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14ο υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ
Κεφαλονιά, 24 – 25 Ιουνίου 2011
Αγαπθτοί υνάδελφοι,
Με ιδιαίτερθ χαρά και τιμι ςασ προςκαλοφμε και φζτοσ ςτο 14ο Ετιςιο υνζδριο
Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ που φζτοσ φιλοξενείται ςτθ Λάςςθ τθσ Κεφαλλονιάσ ςτο
ξενοδοχείο «Mediterranee» από 24 - 25 Ιουνίου 2011.
Σο υνζδριο αυτό οργανϊνεται κάκε χρόνο από το
Κλινικό Εργαςτιριο
Ακτινολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και τθν Εταιρεία Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ
Ελλάδοσ και αποτελεί μια από τισ ςθμαντικότερεσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ακτινολογία.
Απευκφνεται όχι μόνο ςε ιατροφσ Ακτινολόγουσ αλλά και ςε ιατροφσ όμορων
ειδικοτιτων, ςε Σεχνολόγουσ – Ραδιολόγουσ κακϊσ και ςε Νοςθλευτζσ που
εργάηονται ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια.
Σο Επιςτθμονικό Πρόγραμμα καλφπτει 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. Παράλλθλα παρουςιάηονται επιςτθμονικζσ εργαςίεσ με
τθ μορφι προφορικϊν και αναρτθμζνων ανακοινϊςεων.
Οι αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ (posters) κα δθμοςιευτοφν και φζτοσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
www.radiology.upatras.gr όπου και κα παραμείνουν ωσ εκπαιδευτικό υλικό.
Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν αποςτολι περιλιψεων είναι θ 6θ Μαΐου 2011.
Σο υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ είναι μια ςθμαντικι ευκαιρία να
ξαναςυναντθκοφμε και να ανταλλάξουμε τισ εμπειρίεσ μασ. ασ προςκαλοφμε με
χαρά ςτθν Κεφαλονιά με τθν προςδοκία ότι θ ςυμμετοχι ςασ κα ςυμβάλλει ςτθν
επιτυχία και του φετινοφ μασ υνεδρίου.
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Δθμιτρθσ ιαμπλισ
Κακθγθτισ Ακτινολογίασ
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
Πρϊτα αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ με κεφαλαία γράμματα
ςτοιχιςμζνοσ ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ.
Ακολουκοφν τα ονόματα των υγγραφζων, ςτοιχιςμζνα αριςτερά, με πεηά
γράμματα πλθν του αρχικοφ. Πρϊτα αναγράφεται το αρχικό του μικροφ
ονόματοσ με τελεία και ςτθ ςυνζχεια το επϊνυμο. Σο κάκε όνομα
ςυγγραφζα χωρίηεται με κόμμα. Σο 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.
Σο 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: κοπόσ - Τλικό & Μζκοδοσ
– Αποτελζςματα – υμπεράςματα, διαρκρωμζνθ ςε παραγράφουσ με
αντίςτοιχεσ επικεφαλίδεσ.
το 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.
Όλεσ οι περιλιψεισ αποςτζλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά, ςτθ διεφκυνςθ:
Theoni.kaplanidou@gmail.com, ωσ ςυνθμμζνο αρχείο word και με κζμα
μθνφματοσ: «14ο υνζδριο Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ – Περιλιψεισ».
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.
Όλθ 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.
Τπεφκυνθ για τθν παραλαβι των εργαςιϊν, τθν αλλθλογραφία και τθν
θλεκτρονικι υποβολι των αποδεκτϊν εργαςιϊν είναι θ κ. Καπλανίδου
Θεϊνθ, Γραμματεία Κλινικοφ Εργαςτθρίου Ακτινολογίασ Πατρϊν, ςτθν οποία
μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλ. 2613 603 219 ι ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι
διεφκυνςθ.

