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Αθήνα 17-1-2013
Αγαπητοί Σύνεδροι

Ως Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών µε
ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο.
Τα θέµατα του φετινού Συνεδρίου θα έχουν όπως πάντα όλες τις νεώτερες και σύγχρονες
απόψεις που αφορούν το Τραύµα, τα Έλκη και την Επούλωση αυτών. Στην ανάλυση αυτής
της ενότητας συναντώνται πολλές ειδικότητες που η συνεργασία των οποίων είναι
απαραίτητη για την αντιµετώπιση των ασθενών που πάσχουν από αυτού του είδους τα
προβλήµατα.

Τα στελέχη της Εταιρείας µας είναι ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι,
βιολόγοι, και είναι αυτοί που θα ασχοληθούν µε όλα τα επίκαιρα θέµατα που θα αναλυθούν
διεξοδικά κατά τις ηµέρες του Συνεδρίου, µε οµιλίες, Στρογγυλά Τραπέζια, Κλινικά
Φροντιστήρια, ∆ιαλέξεις, Ελεύθερες ανακοινώσεις και ∆ορυφορικά Συµπόσια. Ειδικά τα Κλινικά
Φροντιστήρια σκοπό έχουν την ενηµέρωση και την εκπαίδευση των συνέδρων στις τεχνικές
και στις νεώτερες µεθόδους οι οποίες χρησιµοποιούνται για την διάγνωση, πρόληψη και
θεραπεία τραυµάτων και ελκών.

Επίσης µέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών
θα διοργανώσει το 5ο ABLS (Advanced Burn Life Support). Η πιστοποίηση που θα δοθεί µετά την
επιτυχή παρακολούθηση του course, προέρχεται από τον αντίστοιχο φορέα των ΗΠΑ
(American Burn Association) που συµµετέχει σ’αυτό το σεµινάριο.

Όπως σε όλα µας τα Συνέδρια η Εταιρεία θα χορηγήσει και φέτος υποτροφίες για τη
µετεκπαίδευση δύο ιατρών και δύο νοσηλευτών στο εξωτερικό, πάνω στο γνωστικό
αντικείµενο των τραυµάτων και των ελκών. Επίσης όπως σε όλα τα Συνέδρια θα δοθεί το
βραβείο Ιωάννοβιτς στην καλύτερη υποψήφια ανακοίνωση.

Η επιτυχία του Συνεδρίου αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Οργανωτικής Επιτροπής έχοντας
επίγνωση ότι το Συνέδριο αυτό διεξάγεται µέσα σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. Η
Οργανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άρτια
οργάνωσή του ώστε να είναι εφάµιλλο των προηγουµένων Συνεδρίων και να εµπεριέχει µέσα
στο πρόγραµµά του όλα τα σύγχρονα θεωρητικά και πρακτικά επιστηµονικά επιτεύγµατα
που αφορούν την Επούλωση Τραυµάτων και Ελκών.

Όπως και στα προηγούµενα Συνέδρια οι συµµετέχοντες θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν µια ευχάριστη παράσταση του Πλανηταρίου που θα µας οδηγήσει σε νέους
κόσµους του Σύµπαντος.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
∆ηµήτριος Αλεξάκης
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Αλεξάκης ∆ηµήτριος

Καστανά Ουρανία
Χαρχαρίδου Μαρία
∆ιαµαντή Σοφία
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Βογιατζόγλου Ελευθέριος
Τσούτσος ∆ηµοσθένης

∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Ελληνικής
Εταιρείας
Επούλωσης
Τραυµάτων
και Ελκών

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος
Γολεµάτης Βασίλειος
Μπράµης Ιωάννης
Πλατή Χρυσάνθη
Πολυµερόπουλος Θεόφιλος
Μπαστούνης Ηλίας

Αποστόλου Χριστίνα
Βαρδάκη Ζαµπία
Βασιλείου Μενέλαος
Γεττίµης Ευριπίδης
Γιαννακίδου Μαρία
Γκούζου Μαρία
Ευσταθίου Φλώρα
Καλογιάννη Αντωνία
Καρατζά Αναστασία
Καρονίδης Αθανάσιος
Κατέρος Κωνσταντίνος
Κληµόπουλος Σεραφείµ
Κόκκαλης Γεώργιος
Κοκκινάκης Κωνσταντίνος

