΥ
1-3 Δεκεμβρίου 2017
Αράχωβα
Ξενοδοχείο «Anemolia»

Η Αράχωβα, στολίδι στις ράχες του Παρνασσού, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της τόσο με την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, όσο με το χιονοδρομικό της κέντρο.
Μόλις 8 χλμ απέχει ο αρχαιολογικός χώρος των
Δελφών, τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και χαρακτηρισμένος ως ένας
από τους «Ιερούς τόπους» του κόσμου.
Η περιοχή της Αράχωβας έχει πανάρχαιη ιστορία. Στη δυτική πλευρά της Αράχωβας υπήρχε η
Ανεμώρεια ή Ανεμώλεια, πόλη ομηρική, αναφερόμενη απ’ τον Όμηρο μαζί με την Κυπάρισσο, που
τοποθετείται στα ανατολικά της Αράχωβας. Προχωρώντας μέσα στο χρόνο συναντάμε παρόντες
τους Αραχωβίτες να πολεμούν για τα ιδανικά της
Ελλάδας λαμβάνοντας μέρος σε όλους τους Εθνικούς αγώνες.
Η εύκολη πρόσβαση στην Αράχωβα και στα φυσικά αξιοθέατα του Παρνασσού, την έχουν καταστήσει έναν τόπο που μπορεί να εξυπηρετήσει
συνέδρους τόσο από το βόρειο, όσο και από το
νότιο τμήμα της χώρας.
Το Ξενοδοχείο «Anemolia» παρέχει όλες τις
σύγχρονες υποδομές καλύπτοντας όλα τα γούστα
και είναι χτισμένο σε ένα πολύ καλό σημείο με θέα
στην κοιλάδα των Δελφών.
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