Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπθτοί Συνάδελφοι,
Το 13ο Συνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ, κα πραγματοποιθκεί φζτοσ
ςτθν όμορφθ Ζάκυνκο από 28 ζωσ 29 Μαΐου 2010.
Το Συνζδριο κα λάβει χϊρα ςτο ςυνεδριακό χϊρο του Lesante Hotel & Spa ςτο
Τςιλιβί, κοντά ςτθν πόλθ τθσ Ζακφνκου.
Ππωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ, το Επιςτθμονικό Ρρόγραμμα του Συνεδρίου κα
καλφψει ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ Ακτινολογίασ, με κζματα που
αφοροφν ςτισ νεϊτερεσ εξελίξεισ ςτθ διαγνωςτικι και επεμβατικι Ακτινολογία,
ςτθν ακτινοπροςταςία και ςτθ διαχείριςθ των ακτινολογικϊν τμθμάτων. Θα
παρουςιαςτοφν 9 Στρογγυλζσ, 4 Συνεδρίεσ παρουςίαςθσ Ελεφκερων
Ανακοινϊςεων και μία Ρροςκεκλθμζνθ Ομιλία.
Σκοπόσ του Συνεδρίου είναι θ παρουςίαςθ γνωςτϊν μεκόδων απεικόνιςθσ και
κεραπείασ, θ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των νζων ςυναδζλφων και θ ανταλλαγι
απόψεων πάνω ςτα νεϊτερα δεδομζνα τθσ Ακτινολογίασ μζςα από διάλογο που
ευελπιςτοφμε ότι για μια ακόμθ φορά κα καταςτεί γόνιμοσ εποικοδομθτικόσ.
Ρροςβλζπουμε και φζτοσ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι ςασ, τθν οποία αναμζνουμε
εξίςου δυναμικι όπωσ τα προθγοφμενα χρόνια, και ςασ περιμζνουμε για ζνα
όμορφο διιμερο ςτο νθςί τθσ Ζακφνκου.

Με Συναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ,

Ο Ρρόεδροσ του Συνεδρίου

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ

Ευκφμιοσ Ντίκασ,
Ακτινοδιαγνϊςτθσ, Δρ Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν

Δθμιτριοσ Σιαμπλισ,
Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ
Ρρόεδροσ:
Αντιπρόεδροσ:
Γραμματζασ Αϋ :
Γραμματζασ Βϋ :
Μζλθ:

Ντίκασ Ευκφμιοσ
Καψαμπζλθσ Ραφλοσ
Λοφντηθ Κωνςταντίνα
Κάπροσ Ηλίασ
Βοηαϊτθ Μαγδαλθνι
Θεοδωρόπουλοσ Γεϊργιοσ
Γιαν Βογκ
Καπλανίδου Θεϊνθ
Κάρδαρθ Αικατερίνθ
Λαγατοφρα Ανδριανι
Λογοκζτθσ Νικόλαοσ
Μπότςιου Ευρυδίκθ
Ρρόβθσ Αναςτάςιοσ
Σπίνοσ Νικιτασ
Σταυρίδθσ Μιχαιλ
Σταυρίδθσ Χριςτοσ
Σταματζλοσ Ραντελισ
Στινιοσ Ιάκωβοσ
Στραβόλαιμοσ Σπυρίδων
Σωλθναραίου Κωνςταντίνα

ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ
Ρρόεδροσ:
Μζλθ:

Σιαμπλισ Δθμιτριοσ
Δθμόπουλοσ Ραναγιϊτθσ
Ζαμπάκθσ Ρζτροσ
Καγκάδθσ Γεϊργιοσ
Καλογεροποφλου Χριςτίνα
Καρδαμάκθσ Δθμιτριοσ
Καρναμπατίδθσ Δθμιτριοσ
Κατςάνοσ Κωνςταντίνοσ
Κωςτι Ρανδϊρα
Ραςτρωμάσ Βαςίλειοσ
Ρζτςασ Θεόδωροσ
Σολωμοφ Αικατερίνθ
Τηαβζλλασ Γεϊργιοσ

ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Καλογεροποφλου Χριςτίνα
Καρναμπατίδθσ Δθμιτριοσ

ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ:

Κατςάνοσ Κωνςταντίνοσ
Ρζτςασ Θεόδωροσ
Σολωμοφ Αικατερίνθ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΙΟΥ
Το Συνζδριο κα περιλαμβάνει 9 Στρογγυλζσ Τράπεηεσ με τθν εξισ κεματολογία:
Διαγνωςτικι και κεραπευτικι προςπζλαςθ του υπερπαρακυρεοειδιςμοφ.
Διαγνωςτικι και κεραπευτικι προςπζλαςθ οςτικϊν μεταςτάςεων.
Απεικόνιςθ του πολυτραυματία.
Απεικόνιςθ των αλλοιϊςεων του μαςτοφ κατά Bi- Rads.
Σφγχρονθ αντιμετϊπιςθ των αγγειακϊν πακιςεων του ΚΝΣ.
Διαδερμικι αντιμετϊπιςθ ανευρυςμάτων κωρακικισ και κοιλιακισ αορτισ.
Διαγνωςτικι προςπζλαςθ του καρκίνου του πνεφμονα.
Απεικόνιςθ του ϊμου με MRI και US.
Επεμβατικι ακτινολογία και αςκενείσ με ΧΝΑ.
Επίςθσ κα παρουςιαςτεί μία προςκεκλθμζνθ ομιλία με τίτλο «Απεικόνιςθ τθσ
καρδιάσ με MRI».

Ραρουςίαςθ Ελεφκερων Ανακοινϊςεων:
Οι Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ κα παρουςιαςτοφν είτε ωσ Ρροφορικζσ Ανακοινϊςεισ
είτε ωσ Αναρτθμζνεσ (POSTER). Θα λθφκεί υπόψθ θ προτίμθςθ των ςυγγραφζων,
χωρίσ ωςτόςο αυτό να είναι δεςμευτικό για τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.
Οι Ρροφορικζσ Ανακοινϊςεισ κα παρουςιαςτοφν ςε 4 Συνεδρίεσ, τθν Ραραςκευι
28 και το Σάββατο 29 Μαΐου 2010 και ϊρα 08:30 – 09:30. Θα πραγματοποιθκοφν
ανά δφο τθ φορά ςε παράλλθλεσ αίκουςεσ (Αίκουςα Α και Αίκουςα Β) ςτο
Συνεδριακό χϊρο του Ξενοδοχείου.
Οι Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ κα προβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του Συνεδρίου: www.radiology.upatras.gr.
Πλεσ οι Αποδεκτζσ Εργαςίεσ κα παραμείνουν ςτθν ωσ άνω ιςτοςελίδα ωσ
εκπαιδευτικό υλικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΡΕΙΛΗΨΕΩΝ:
Ρρϊτα αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ με κεφαλαία γράμματα
ςτοιχιςμζνοσ ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ.
Ακολουκοφν τα ονόματα των Συγγραφζων, ςτοιχιςμζνα αριςτερά, με πεηά
γράμματα πλθν του αρχικοφ. Ρρϊτα αναγράφεται το αρχικό του μικροφ
ονόματοσ με τελεία και ςτθ ςυνζχεια το επϊνυμο. Το κάκε όνομα
ςυγγραφζα χωρίηεται με κόμμα. Το όνομα του ςυγγραφζα ο οποίοσ είναι
υπεφκυνοσ τθσ παρουςίαςθσ πρζπει να είναι υπογραμμιςμζνο.
Ακολουκεί το Κδρυμα με πεηά γράμματα, πλθν του αρχικοφ, και ςε πτϊςθ
ονομαςτικι.
Το κείμενο τθσ περίλθψθσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 250 λζξεισ, ενϊ
θ γραμματοςειρά κα πρζπει να είναι ςε Times New Roman 11.
Η περίλθψθ πρζπει να ακολουκεί τθν εξισ δομι:
Μζκοδοσ – Αποτελζςματα – Συμπεράςματα,
παραγράφουσ με αντίςτοιχεσ επικεφαλίδεσ.

