Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Oστών (E.E.M.M.O), σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα, στο
ξενοδοχείο “DuLac”, στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2020, με τη νέα υβριδική μορφή που
επιβάλλουν οι συνθήκες, δηλαδή τόσο με φυσική παρουσία συνέδρων όσο και με
διαδικτυακή συμμετοχή.
Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε φέτος στο Συνέδριό μας δύο συγγενείς επιστημονικές
εταιρείες, το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης και την Ελληνική Ενδοκρινολογική
Εταιρεία, οι οποίες αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας να αναπτύξουν σε δύο στρογγυλές
τράπεζες ειδικά θέματα που άπτονται του μεταβολισμού των οστών. Με τον τρόπο αυτό
δίνεται η ευκαιρία διεταιρικής ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, με στόχο πάντα τη
σφαιρική ενημέρωση.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου διαμορφώθηκε με γνώμονα την επίγνωση των δυσχερειών
που παρουσιάζονται σήμερα στην άσκηση της ιατρικής και στην ανάγκη για ενημέρωση
στον καιρό της πανδημίας. Ελπίζουμε με τη θεματολογία και τη δομή του επιστημονικού
προγράμματος, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη σας.
Στο Συνέδριό μας είναι προσκεκλημένοι διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα αλλά και το
εξωτερικό, με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των εξελίξεων στις
μεταβολικές παθήσεις των οστών.
Υβριδικό Συνέδριο
Έχοντας θέσει ως κύριο μέλημά μας το «Μένουμε Ασφαλείς» το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ 2020) προσαρμόζεται
στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω Covid-19 και προετοιμάζεται αναλόγως για
να διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο κάνοντας χρήση της τεχνολογίας του Live Broadcasting
(ζωντανή μετάδοση), έτσι ώστε ο κάθε σύνεδρος να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα
σε δύο τρόπους παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές εξελίξεις και τα πρωτόκολλα διεξαγωγής συνεδρίων το
Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί
τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, γάντια, μάσκες και αντισηπτικά θα
υπάρχουν διαθέσιμα σε όλους τους χώρους, οι αίθουσες οι οποίες θα αερίζονται και θα
καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα είναι διαμορφωμένες ώστε να δεχθούν τον
γεμιστό αριθμό ατόμων (50) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρόλο που η πρόθεσή μας είναι να πραγματοποιήσουμε ένα ασφαλές συνέδριο με φυσική
παρουσία για όσους συναδέλφους δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στην όμορφη πόλη των
Ιωαννίνων, η δυνατότητα εγγραφής για διαδικτυακή παρακολούθησης θα είναι επίσης
διαθέσιμη μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας.
Θα αποτελέσει για εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας και κυρίως η ενεργός
συμμετοχή σας τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά.
Προσδοκούμε να σας καλωσορίσουμε σε μία ακόμη γόνιμη επιστημονική συνάντηση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Μάκρας Πολυζώης
Ενδοκρινολόγος
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