Κοτανίδου Αναστασία
Κουλέρµου Γεωργία
Κουτελέκος Ιωάννης
Κουτρουµπέλη Καλλιρόη
Κουτσούκου Αντωνία
Κυρίτση Ελένη
Λακοπούλου Φωτεινή
Μαντάς ∆ηµήτριος
Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος
Σοφιανού Ιώ
Στραβοπόδης Γεώργιος
Στράντζαλης Γεώργιος
Τολίκα Φωτεινή
Τσακίρης Αριστείδης
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Καστανά Ουρανία

Αλεξάκης ∆ηµήτριος
Χαρχαρίδου Μαρία
∆ιαµαντή Σοφία
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Βογιατζόγλου Ελευθέριος
Τσούτσος ∆ηµοσθένης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Αλεξάκης ∆ηµήτριος
Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καστανά Ουρανία
Τσούτσος ∆ηµοσθένης
Χαρχαρίδου Μαρία

Αβραµοπούλου Λαµπρινή
Ανδρεάδης Εµµανουήλ
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Γουρνή Μαρίτσα
Γραββάνης Ανδρέας
∆ηµητρούλη Αικατερίνη
Ζυγά Σοφία
Ιωάννου Αικατερίνη
Καλαφάτη Μαρία
Καλεµικεράκης Ιωάννης
Κόνωνας Θεόδωρος
Λαζαρίδης Μίλτος
Λεµονίδου Χρυσούλα

Μαρβάκη Χριστίνα
Ναούµ Χρήστος
Ξαρχάς Κωνσταντίνος
Πάλµος Πέτρος
Παναγιώτου Πέτρος
Παντελίδης Εµµανουήλ
Παπαδόπουλος Όθωνας
Πετρακοπούλου Θεοδώρα
Πρίγγουρης Σωτήριος
Σταµατόπουλος Γεώργιος
Τσιρώνη Μαρία
Χατζοπούλου Μαρία
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ABLS
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ABLS

Καστανά Ουρανία
Τσούτσος ∆ηµοσθένης
Παπαδόπουλος Στέφανος

Χαρχαρίδου Μαρία
Βασιλόπουλος Γεώργιος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ABLS
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

Palmieri Tina
Παπαδόπουλος Στέφανος
Τσούτσος ∆ηµοσθένης

Κυριοπούλου Ευγενία
Μπρούµη Παρασκευή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών αποτελείται από
τις εξής ενότητες:

• Εννέα (9) Κλινικά Φροντιστήρια, που οργανώνονται από γιατρό και
νοσηλευτή ή άλλο επαγγελµατία υγείας, ειδικούς για το θέµα.

• Τέσσερα (4) Στρογγυλά Τραπέζια µε διεθνή συµµετοχή, όπου θα
παρουσιάζονται τα νεώτερα δεδοµένα στο αντίστοιχο γνωστικό
αντικείµενο.

• Tέσσερις (4) ∆ιαλέξεις από διακεκριµένους ξένους οµιλητές.
• Ελεύθερες και Αναρτηµένες Ανακοινώσεις.
• ∆ύο (2) ∆ορυφορικά Συµπόσια.
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• Άτονα έλκη
• Τραύµα
• Έγκαυµα

• Αντιµετώπιση των χρονίων ελκών στην Πρωτοβάθµια φροντίδα
• Άτονα έλκη στην Τρίτη ηλικία
• Τηλεϊατρική για τα άτονα έλκη
• Λάθη και παραλείψεις στην αντιµετώπιση των άτονων ελκών
• Εξατοµικευµένη θεραπεία των ελκών σύµφωνα µε τη γονιδιακή

έκφραση
• Λεµφοίδηµα - αιτία - κλινική εικόνα - λοιµώξεις - συντηρητική και

χειρουργική θεραπεία
• Μέθοδοι Πιεστικής περίδεσης
• ∆ιαβητικό πόδι και Φλεγµονή
• Στοµίες
• Κατακλίσεις και υποστηρικτικές επιφάνειες
• Νεώτερες απόψεις στην αντιµετώπιση των οξέων και χρονίων

τραυµάτων
• Επούλωση - ∆ιαταραχές επούλωσης - Βασική Έρευνα -Ρικνωτικές

ουλές - Χηλοειδή
• Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης των τοπικών νεκρωτικών

