∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Αθ. Αγραφιώτης
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραµµατέας:
Ταµίας:
Ειδικός Γραµµατέας:
Σύµβουλοι:

Φ. Παπαχρήστου
∆. Βλαχάκος
Π. Ανάσης
∆. Χατζηγιαννακός
Χ. Ντιούδης
Α. Χατζητόλιος
Αναπλ. Μέλη: Ε. ∆αφνής
Π. Γούδας
Χ. Μπαλοδήµος

Συντονιστές Σεµιναρίου: ∆. Γρέκας
∆. Χατζηγιαννακός

Oι συµµετέχοντες στην εκδήλωση θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης
µε µόρια, αµοιβαία αναγνωρίσιµα από την UEMS.

πρόσκληση

Το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ.), στα πλαίσια
του πρόγραµµατός του Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία και στην
Αρτηριακή Υπέρταση, διοργανώνει στο Βόλο, 16 - 27 Ιανουαρίου 2009,
το 12 ο Σεµινάριο, µε θέµα:
«ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌﬁ˜ ºˆÛÊﬁÚÔ˘ ÛÙË ÃÚﬁÓÈ· ¡ÂÊÚÈÎ‹ ¡ﬁÛÔ».
Η θεµατολογία του Σεµιναρίου επιχειρεί να καλύψει την παρούσα γνώση και
πρακτική και να θήξει τις προοπτικές και απαιτήσεις του µέλλοντος.
Συντονιστές του Σεµιναρίου είναι οι κ.κ. ∆ηµήτρης Γρέκας και ∆ηµήτρης
Χατζηγιαννακός.
Σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στο σεµινάριο αυτό και να συµµετάσχετε
σε µία δηµιουργική ανταλλαγή απόψεων.
Παράλληλα, ο Βόλος θα µας φέρει κοντά σε µία πανέµορφη γωνία της χώρας
µας. Ελάτε να τη γνωρίσουµε µαζί.

Σας περιµένουµε όλους στο Βόλο.

∆ηµήτριος Βλαχάκος

Θάνος Αγραφιώτης

Γεν. Γραµµατέας Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Πρόεδρος Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

θεµατολογία

- Φωσφόρος και ΧΝΝ

- Επιδηµιολογικά δεδοµένα υπερφωσφαταιµίας

- Η υπερφωσφαταιµία ως δείκτης νοσηρότητας - θνησιµότητας

- FGF - 23 και µεταβολισµός φωσφόρου

- Βιταµίνη D και Ινσουλίνη

- Αντιµετώπιση Υπερφωσφαταιµίας Ι & ΙΙ
(δίαιτα, εξωνεφρική κάθαρση, φάρµακα)

- Καλσιοµιµητικά

- Φωσφόρος και νεφρική µεταµόσχευση

συνοπτικό προκαταρκτικό πρόγραµµα

Λίγα λόγια για το Βόλο
Βόλος…… κτισµένος στο κέντρο της κυρίως Ελλάδας, απέχει περίπου το ίδιο από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα
δύο κυριότερα αστικά συγκροτήµατα της πατρίδας µας (300320 χιλιόµετρα). Είναι η µεγαλύτερη έξοδος της Θεσσαλικής
πεδιάδας προς τη θάλασσα, που θεωρείται η µεγαλύτερη σε
έκταση αγροτική περιοχή της χώρας.
Ο πληθυσµός του Βόλου διακρίνεται σε δύο κυρίως περιοχές,
αυτή της Νέας Ιωνίας, µε περίπου 50.000 κατοίκους, και εκείνη του ∆ήµου Βόλου µε περίπου 90.000 κατοίκους. Έτσι
δηµιουργείται το οικιστικό σύστηµα του Μείζονος Βόλου, µε
περίπου 150.000 κατοίκους. Αν σκεφτούµε πως το 1881, πριν
την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας στο Ελληνικό κράτος, στο
Βόλο κατοικούσαν 4.887 άνθρωποι, διαπιστώνουµε την τεράστια πρόοδο της πόλης.
Ο Βόλος σήµερα θεωρείται το τρίτο σε µέγεθος λιµάνι της
χώρας και η οικονοµία του βασίζεται στην βιοµηχανία, το εµπόριο, τις υπηρεσίες και, φυσικά, στον τουρισµό. Η εξέλιξη
αυτή ήταν δυνατή µε το συνδυασµό των παραδοσιακών Μαστόρων του Πηλίου, της εργατικής τάξης της Θεσσαλίας και
των επενδύσεων της Ελληνικής ∆ιασποράς, που βαθµιαία δηµιούργησαν την µοντέρνα πόλη που βλέπουµε σήµερα. Στοιχεία της είναι η έντονη πολιτιστική ζωή, ένα µοντέρνο Πανεπιστήµιο, πρωτοπόρο στην Ελλάδα στον τοµέα της Μουσικής,
και µεγάλο εύρος επιλογών για διασκέδαση και αναψυχή και
για τους ντόπιους και για τους ξένους φιλοξενούµενους.
Ξενοδοχείο «Volos Palace»
Ξενοφώντος & Θρακών, Βόλος, Τηλ.: 24210 76501

Οργάνωση - Γραµµατεία
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