Σκοπόσ - Υλικό &
διαρκρωμζνθ ςε

Στο τζλοσ ακολουκοφν αναλυτικά: α) θ προτίμθςθ των ςυγγραφζων για
τον τρόπο που επικυμοφν να παρουςιαςτεί θ εργαςία τουσ (προφορικι /
αναρτθμζνθ), και β) το ονοματεπϊνυμο, το τθλζφωνο και θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υπευκφνου ςυγγραφζα.
Πλεσ οι περιλιψεισ αποςτζλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά, ςτθ διεφκυνςθ:
kaplanidou@med.upatras.gr, ωσ ςυνθμμζνο αρχείο word και με κζμα
μθνφματοσ: «13ο Συνζδριο Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ – Ρεριλιψεισ».
Εργαςίεσ που δεν είναι ςυμμορφωμζνεσ με τισ παραπάνω οδθγίεσ δεν κα
γίνονται δεκτζσ προσ αξιολόγθςθ. Εργαςίεσ που αποςτζλλονται με fax ι
ταχυδρομικϊσ, επίςθσ δεν κα γίνονται δεκτζσ.
Καταλθκτικι θμερομθνία αποςτολισ τουσ είναι θ 16θ Απριλίου 2010.
Μετά τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ αυτισ καμία εργαςία δεν κα γίνεται δεκτι.
Πλθ θ αλλθλογραφία ςχετικά με τθν αποδοχι των εργαςιϊν και τον τρόπο
παρουςίαςισ τουσ κα γίνεται ΜΟΝΟ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Για το ςκοπό αυτό ο υπεφκυνοσ ςυγγραφζασ κα πρζπει να φροντίηει για
τθν λεπτομερι αποςτολι των ςτοιχείων επικοινωνίασ του.
Υπεφκυνθ για τθν παραλαβι των εργαςιϊν, τθν αλλθλογραφία και τθν
θλεκτρονικι υποβολι των αποδεκτϊν εργαςιϊν είναι θ κ. Καπλανίδου
Θεϊνθ, Γραμματεία Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ Ρατρϊν, ςτθν
οποία μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλ. 2613 603 219 ι ςτθν ωσ άνω
θλεκτρονικι διεφκυνςθ.

Βραβεφςεισ:
Στο Συνζδριο κα βραβευτοφν θ καλφτερθ Ρροφορικι και θ καλφτερθ Αναρτθμζνθ
Ανακοίνωςθ και κα απονεμθκεί ζπαινοσ ςτον υπεφκυνο ςυγγραφζα τθσ
παρουςίαςθσ κατά τθ λιξθ του Συνεδρίου.

Συμμετοχι - Εγγραφζσ:
Οι εγγραφζσ κα πραγματοποιθκοφν τθν Ραραςκευι 28 Μαΐου, ϊρα 14:30 -15.30.
Η ςυμμετοχι είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:
Συμμετοχι ςτθν Επιςτθμονικι Συνάντθςθ
Τςάντα Συνεδρίου
Κονκάρδα
Βιβλίο Ρεριλιψεων (ςε μορφι DVD)
Καφζ
Δεξίωςθ ςτο Ξενοδοχείο “Lesante Hotel & Spa” το Σάββατο 29 Μαΐου 2010
Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ το οποίο κα ζχει μοριοδότθςθ και κα
δοκεί από τθ Γραμματεία του Συνεδρίου μετά τθ λιξθ του.

Γραφείο Διοργάνωςθσ Συνεδρίου - Γραμματεία:

