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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας Γενετικής στην 
Οφθαλμολογία, με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζουμε 
στην 1η ημερίδα της Εταιρείας, που θα διεξαχθεί στα 
Ιωάννινα, στις 20 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο 
Grand Serai, με ελεύθερη συμμετοχή. 

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της ημερίδας αυτής, προ-
σπαθεί να προάγει την ενημέρωσή σας στα σύγχρονα 
θέματα της γενετικής στην Οφθαλμολογία, όπως αυτά 
αναπτύσσονται μέσω της βασικής και κλινικής έρευνας. 
Η ημερίδα απευθύνεται όχι μόνο σε Οφθαλμιάτρους, 
αλλά και σε επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων της 
Ιατρικής, καθώς και σε επιστήμονες βιολόγους, 
γενετιστές, βιοχημικούς, χημικούς, φαρμακολόγους, 
και σε οποιονδήποτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
γενετική και τις εφαρμογές της στις Επιστήμες Υγείας.

Η συνεχής εξέλιξη στον τομέα της γενετικής και η 
είσοδός της στη ζωή μας σε προγνωστικό και θεραπευ-
τικό επίπεδο καθιστούν αναγκαία την ενημέρωση όλων 
των συναδέλφων μας στα θέματα αυτά. Παράλληλα, 
στην ημερίδα αυτή, θα παρουσιαστεί η νεοσύστατη 
Εταιρεία Γενετικής στην Οφθαλμολογία και οι σχετικές 
δραστηριότητές της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει προσπάθεια, ώστε το 
επιστημονικό μας πρόγραμμα να περιλαμβάνει πολλούς 
διακεκριμένους ομιλητές, που θα καλύψουν όλα τα 
επίκαιρα θέματα της Γενετικής στην Οφθαλμολογία, 
καθώς και την συσχέτισή της με τις βασικές επιστήμες.

Ελπίζοντας σε μια παραγωγική ημερίδα, αναμένουμε 
την προσέλευσή σας και τη δημιουργική αλληλεπίδρασή 
μας. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μας τιμήσετε με την 
παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Κίτσος
Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόεδρος Εταιρείας Γενετικής στην Οφθαλμολογία
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