
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με κεφαλαία:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΧΩΡΑ

E-MAIL

✓ ✓

1 - 9 - 

2 - 10 - 

3 - 11 - 

4 - 12 - 

5 - 13 - 

6 - 14 - 

7 - 15 - 

8 - 16 - 

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ κατά την πληρωμή και τιμολόγηση

(πατήστε εδώ)

Υπερηχοκαρδιολογία στην εκτίμηση των βαρέως 

πασχόντων της ΜΕΘ

Εξωνεφρική Κάθαρση οι θέσεις έχουν καλυφθεί

Φυσικοθεραπευτικό φροντιστήριο

Μηχανικός Αερισμός

Υπερηχογραφία Θώρακος στη ΜΕΘ

Λοιμώξεις

Δέσμη μέτρων φροντίδας κεντρικών φλεβικών 

καθετήρων και PICC Lines-τοποθέτηση και 

εφαρμογή της bundle

Score Βαρύτητας Βαρέως Πασχόντων Ασθενών - Η 

αξία του υπολογισμού τους από τον νοσηλευτή της 

ΜΕΘ

Διαχείριση Αεραγωγού στη ΜΕΘ

Μοντέλο ασφαλούς και κατάλληλης επιλογής 

ενδαγγειακών καθετήρων

Έλκη πίεσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Υπογραφή

1) Online. Επιλέγετε Πληρωμή στο κάτω μέρος της σελίδας. Θα οδηγηθείτε στην on-line πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Διατροφή στη ΜΕΘ

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΓΙΑ 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

80 €

Ημερομηνία

• Τα Κλινικά Φροντιστήρια απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές κλπ.) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση στο αντικείμενο 

της Εντατικής Θεραπείας.

Τρόπος πληρωμής

Σημειώσεις:

2) Με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό: EUROBANK  | Δικαιούχος: CONCO Meetings and Events

Αρ. Λογαριασμού: 0026 0240 37 0201 5210 65   IBAN: GR5402602400000370201521065   SWIFT CODE: ERBKGRAA

• Όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εντολέα   • Παρακαλούμε αναφέρετε το όνομά σας και τον τίτλο της εκδήλωσης κατά την πληρωμή σας   •Μετά 

την πληρωμή σας στείλτε μας με το αποδεικτικό μεταφοράς/καταθετήριο, στο : congress2@concopco.com

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου Conco Meetings and Events, με e-mail στο 

congress2@concopco.com, ή τηλεφωνικά στο 210-6109991.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΓΙΑ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

50 €

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

____________________________

____________________________

_____________________________________

_____________________________________

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

• Η αίτηση εγγραφής είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από το αποδεικτικό πληρωμής. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με e-mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει, όταν η αίτησή τους γίνεται αποδεκτή.

• Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά φροντιστήριο είναι αυστηρά περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

• Για το Νοσηλευτικό Κλινικό Φροντιστήριο (εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι νοσηλευτής) η εγγραφή είναι 50 € και περιλαμβάνει και εγγραφή στο 

συνέδριο. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει ότι επιθυμεί συνδυαστική εγγραφή.

_____________________________________

90 €

Κλινικό Φροντιστήριο

Παρακαλούμε επιλέξτε το κλινικό φροντιστήριο ή τα κλινικά φροντιστήρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε:

Κλινικό Φροντιστήριο

____________________________

____________________________

_____________________________________

Αέρια αίματος - Οξεοβασική Ισορροπία

Νοσηλευτικό Φροντιστήριο: Ανάπτυξη κλινικών 

δεξιοτήτων - Εξάσκηση σε κλινικά σενάρια

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

στον χώρο της υγείας

https://event.concopco.com/cms/hsicm2021/online-registration
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