ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού
Αθήνα 5-6 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επώνυμο
Όνομα
Ιδιότητα (Ιατρός, Νοσηλευτής κ.ο.κ)
Email
Κινητό Τηλέφωνο
Κατηγορία Εγγραφής

Έως 31/07/2018

Από 01/08/18 - Ημέρα συνεδρίου

Επαγγελματίες Υγείας

□ 60€

□ 100€

Προπτυχιακοί Φοιτητές

□ 30€

*με ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ
Οι άνεργοι Επαγγελματίες Υγείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email: info@eekaa.com

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι προεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν με ένα από τους δύο παρακάτω τρόπους επιλογής σας:
α. Στα γραφεία της ΕΕΚΑΑ: Πατησίων 89 Αθήνα (3ος όροφος) - Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00
Ο Σύνεδρος υπογράφει το δελτίο εγγραφής-κλινικών φροντιστηρίων και καταβάλλει την εγγραφή απευθείας
στη Γραμματεία του Συνεδρίου. Ο χώρος δεν διαθέτει μηχάνημα POS για κάρτες.
β. Μέσω τραπέζης
Βήμα 1ο: Κατάθεση σε λογαριασμό- Τράπεζα Alpha bank
- Εγγραφή: ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την κατηγορία
- Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
IBAN: GR21 0140 3580 3580 0200 2006 924
BIC: CRBAGRAA
Αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο συνέδρου
Σε περίπτωση συναλλαγής μέσω web-banking άλλης Τράπεζας τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν
τον εντολέα. Σε διαφορετική περίπτωση η συναλλαγή σας θεωρείται μη ολοκληρωμένη.
Βήμα 2ο: Αποστολή του Δελτίου εγγραφής-κλινικών φροντιστηρίων μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης στο
Email: info@eekaa.com ή στο Fax: 211 0121758.
Μέσα σε χρονικό διάστημα 5 (πέντε) ημερών, θα λάβετε επιβεβαίωση εγγραφής στο συνέδριο. Σε
διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
*Οι προπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να στείλουν και αντίγραφο της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω θα εκδοθεί η απόδειξή σας. Σε περίπτωση που
επιθυμείτε να εκδοθεί ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ θα πρέπει να αναφέρεται στο email αποστολής των εγγράφων σας με τα
αναλυτικά στοιχεία τιμολόγησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκδίδεται αυτόματα απόδειξη η οποία δε
δύναται να ακυρωθεί.
Πολιτική ακυρώσεων: Για ακυρώσεις έως 31/08/2018 παρακρατείται το 50% του ήδη καταβληθέντος ποσού.
Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνία, τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

1
Με το παρόν συμφωνώ στους όρους συμμετοχής που διέπουν το συνέδριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού
Αθήνα 5-6 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ




Τα Κλινικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους εγγεγραμμένους συνέδρους.
Τα Κλινικά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του 10ου
ορόφου του Συνεδριακού Ξενοδοχείου.
Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα προεγγραφής σε ένα μόνο Κλινικό φροντιστήριο.

Παρακαλούμε επιλέξτε βάζοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, σε ένα μόνο από τα παρακάτω Κλινικά
Φροντιστήρια και στείλτε το παρόν δελτίο, μαζί με τη φόρμα εγγραφής, στη Γραμματεία του Συνεδρίου,
στο email info@eekaa.com ή στο Fax: 2110121758. Μέσα σε χρονικό διάστημα 5 (πέντε) ημερών, θα
λάβετε επιβεβαίωση εγγραφής στο Κλινικό Φροντιστήριο. Σε περίπτωση που έχει ήδη συμπληρωθεί ο
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο Κλινικό Φροντιστήριο της επιλογής σας, θα ενημερ ωθείτε άμεσα,
ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε κάποιο άλλο.
Σημειώστε και σε αυτό το φύλλο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία σας
Ονοματεπώνυμο:
Email ή Τηλέφωνο:
Επιλέξτε 1 (ένα) από τα παρακάτω Κλινικά Φροντιστήρια:
 Δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε Κλινικό Φροντιστήριο
 Διαλογή ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 ECMO: Βασικές αρχές υποστήριξης ασθενών μετά από ανακοπή
 Βασικές αρχές συρραφής τραύματος
 Προσομοίωση αντιμετώπισης βαρέως πάσχοντος παιδιού (EPALS)
 Χρήση U/S καρδιάς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 Διαχείριση θυμάτων Μαζικών Καταστροφών σε πολιτικό και υγειονομικό επίπεδο
 U/S FAST-Θώρακος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 Μέθοδοι επείγουσας αγγειακής προσπέλασης και τοποθέτησης διαφλέβιου βηματοδότη
 Διαχείριση αεραγωγού στο νεογνό
 Ενδονοσοκομειακός μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός
 Αξιολόγηση Ζωτικών Σημείων σε παιδιά
 Προσέγγιση και αντιμετώπιση τραυματία βάση του κανόνα ABCDE
 Διαχείριση αεραγωγού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 Επείγουσα παρέμβαση σε ακτινοβόληση
 Προσομοίωση εξειδικευμένης αντιμετώπισης παθολογικών περιστατικών (AMLS)
 Προσομοίωση εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής (ALS)
Πολιτική ακυρώσεων: Για ακυρώσεις έως 31/08/2018 παρακρατείται το 50% του ήδη καταβληθέντος
ποσού. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνία, τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
______________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
____/___/____
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