αλλοιώσεων
• Εφαρµογή τοπικής αρνητικής πίεσης
• Αντιµετώπιση του εγκαύµατος στον τόπο του ατυχήµατος
• Αισθητικές και Επανορθωτικές θεραπείες µε Laser

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
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Α. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

• Λεµφοίδηµα: Αίτια – Κλινική
Εικόνα – Αντιµετώπιση

• Η Αντιµετώπιση των Χρόνιων
Ελκών από την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα

• ∆ιαταραχές της Επούλωσης –
Ρικνωτικές Ουλές – Χηλοειδή:
Αντιµετώπιση

• Νεώτερες Απόψεις στην
Αντιµετώπιση των Τραυµάτων

Β. ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

• Στοµίες – Φροντίδα
Περιστοµιακών Ιστών

• Θεραπεία µε την Εφαρµογή
Τοπικής Αρνητικής Πίεσης
(NPWT)

• Κατακλίσεις και Άρση της
Πίεσης

• Η Φλεγµονή στο ∆ιαβητικό
Πόδι: η Εξέλιξη και η Πρόληψη
αυτής

• Σύγχρονες Μέθοδοι
Αντιµετώπισης των Τοπικών
Νεκρωτικών Αλλοιώσεων

• Αντιµετώπιση του Εγκαύµατος
στον Τόπο του Ατυχήµατος

• Αισθητικές και Επανορθωτικές
Θεραπείες µε Laser

• Σύγχρονες Μέθοδοι Πιεστικής
Περίδεσης

• Λάθη και Παραλείψεις στην
Πρόληψη, τη ∆ιάγνωση και την
Αντιµετώπιση των Ατόνων
Ελκών

Γ. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ

Τέσσερις (4) διαλέξεις από διακεκριµένους ξένους οµιλητές µε θέµατα:
• Chronic Wounds in Elderly
• New technologies in wound Assessment
• The Power of Partnerships
• Telemedicine in wounds; the Net experience
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ABLS
Το 5ο ABLS, (Advanced Burn Life Support) θα πραγµατοποιηθεί στις 10
Απριλίου 2013 στο Ίδρυµα Ευγενίδου (Συγγρού 387, Π. Φάληρο) την
προηγούµενη ηµέρα της έναρξης του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών (11-12 Απριλίου 2013).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µαζί µε το
βιογραφικό τους στα email: mcharcha@otenet.gr και
castana_ourania@yahoo.gr µέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2013 και θα
ενηµερωθούν για την επιλογή τους µέχρι τις 8 Μαρτίου 2013.
Η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών αναγνωρίζοντας
την παρούσα οικονοµική κατάσταση της χώρας µας µε απόφαση του ∆.Σ
αναλαµβάνει µέρος του κόστους και µειώνει την τιµή συµµετοχής σε 200€.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
δεδοµένου ότι το σεµινάριο και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα
αποσταλεί στους συµµετέχοντες είναι στην Αγγλική.
Η πιστοποίηση που θα δοθεί µετά την επιτυχή παρακολούθηση του course,
προέρχεται από τον αντίστοιχο φορέα των ΗΠΑ (American Burn
Association) που οργανώνει αυτό το σεµινάριο. Οι συµµετέχοντες µπορεί να
είναι ιατροί και νοσηλευτές και ο µέγιστος αριθµός των συµµετεχόντων θα
είναι µέχρι 25.

ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα λειτουργεί εκθεσιακός
χώρος στο περιστύλιο του πρώτου ορόφου και γύρω από αυτό, µε συναφή
προς το αντικείµενο του συνεδρίου προϊόντα και µηχανήµατα, για την
ενηµέρωση των συνέδρων.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προθεσµία υποβολής Εργασιών: 20 Μαρτίου 2013

ΓΕΝΙΚΑ

• Η υποβολή εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του
Συνεδρίου ή στη διεύθυνση a.pl@zita-congress.gr

• Για την υποβολή περίληψης της εργασίας είναι απαραίτητη η
προεγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

• Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως ελεύθερες προφορικές ανακοινώσεις
ή ελεύθερες αναρτηµένες ανακοινώσεις (Poster).

