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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη χαρά και τιμή η ανάθεση της Προεδρίας του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Χειρουργικής και International Surgical Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο
Ξενοδοχείο Hilton, 21-24 Νοεμβρίου 2018.
Φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε βήμα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό Χειρουργών από
όλη την Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, στα πλαίσια οργανωμένων
επιστημονικών εκδηλώσεων σε ένα φιλικό περιβάλλον. Παράλληλα, με το πρόγραμμα του Συνεδρίου
σκοπεύουμε να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινή άσκηση
του ιατρικού έργου, τη φυγή μεγάλου αριθμού νέων Xειρουργών στο εξωτερικό και τις επιπτώσεις
τους. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, τη μοριακή βιολογία, αλλά και σε μη χειρουργικές ειδικότητες ή
εξειδικεύσεις θα πλουτίσουν περαιτέρω το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου μας.
To 31o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση των ειδικευομένων
και τις προοπτικές των νέων Χειρουργών. Παρά τις προσπάθειες της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, απαιτούνται ευρύτερες αλλαγές στο σύστημα
εκπαίδευσης οι οποίες προϋποθέτουν τη συνεργασία της πολιτείας. Στο συνέδριο θα δοθεί επίσης
η δυνατότητα στους φοιτητές, τους ειδικευομένους και στους νέους Xειρουργούς να αναδείξουν τα
προβλήματα τους και να προταθούν λύσεις. Τέλος, η συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων
συναδέλφων από μεγάλα Διεθνή Κέντρα θα συμβάλλει περαιτέρω στο υψηλό επίπεδο του Συνεδρίου,
ενώ σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών θα οργανωθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου.
Με αυτές τις σκέψεις, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά, προκειμένου όλοι μας να
ενημερωθούμε για τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στη Χειρουργική.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γρηγόριος Κουράκλης
Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
Δ/ντης Β’ Προπαιδευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ Λαϊκό

Γεώργιος Ν. Ζωγράφος
Διευθυντής
Γ’ Χειρουργική Κλινική
ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς
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Δ.Σ. Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Πρόεδρος
Μακρής Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος
Ζωγράφος Κ. Γεώργιος

Β΄ Αντιπρόεδρος
Πίνης Σταμάτιος

Γεν. Γραμματέας
Ζωγράφος Ν. Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας
Κουτελιδάκης Ιωάννης

Ταμίας
Πολυδώρου Ανδρέας
Έφορος Βιβλιοθήκης
Λέανδρος Εμμανουήλ

Σύμβουλοι
Γερασιμίδης Θωμάς, Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος,
Κομπορόζος Βασίλειος, Τούτουζας Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
➤ Χειρουργική Ογκολογία κατά συστήματα
➤ Χειρουργική καλοήθων νόσων
➤Α
 νοιχτές και κλειστές κακώσεις - Τραύμα
➤ Νοσογόνος Παχυσαρκία
➤ Χειρουργικές Λοιμώξεις
➤ Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
➤ Αντιπαραθέσεις στη λήψη αποφάσεων
➤Ε
 φαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών

➤Σ
 ύγχρονη απεικόνιση και χειρουργική
πρακτική
➤Η
 συμβολή νέων τεχνολογιών
στη Χειρουργική
➤Π
 οιότητα ζωής των χειρουργικών ασθενών
➤Ν
 ομικά προβλήματα και ηθική στην άσκηση
της χειρουργικής
➤Ε
 λάχιστα επεμβατική χειρουργική
στην Ελλάδα

