Αθήνα, 9 Μαΐου 2022
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ακτινοφυσικοί και επιστήμονες άλλων όμορων ειδικοτήτων,
αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές μας, χρόνια πολλά και καλό μήνα.
Η οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής, στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο Royal
Olympic Hotel, που συνδιοργανώνουν η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) και η Ελληνική Εταιρεία
Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας (ΕΛΕΝΕΠΥ), προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το
επιστημονικό πρόγραμμα και τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στον ΕΟΦ για έγκριση και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου (www.pcmp2022.org). Επιπλέον, υπάρχει σημαντική στήριξη από τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενό μας, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχή διεξαγωγή
του. Τέλος, και πιο σημαντικό, η ανταπόκριση που έχουμε δει από όλους εσάς με πολλούς τρόπους (μηνύματα,
τηλέφωνα κλπ), είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη στήριξη αυτή που
διασφαλίζει ότι το συνέδριο μας θα έχει την επιτυχία που αρμόζει σε ένα τέτοιο γεγονός για την ειδικότητα μας.
Το συνέδριο απευθύνεται σε Φυσικούς Ιατρικής αλλά και επιστήμονες από όμορα πεδία όπως οι Ιατροί, Μηχανικοί,
Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι κ.ά. Επισημαίνεται ότι οι Θεματικές Ενότητες στις οποίες μπορείτε να καταθέσετε τις εργασίες
σας είναι:
1. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (ΑΟ), 2. Διαγνωστική και Eπεμβατική Aκτινολογία (ΑΚΤ), 3. Διαγνωστική και
Θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική (ΠΙ), 4. Ακτινοπροστασία και Δοσιμετρία (ΑΔ), 5. Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ΜΙ), 6.
Ιατρική Πληροφορική και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), 7. Βιοφυσική και Ραδιοβιολογία (ΒΡ), 8. Βιοϊατρική Τεχνολογία
(ΒΙΤ), 9. Νανοϊατρική (Ν), 10. Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΚ), 11. Επαγγελματικά θέματα (ΕΠ).
Οι περιλήψεις όλων των εργασιών που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο (είτε προφορικά είτε μέσω
ηλεκτρονικής ανάρτησης), θα δημοσιευθούν σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού της EFOMP, European
Journal of Medical Physics, χωρίς καμία χρέωση για τους συγγραφείς.
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλες και όλους ότι η προθεσμία υποβολής των επιστημονικών εργασιών (που θα
ανακοινωθούν προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης) έχει καθοριστεί για τις 31 Μαΐου (στο τέλος του
τρέχοντος μήνα). Την ίδια ημερομηνία λήγει και η προθεσμία εγγραφής μειωμένου κόστους (early registration).
Όλες τις πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του:
www.pcmp2022.org
Με την ευχή και την ελπίδα ότι το συνέδριο θα καθιερωθεί και θα πραγματοποιείται σε περιοδική βάση, καλούμε
όλους τους επιστήμονες του χώρου να συμμετέχουν ενεργά
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