


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της -Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρείας –European Union Geriatric Medicine 

Society (EUGMS)  στην προσπάθεια να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες των Ελλήνων ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, που 

ενδιαφέρονται για την Γηριατρική και τις ανάγκες των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στην χώρα μας, διοργανώνουν 

Workshop με θέμα "Development of Geriatric Medicine : A perspective for a new approach towards the older patients".

Τόπος: Ξενοδοχείο Electra Metropolis, Αίθουσα Magnolia.

Τα μέλη του ΔΣ της EUGMS θα δώσουν διαλέξεις και θα ακολουθήσει Στρογγυλό Τραπέζι με την συμμετοχή όλων των 

ελληνικών επιστημονικών εταιρειών που έχουν ήδη δεσμευθεί και  εκδηλώσει ενδιαφέρον σε αυτή την πρωτοβουλία, 

από κοινού, ενώ θα πραγματοποιηθεί ελεύθερη συζήτηση με το ακροατήριο, με τίτλο:

Do we need geriatric medicine in Greece ? 

Σας προσκαλούμε σε αυτή την εκδήλωση (είσοδος ελεύθερη) με την ελπίδα η συνάντηση  αυτή να είναι η απαρχή μιας 

Πανελλήνιας συνεργασίας ιατρών και επαγγελματιών υγείας όλων των ειδικοτήτων σε θέματα  ατόμων

της μεγαλύτερης ηλικίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής προκειμένου να γινει προκράτηση θέσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email στο 

Η διεκδίκηση της οργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου της EUGMS στην Ελλάδα το 2020 θα είναι άλλο ένα επιτυχές βήμα 

στην αναγνώριση από την πολιτεία της συμβολής της Γηριατρικής στον γηράσκοντα  πληθυσμό της χώρας μας. 

Εκ μέρους της Hellenic Consortium for Geriatric Medicine

info@eemeg.gr 

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017, Αθήνα



WORKSHOP PROGRAM
The program of the meeting organized by the Executive Board of the EUGMS

Development of Geriatric Medicine : A perspective for a new approach towards the older patients

5:30 pm

5:35-5:55 pm

5:55-6:15 pm

6:15- 6:35 pm

6:15-6:35 pm

6:55- 7:25 pm

7:30-8:30 pm

Opening Remarks
A. Benetos

The development of Geriatric Medicine in Europe
S. Maggi, President

Interest of geriatric evaluation in patients undergoing surgery
A. Vilches-Moraga, Executive Board

Interest of geriatric evaluation in patients with cancer
F. Martin, Elected President

Interest of geriatric evaluation in patients with CV diseases
A. Benetos, Academic Director

Mediterranean Diet in Healthy Aging
A. Trichopoulou, Professor emeritus, National School of Public 
Health and University of Athens Medical School

Do we need geriatric medicine in Greece (Round Table)
Moderator: T. Strandberg, Immediate Past President
The point of view of the Hellenic Consortium for Geriatric Medicine