➤Χ
 ειρουργική εκπαίδευση
και προσομοίωση

➤ Γενική Χειρουργική και εξειδικεύσεις

➤ Επείγουσα χειρουργική

➤Ο
 ρόλος του εξειδικευμένου νοσηλευτή

➤Κ
 λινικές μελέτες - Ερευνητικά πρωτόκολλα
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ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα απονεμηθούν τα παρακάτω βραβεία, τα οποία αθλοθετούνται από την
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία:
Ι. Β
 ραβείο Καλύτερης Προφορικής Εργασίας που ανακοινώθηκε στο Συνέδριο και παράλληλα
δημοσιεύθηκε σε ξενόγλωσσο περιοδικό από 31/10/2016 έως 30/08/2018.
Για την αξιολόγηση της εργασίας απαιτούνται:
1. Υ
 ποβολή της δημοσιευμένης εργασίας και μετάφρασής της στα ελληνικά μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018.
2. Η εργασία να έχει πρώτο συγγραφέα ηλικίας μικρότερης των 45 ετών, το οποίο θα πρέπει να
τεκμηριώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι υπερέχουν οι εργασίες
με κλινική ή πειραματική έρευνα, από τα συμπεράσματα των οποίων να προκύπτει συνεισφορά στο
κοινωνικό σύνολο και στην ιατρική επιστήμη.
Επισημαίνουμε ότι λαμβάνονται κυρίως υπόψη το Impact Factor του Περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύτηκε,
η ορθή στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής αυτών.
ΙΙ. Β
 ραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης
ΙΙΙ. Β
 ραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης που αφορά στην εφαρμογή της Νέας
Τεχνολογίας στη Χειρουργική Πράξη.
IV. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης που αφορά Πειραματική Έρευνα
V. Β
 ραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Video
Επίσης θα απονεμηθούν Έπαινοι σε επιλεγμένες Προφορικές Επιστημονικές Ανακοινώσεις, Ηλεκτρονικά
Αναρτημένες Ανακοινώσεις και Βιντεοπροβολές.
Οι καλύτερες εργασίες, που θα υποβληθούν στο Συνέδριο, θα δημοσιευτούν στο περιοδικό Hellenic Journal
of Surgery κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για
την επιλογή της εργασίας τους να δημοσιευτεί στο περιοδικό, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία,
κατά την οποία οφείλουν να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο αυτής, προς δημοσίευση.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, πιστή στις εκπαιδευτικές της υποχρεώσεις και δραστηριότητες,
θα διοργανώσει για μια ακόμη χρονιά Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια, στο πλαίσιο του Πανελληνίου
Συνεδρίου της.
Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία και τη διαδικασία εγγραφής στα Μετεκπαιδευτικά
Φροντιστήρια, θα είναι διαθέσιμες σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.execongress2018.gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες Συνεδρίου
21-24 Νοεμβρίου 2018
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Hilton Athens
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, 11528 Αθήνα

Αίθουσες Συνεδριάσεων
-Μετεκπαιδευτικών Φροντιστηρίων
Τερψιχόρη Α | Τερψιχόρη Β | Εσπερίδες,
Σαντορίνη 4,5,6 | Σαντορίνη 1,2
Εκθεσιακός Χώρος
Τερψιχόρη Δ | Foyer Τερψιχόρη
Χώρος Ηλεκτρονικά Αναρτημένων
Ανακοινώσεων (e-posters)
Ερατώ

Μοριοδότηση Συνεδρίου
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο
οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S.
Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μία πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού
προγράμματος.
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα,
τεχνολογικό εξοπλισμό χειρουργείου και άλλα χειρουργικά εργαλεία.
Διαμονή
Για τη διαμονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο Hilton Athens.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία
Οργάνωσης του Συνεδρίου:
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα, Τηλ: 210 3668852
E-mail: info@execongress2018.gr, web: www.execongress2018.gr
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου
www.execongress2018.gr και θα επιβεβαιώνονται με την ολοκλήρωση της πληρωμής και την αποστολή του
σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης.
Εγγραφές θα γίνονται και onsite στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό
Ξενοδοχείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Κατηγορία Εγγραφής

Κόστος Εγγραφής

Ειδικευμένοι Ιατροί

200€

Ειδικευόμενοι Ιατροί

100€

Νοσηλευτές

40€

Φοιτητές *

Δωρεάν

Στις ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ.
*Οι φοιτητές, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίτιμο εγγραφής, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν
τη φοιτητική τους ταυτότητα

Η εγγραφή των Συνέδρων (Ειδικευμένων
και Ειδικευομένων Ιατρών) περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού
προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση,
συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου,
υλικό συνεδρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η εγγραφή Νοσηλευτών
& Φοιτητών περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού
προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση,
συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του
συνεδρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ακυρωτική Πολιτική
➤ Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
➤Σ
 ε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 παρακρατείται το 50% του
καταβληθέντος ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
Τρόπος Πληρωμής
➤Μ
 ε κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕUROBANK ACCOUNT No: 0026 0248 10 0200223392
IBAN: GR68 0260 2480 0001 0020 0223 392 | SWIFT: ERBKGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: AFEA ΑΝ/ΜΗ ΕΜ/ΚΗ ΤΟΥ/ΚΗ & ΞΕΝ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
➤ Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ
Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών

31 Ιουλίου 2018

Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας και της μετάφρασής
της στα ελληνικά για συμμετοχή στο 1ο Βραβείο

14 Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών

17 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Υποβολή Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Συνεδρίου www.execongress2018.gr, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Ιουλίου 2018.
Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Εντούτοις,
η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο
παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο. Αναλυτικές
οδηγίες και την υποβολή των εργασιών, υπάρχουν διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Προφορικές Επιστημονικές Ανακοινώσεις - Βιντεοπροβολές
Για την παρουσίαση της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο
τεχνολογικό εξοπλισμό.
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)
Στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχει χώρος για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις, οι οποίες θα
παρουσιάζονται ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των e-posters θα ανακοινωθούν
στους συγγραφείς σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον η εργασία εγκριθεί να παρουσιαστεί ως e-poster.

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Δ/νση: Άρτης 1, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 210 77 01 813, 210 77 58 248
Fax: 210 77 01 813
E-mail: info@exe1928.gr
URL: www.exe1928.gr

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Professional Congress Organizer (PCO)
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3668852 – 853 – 842
Fax: +30 210 3643511
E-mail Συνεδρίου: info@execongress2018.gr
E-mail Χορηγιών: sponsors@execongress2018.gr

