
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΥΣΙKΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 

Ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2018 ( Ώρες 8.00 - 12.45 ) 

 

Αθήνα Hotel Royal Olympic 

 

Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης 

(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) συντόνισε επιστημονικά το 

Κλινικό Φυσικοθεραπευτικό Φροντιστήριο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας 

της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (Ε.Ε.Ε.Θ.) με 4 στρογγυλές τράπεζες με πολύ 

ενδιαφέρουσες φυσικοθεραπευτικές ομιλίες (επισυναπτόμενο επιστημονικό πρόγραμμα ή πατήστε 

https://apps.nubis.gr/Synthesis2/files/frontisthrio-14-updated.pdf).  Το Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ. θα 

αποστείλει ηλεκτρονικά τα πρακτικά των περιλήψεων στους συμμετέχοντες. 

 

Επιστημονική Επιτροπή του Κλινικού Φυσικοθεραπευτικού Φροντιστηρίου 

 

Άννα Χρηστάκου, Ειρήνη Πατσάκη, Αναστασία Ζαμπλάρα, Ελένη Σμερνή 

 

Κόστος εγγραφής  

  

• Για το Φυσιοθεραπευτικό Κλινικό Φροντιστήριο, η εγγραφή είναι 40€ και περιλαμβάνει 

εγγραφή και στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Εταιρείας 

Εντατικής Θεραπείας (Ε.Ε.Ε.Θ.) (14-17 Νοεμβρίου 2018)  

• Εάν ο συμμετέχων ενδιαφέρεται για εγγραφή μόνο στο Φυσικοθεραπευτικό Κλινικό 

Φροντιστήριο και όχι στο συνέδριο, το κόστος ανέρχεται σε 25 €. 

• Οι εγγραφές γίνονται μόνο μέσω της ειδικής φόρμας που θα βρείτε παρακάτω. 

• Η αίτηση εγγραφής είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από το αποδεικτικό πληρωμής. Οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει, 

όταν η αίτησή τους γίνεται αποδεκτή. 

 

Φόρμα Εγγραφής Κλινικών Φροντιστηρίων 

 

Για να κατεβάσετε τη φόρμα εγγραφής στο κλινικό φροντιστήριο 

πατήστε https://apps.nubis.gr/Synthesis2/files/frontisthria-registration-updated.pdf εδώ. 

 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Με τραπεζική κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό: ALPHA BANK 

Δικαιούχος: Synthesis Group S.A.  και   Αρ. Λογαριασμού: 1540 0232 0013 040 

IBAN: GR640 140 1540 1540 0232 0013 040  και   SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX 

• Όλα τα 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 το αποδεικτικό μεταφοράς/καταθετήριο, στο 

hsicm@synthesispco.com 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία 

του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας Synthesis Group, με e-mail στο 

hsicm@synthesispco.com ή τηλεφωνικά στο 210-9609400 ή  στο 

http://synthesispco.com/hsicm2018/Congress/Congress3 
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