• Προφορική ανακοίνωση: ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται στα 8 λεπτά
µε αυστηρή τήρηση του χρόνου. Για την παρουσίαση θα είναι διαθέσιµοι
σε κάθε αίθουσα Η/Υ και projector. Οι οµιλητές παρακαλούνται να
υποβάλουν τις παρουσιάσεις των εργασιών τους τουλάχιστον 1 ώρα
πριν την έναρξη της οµιλίας τους στην τεχνική γραµµατεία του
Συνεδρίου.

• Αναρτηµένη ανακοίνωση (Poster): Κάθε αναρτηµένη ανακοίνωση
πρέπει να έχει διαστάσεις 80Χ120 cm και θα υπάρχουν ειδικές
προθήκες για την τοποθέτηση των posters. Οι αναρτηµένες
ανακοινώσεις θα αναρτηθούν την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου (11
Απριλίου 2013) σε καθορισµένες αριθµηµένες θέσεις του συνεδριακού
χώρου και θα παραµείνουν αναρτηµένες για όλη τη διάρκεια του
Συνεδρίου.

• Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των περιλήψεων των εργασιών θα
γίνει από την Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

• Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα γίνει από
την Επιστηµονική Επιτροπή σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο
αλληλογραφίας της εργασίας.

• Οι συγγραφείς θα ενηµερωθούν για την αποδοχή ή µη των εργασιών
τους, στο email του υπεύθυνου αλληλογραφίας της εργασίας.

• Περιλήψεις που θα υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των εργασιών δεν θα γίνονται δεκτές.
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• Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος δεν έχει για οποιοδήποτε
λόγο πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλείται να επικοινωνήσει µε τη
Γραµµατεία του Συνεδρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

• Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί η γραµµατοσειρά Arial µε µέγεθος
χαρακτήρων 11cpi και το κείµενο να είναι σε µονό διάστηµα.

• Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στην
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

• Τα ονόµατα των συγγραφέων θα είναι στην ονοµαστική και θα
αναφέρεται πρώτα το επώνυµο και στη συνέχεια το όνοµα ολογράφως,
µε πεζά γράµµατα, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

• Το επιστηµονικό κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα θα πρέπει
να αναφέρεται χωρίς διεύθυνση, αριθµό κλπ, ακριβώς κάτω από τα
ονόµατα των συγγραφέων και να είναι µε πεζά γράµµατα στην Ελληνική
και στην Αγγλική γλώσσα.

• Παρακαλείσθε να µην χρησιµοποιήσετε καµία διαµόρφωση γενικά σε
όλο το κείµενο, εκτός από την γραφή µε έντονα γράµµατα (bold) του
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

• Ανάµεσα σε τίτλο, συγγραφείς, επιστηµονικό κέντρο προέλευσης των
συγγραφέων και την περίληψη, θα πρέπει να παρεµβάλλεται κενό
διάστηµα.

• Η περίληψη θα είναι γραµµένη µε πεζά γράµµατα στην Ελληνική
γλώσσα και να µην ξεπερνάει τις 250 λέξεις.

• Παρακαλείσθε να υποβάλλετε επίσης πλήρη και ακριβή τα στοιχεία
επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) µε τον υπεύθυνο
επικοινωνίας της εργασίας.

• Στο τέλος σηµειώστε αν η εργασία σας επιθυµείτε να παρουσιαστεί ως
προφορική ή αναρτηµένη ανακοίνωση.
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ΒΡΑΒΕIΟ Ι. ΙΩAΝΝΟΒΙΤΣ

Στη µνήµη του Ιδρυτή της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυµάτων και
Ελκών θα απονεµηθεί βραβείο αξίας 500 ευρώ στην καλύτερη εργασία,
προσφορά της Ελληνικής Εταιρίας Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών.
Οι εργασίες που θα θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να κατατεθούν πλήρεις,
σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή PDF χωρίς ονόµατα, µέχρι
τις 31 Μαρτίου 2013.

ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών, στην προσπάθειά
της να συµβάλλει στην εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε το επιστηµονικό
πεδίο της Εταιρείας, προσφέρει τέσσερεις (4) υποτροφίες 2.500 ευρώ η
καθεµία: δύο υποτροφίες σε δύο ιατρούς, και δύο υποτροφίες σε δύο
νοσηλευτές ή άλλους επαγγελµατίες υγείας.
Οι υπότροφοι θα εργαστούν ένα (1) µήνα σε κέντρο ή σε Νοσοκοµείο της
Ευρώπης µε συναφές επιστηµονικό αντικείµενο, µέχρι το 7ο Πανελλήνιο
Συνέδριο.
Υποβολή υποψηφιότητας για τη λήψη της υποτροφίας µπορούν να θέσουν
ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελµατίες υγείας οι οποίοι έχουν ηλικία
µέχρι 40 ετών, υποβάλλοντας αίτηση καθώς και το βιογαφικό τους
σηµείωµα µέχρι τις 31 Μαρτίου 2013.
Θα προτιµηθούν νέοι επιστήµονες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί µε θέµατα
συναφή µε το επιστηµονικό πεδίο της Εταιρείας Επούλωσης Τραυµάτων
και Ελκών.
Όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία δεν δικαιούνται να θέσουν
υποψηφιότητα.
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EΓΓΡΑΦEΣ
Η oργανωτική επιτροπή συνιστά την προεγγραφή που θα διευκολύνει την
καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων και την αποφυγή ταλαιπωρίας τους
κατά την έναρξη του Συνεδρίου.
Όσοι από τα µη µέλη που θα εγγράφονται στο Συνέδριο επιθυµούν να
γίνουν ταυτόχρονα µέλη της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυµάτων
και Ελκών, παρακαλούνται να συµπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο στη
φόρµα εγγραφής του Συνεδρίου.

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
To Συνεδριο αναµένεται να χορηγηθεί µε ECME µόρια
(ECMEC) από το European Accreditation Council for
Continuing Medical Education (EACCME), το οποίο είναι ένα
θεσµικό όργανο του Union of European Medical Specialists
(UEMS).
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Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Το κόστος εγγραφής για τους Ιατρούς ειδικευµένους και ειδικευόµενους,
Νοσηλευτές και Λοιπούς Επαγγελµατίες Υγείας περιλαµβάνει:
- Συµµετοχή στο επιστηµονικό πρόγραµµα του συνεδρίου
- Είσοδο στην έκθεση
- Υλικό του συνεδρίου (τσάντα, τελικό πρόγραµµα και περιλήψεις, CD

ROM, µπλοκ, στυλό, ένθετα)
- Συµµετοχή στη δεξίωση υποδοχής
- Τρία (3) κουπόνια καφέ
- ∆ύο (2) γεύµατα
- ∆ωρεάν παρακολούθηση προβολής στο Πλανητάριο
- Βεβαίωση συµµετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια
- Βεβαίωση συµµετοχής στο Συνέδριο

Η εγγραφή για Φοιτητές/Σπουδαστές περιλαµβάνει:
- Συµµετοχή στο επιστηµονικό πρόγραµµα του συνεδρίου
- Είσοδο στην έκθεση
- Τσάντα µε πρόγραµµα και περιλήψεις CD ROM, µπλοκ, στυλό
- Τρία (3) κουπόνια καφέ
- Βεβαίωση συµµετοχής στο Συνέδριο

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ειδικευµένοι 70 €
Ειδικευόµενοι 50 €
Νοσηλευτές 40 €
Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές 30 €
Φοιτητές & Σπουδαστές ∆ωρεάν

* Για Φοιτητές (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί)/ Σπουδαστές είναι απαραίτητη
η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή εγγράφου πιστοποίησης σπουδών
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των οµιλιών και των εργασιών θα δηµοσιευθούν στο τελικό
πρόγραµµα του συνεδρίου και στο site της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης
Τραυµάτων και Ελκών www.hswh.gr

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης επιστηµονικών εργασιών
20 Μαρτίου 2013

Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής Συνεδρίου
11 - 12 Απριλίου 2013
Ίδρυµα Ευγενίδου

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής Εκπαιδευτικού Σεµιναρίου ABLS
10 Απριλίου 2013
Ίδρυµα Ευγενίδου

Επίσηµη Γλώσσα του Συνεδρίου
Ελληνική
Στις διαλέξεις και τα στρογγυλά τραπέζια θα υπάρξει ταυτόχρονη
µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Προβολή στο Πλανητάριο µε θέµα:
«Ο Ζωντανός Πλανήτης»
11 Απριλίου 2013
ώρα: 19:30

Τελετή Έναρξης:
Ιδρυµα Ευγενίδου, Περιστύλιο 2ου ορόφου,
11 Απριλίου 2013
ώρα: 20:15
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ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ίδρυµα Ευγενίδου / Πλανητάριο Αθηνών, Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
www.hswhcongress2013.gr

∆ΙΑΜΟΝΗ
Για τη διαµονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωµάτια στο
METROPOLITAN HOTEL, (Λ. Συγγρού 387) που βρίσκεται δίπλα στο
Συνεδριακό Κέντρο. Για κρατήσεις µε ειδικές τιµές για τους συνέδρους οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη γραµµατεία του Συνεδρίου.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Λεωφορείο Νο 126
(Ακαδηµία - Π. Φάληρο, µέσω Ζησιµοπούλου),
Λεωφορείο Νο Β2
(Ακαδηµία - Αγ. Κοσµάς, από Ποσειδώνος, µέσω Λεωφ. Συγγρού),
Λεωφορείο Νο 550
(Π. Φάληρο - Κηφισιά, µέσω Λεωφ. Συγγρού),
Λεωφορείο Νο Α2
(Ακαδηµία - Βούλα, µέσω Λεωφ Αµφιθέας).

∆ΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ /
ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΣΥΝΕ∆ΡIΟΥ
ZITA CONGRESS
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ασηµίνα Πλούµπη
1ο χλµ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, Αττικής
Tηλ.:+30 211 100 1781, Fax: +30 210 6642116
Εmail: a.pl@zita-congress.gr,
Web: http://www.zita-congress.gr
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11 Απριλίου 2013

08.00 - 08.30 Εγγραφές
08.30 - 09.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες)
09.30 - 10.30 Κλινικό Φροντιστήριο

(3 Φροντιστήρια ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες)

10.30 - 11.00 ∆ιάλειµµα-Καφές

11.00 - 12.30 Στρογγυλό Τραπέζι (1)
12.30 - 13.00 ∆ιάλεξη (1)
13.00 - 14.00 Στρογγυλό Τραπέζι (2)

14.00 - 15.00 Ελαφρύ Γεύµα

15.00 - 15.30 Ελεύθερες ανακοινώσεις (ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες)
15.30 - 16.30 Κλινικό Φροντιστήριο

(3 Φροντιστήρια - ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες)

16.30 - 17.00 ∆ιάλειµµα-Καφές

17.00 - 17.30 ∆ιάλεξη (2)
17.30 - 19.00 ∆ορυφορικό Συµπόσιο
19.30 - 20.15 Παράσταση Πλανηταρίου

20.15 Τελετή Έναρξης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Απριλίου 2013

08.00 - 09.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες)
09.00 - 10.00 Κλινικό Φροντιστήριο

(3 Φροντιστήρια ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες)
10.00 - 10.30 ∆ιάλεξη (3)

10.30 - 11.00 ∆ιάλειµµα-Καφές

11.00 - 12.30 Στρογγυλό Τραπέζι (3)
12.30 - 13.00 ∆ιάλεξη (4)
13.00 - 14.30 Στρογγυλό Τραπέζι (4)

14.30 - 15.30 Ελαφρύ Γεύµα

15.30 - 17.00 ∆ορυφορικό Συµπόσιο
17.00 - 18.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες)

18.00 Λήξη
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
6Ο ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝE∆ΡΙΟ ΕΠΟYΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ
11-12 Απριλίου 2013
Προθεσµία υποβολής Εργασιών: 20 Μαρτίου 2013
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής Εργασιών: a.pl@zita-congress.gr

5ο ABLS
10 Απριλίου 2013
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2013
Ενηµέρωση για την επιλογή: 8 Mαρτίου 2013
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
mcharcha@otenet.gr και castana_ourania@yahoo.gr

ΒΡΑΒΕIΟ Ι. ΙΩAΝΝΟΒΙΤΣ
Προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων: 31 Μαρτίου 2013
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
mcharcha@otenet.gr και castana_ourania@yahoo.gr

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων και αναλυτικού βιογραφικού:
31 Μαρτίου 2013
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
mcharcha@otenet.gr και castana_ourania@yahoo.gr



ZITA CONGRESS
1ο χλµ. Παιανίας – Μαρκοπούλου
Παιανία, Αττικής
Tηλ.:+30 211 100 1781, Fax: +30 210 6642116
Εmail: a.pl@zita-congress.gr,
Web: http://www.zita-congress.gr


