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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,
06.06.2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ/ΦΑΥ2Α3/Γ.Π.38027
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σχετ.: 31654, 28543
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail

: Αριστοτέλους 17
: 101 87
: Κ. Κραβαρίτη
: 213-2161620
: 210-5230577
: pfy@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ :
Ινστιτούτο Μελέτης
και Ενημέρωσης για
τα υγρά, τους ηλεκτρολύτες
και την οξεοβασική ισορροπία
Αν. Ρωσσίδη 11,
691 00 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Αιγίδας στο 11ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών,
Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του εδ. εε της παρ. 3δ του άρθρου 19 του ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ
173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
β) Τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 11 του Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/τ. Α/2-3-2001)
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4272/14 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-14) περί
ρυθμίσεως θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών.
γ)Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄/17.2.2014)
δ) Την αριθμ. πρωτ. Γ3δ/ΦΑΥ2/Γ.Π.οικ.57595/27-07-2016 (ΑΔΑ : Ω1Π9465ΦΥΟΨΕΝ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : «Καθορισμός ενιαίων
προτυποποιημένων διαδικασιών για τη χορήγηση αιγίδας και έκφρασης αρωγής και
στήριξης του Υπουργείου Υγείας, σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή δράσεις ή
παρεμβάσεις»
ε) Το από 10-05-2017 έγγραφο του Ινστιτούτου Μελέτης και Ενημέρωσης για τα υγρά,
τους ηλεκτρολύτες και την οξεοβασική ισορροπία, με συνημμένα τα σχετικά
δικαιολογητικά,
τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το 11ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας με θέμα «Διαταραχές
οξεοβασικής ισορροπίας», το οποίο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης και
Ενημέρωσης για τα υγρά, τους ηλεκτρολύτες και την οξεοβασική ισορροπία, σε
συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
«Σισμανόγλειο» και θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2017, στην
Κομοτηνή, στο αμφιθέατρο του ιδρύματος «Παπανικολάου».
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Στο εν λόγω Σεμινάριο, θα παρουσιαστούν και συζητηθούν διάφορα θέματα
οξεοβασικών διαταραχών, τα οποία θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των
σύγχρονων ερευνητικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική
εφαρμογή τους.
Επίσης επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις χορήγησης Αιγίδων και
έκφρασης αρωγής και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται ρητά μία
εκ των διατυπώσεων αυτών, με τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας.
Απαγορεύεται η χρήση του σήματος - λογότυπου του Υπουργείου Υγείας,
εφόσον η εν λόγω εκδήλωση - δράση δεν έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με
ευθύνη και συμμετοχή αυτού.
Με την οριστικοποίηση των εταιριών που θα συμβάλλουν στη
χρηματοδότηση του Σεμιναρίου, να ενημερώσετε την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου με αναφορά στην εταιρεία και το ποσό.
Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης εθνικών πολιτικών που
ενισχύουν την προαγωγή των υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών διατροφής,
καθώς και του Μητρικού Θηλασμού, από το Υπουργείο Υγείας και συναρμόδιους
φορείς, εξετάζεται η δυνατότητα απόρριψης χορήγησης αιγιδών σε επιστημονικές
εκδηλώσεις, η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται από εταιρείες των οποίων η
δραστηριότητα αντιτίθεται ή δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές και τη φιλοσοφία των εν
λόγω πολιτικών, δηλαδή εταιρείες που εμπορεύονται αεριούχα ποτά τροφές, με
κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και μεγάλη ποσότητα αλατιού, καθώς και υποκατάστατα
μητρικού γάλακτος για νεογνά και βρέφη.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Σεμιναρίου, παρακαλείσθε όπως
συμπληρώσετε και σε χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα, αποστείλετε στη Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας &
Πρόληψης,

το

συνημμένο

έντυπο

Δ’,

με

τίτλο

«Απολογιστικά

Στοιχεία

Επιστημονικής Εκδήλωσης ή δράσης ή παρέμβασης», καθώς και συνοπτικά
συμπεράσματα - προτάσεις με το αντίστοιχο υλικό.
Συνημμένα (μόνο για το Φορέα) :
Έντυπο Δ’.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Χωρίς Συνημμένα) :
1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.) με την παράκληση να διαβιβάσουν
το παρόν έγγραφο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους.
2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους, 106 75 Αθήνα (Ενημέρωση Μελών Ι.Σ.)
3. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα (Ενημέρωση Ι.Ε )
4. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ενημέρωση Μελών )
Βασ. Σοφίας 47, 106 76 Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ :


Πληροφορίες για την εκδήλωση στα τηλέφωνα : 2531030706

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) :mavromatidisk@gmail.com
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφ. κ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού Υγείας
3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
4. Γραφ. Προϊστ. Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης Ε.Σ.Υ.
6. Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας
Τμήμα Εκπαίδευσης Κ.Υ. και Εποπτευομένων Φορέων
7. Δνση Π.Φ.Υ & Πρόληψης, Τμήμα Δ’ (3)

