
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα “Παρακλίνιος Διαγνωστικός Έλεγχος – Η δύναμη και η 
δυναμική μίας σημαντικής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας» 

30 & 31 Μαρτίου 2018  
στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. 

 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα 
“Παρακλίνιος Διαγνωστικός Έλεγχος – Η δύναμη και η δυναμική μίας σημαντικής καινοτομίας στο χώρο της 
Υγείας». Το διήμερο συνέδριο θα διεξαχθεί στις 30 & 31 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.  

Το μέλος ΔΕΠ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Στερεάς Ελλάδας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ, Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας συμμετέχει στο Στρογγυλό 
Τραπέζι «Η ανάπτυξη των παρακλίνιων διαγνωστικών συστημάτων – Οργανωτικές και οικονομικές 
παράμετροι» με την ομιλία που το θέμα της αφορά «Διαχείριση δεδομένων υγείας». 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των παρακλίνιων διαγνωστικών συστημάτων (POC systems) σε όλους τους 
τομείς της σύγχρονης Υγείας είναι ραγδαία. Από την Πρωτοβάθμια περίθαλψη έως την Δευτεροβάθμια και την 
Τριτοβάθμια, από τις μεγάλες οργανωμένες μονάδες Υγείας των αστικών κέντρων έως τις μικρές 
αποκεντρωμένες δομές της περιφέρειας και από τους οργανισμούς παροχής αμιγώς ιατρικών υπηρεσιών έως 
την οικία των ασθενών, οι παρακλίνιες συσκευές διαγνωστικού χαρακτήρα λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο 
ρόλο στην εκτίμηση της πορείας της υγείας των ασθενών και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της 
ιατρικής πρακτικής. Τα δεδομένα (data) που παράγονται από τα εν λόγω διαγνωστικά συστήματα δεν 
αξιοποιούνται περαιτέρω, καθ’ όσο δεν συλλέγονται συστηματικά, κατά κανόνα δεν αποθηκεύονται σε κάποιο 
μέσο και δεν επεξεργάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότερο αναδεικνύεται ο 
ρόλος της τεχνολογίας της πληροφορικής ως ρυθμιστή των δαπανών στο χώρο της Υγείας και η ανάγκη για 
συμμόρφωση με νομοθετικές διατάξεις περί ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι πλέον 
αυτονόητη κι επιτακτική. Οι παραπάνω επισημάνσεις αποτελούν το έναυσμα για τη διοργάνωση του πρώτου 
Συνεδρίου της «Ελληνικής Εταιρείας Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 
30 & 31 Μαρτίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, με θέμα: «Παρακλίνιος 
Διαγνωστικός Έλεγχος. Η δύναμη και η δυναμική μίας σημαντικής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας», η 
επιτυχία του οποίου θα καθορισθεί και από τη δική σας ενεργό συμμετοχή. Το 1ο Συνέδριο ΕΕΠΑΔΕ τελεί υπό 
την αιγίδα της ΕΕΜΕΠΥ, της Ελληνικής Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος και της Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος. 

  
 

 


