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Αγαπητέ, -ή συνάδελφε και μέλος της ΕΜΓΕ,
Θέμα: ΕΜΓΕ WEB TV, μια νέα υπηρεσία
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) στο πλαίσιο
της αναβάθμισης των νέων παρερχομένων υπηρεσιών και της επιστημονικής
σας ενημέρωσης προχώρησε στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Εταιρείας
www.hsog.gr , με επιστημονικές διαλέξεις από έγκριτους ομιλητές, έμπειρους
κλινικούς ιατρούς και αναγνωρισμένους επιστήμονες της ειδικότητάς μας,
καθώς και συγγενών ειδικοτήτων αλλά και επαγγελματιών υγείας.
Οι διαλέξεις προέρχονται από τις επιστημονικές συναντήσεις της Εταιρείας μας
όπως συνέδρια ή ειδικές συνόδους και βρίσκονται σε ειδική εφαρμογή της
ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, την ΕΜΓΕ WEB TV, όπου η πρόσβαση γίνεται
κατόπιν σύνδεσης μέσω ατομικού λογαριασμού.
Τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας μας για το έτος 2015 δύναται
να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην νέα υπηρεσία, χωρίς επιβάρυνση. Για
να συνδεθούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της Εταιρείας
και να παραλάβουν το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης
του λογαριασμού τους. Τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή
τους προς την ΕΜΓΕ μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση άμεσα, μετά την
εξόφλησή της. Όσον αφορά τα μη μέλη της Εταιρείας που επιθυμούν
πρόσβαση στην υπηρεσία, ακόμη και αν δεν είναι Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι,
μπορούν να αποκτήσουν προσωπικό λογαριασμό μετά από κατάθεση του
ποσού των τριάντα (30) ευρώ σε συνεννόηση με τη Γραμματεία μας στο
τηλέφωνο 2107774607. Η διάρκεια του κωδικού πρόσβασης είναι ένα έτος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Εταιρείας προσπαθεί πάντα να έχει μια άμεση επικοινωνία με τα μέλη και να
τους προσφέρει όσο το δυνατό περισσότερα προνόμια, χωρίς περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση, πέραν της ετήσιας συνδρομής τους.
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