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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα η ανάθεση της διοργάνωσης 
του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων και του 
8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, 
με τίτλο «Τραύμα - Λοίμωξη - Σήψη» που θα γίνει από τις 3 έως και τις 
6 Οκτωβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Lazart, στην Θεσσαλονίκη, δίπλα στη 
Μονή Λαζαριστών.

Μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι δύο Επιστημονικές Εταιρείες, 
δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων και η Ελληνική 
Εταιρεία Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής αποφάσισαν να 
συνενώσουν τις δυνάμεις τους στην διοργάνωση ενός συνεδρίου υψηλών 
αξιώσεων.

Όλοι μαζί, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Επιστημονικών Εταιρειών 
και τα Μέλη των Επιτροπών του Συνεδρίου, θα προσπαθήσουμε με τον 
καλύτερο τρόπο να προσεγγίσουμε θέματα, όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου 
φάσματος των Χειρουργικών Λοιμώξεων, του Τραύματος και της Επείγουσας 
Χειρουργικής.

Στο συνέδριο αυτό θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα συμμετοχής όσο 
το δυνατό περισσοτέρων νέων συναδέλφων με ελεύθερες ή ανηρτημένες 
ανακοινώσεις. Για τον λόγο αυτό θα δοθούν 2 χρηματικά βραβεία, στην 
καλύτερη προφορική και ανηρτημένη ανακοίνωση.

Επίσης θα δοθεί έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση, με την διοργάνωση 
όσο το δυνατόν περισσοτέρων σεμιναρίων και φροντιστηρίων. 

Πιστεύουμε, με τη συμμετοχή και προσπάθεια όλων σας, στην επιτυχία του 
συνεδρίου, τόσο στον επιστημονικό όσο και στον κοινωνικό τομέα, σε ένα 
χώρο της πόλης, που άριστα προσφέρεται γι’ αυτό το σκοπό.

Με τις πλέον θερμές ευχές, σας ευχόμαστε καλή συνάντηση και διαμονή 
στην όμορφη και φιλόξενη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Απόστολος Καμπαρούδης

 Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
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Επίτιμοι Πρόεδροι: 

Ιωάννης Ανδρουλάκης
Διονύσιος Βώρος
Θωμάς Γερασιμίδης
Ιωάννης Μακρής
Νικόλαος Χαρλαύτης

Πρόεδρος: Απόστολος Καμπαρούδης

Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Τεπετές
 Ιωάννης Κουτελιδάκης

Γενικοί Γραμματείς: Νικόλαος Σικαλιάς
 Μιχάλης Σπυριδάκης

Ταμίες: Σπυρίδων Στεργιόπουλος
 Αθανάσιος Μαρίνης

Μέλη: 
Εμμανουήλ Πικουλής
Κωνσταντίνος Τούτουζας
Κώστας Αλεξίου
Παναγιώτης Γκανάς
Αριστείδης Παπαδόπουλος
Παντελεήμων Βασιλείου
Aθανάσιος Ρογδάκης
Παναγιώτης Πετράς
Βασίλειος Λαγόπουλος
Γρηγόρης Χατζημαυρουδής
Στέφανος Ατματζίδης
Χρήστος Παπαβασιλείου

Κωνσταντίνος Φορτούνης
Δανιήλ Παραμυθιώτης
Ελένη Μουλούδη
Ιωάννης Μαντζώρος
Μιχάλης  Καρανίκας
Κωνσταντίνος Κηροπλάστης
Κωνσταντίνος Βλάχος
Σάββας Παπαδόπουλος
Απόστολος Ανδρονίκου
Νέλη Καμπαρούδη
Κωνσταντινος Σαπαλίδης
Γεώργιος Παπατόλιος

 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
1. Severe peritonitis: Therapeutic Advances
2. Λοιμώξεις κεντρικών φλεβικών καθετήρων και ο ρόλος του biofilm
3. Advances in the Diagnosis and Management of Necrotizing Soft Tissue Infections 
4. Η Λαπαροσκόπηση στο τραύμα και την επείγουσα χειρουργική
5. Σύγχρονη προσέγγιση - αντιμετώπιση του διατιτραίνοντος τραύματος του 

τραχήλου
6. ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ: νέες γνώσεις και εφαρμογές στην κλινική πράξη
7. Eras και επείγουσα χειρουργική (ενδοκοιλιακές λοιμώξεις)
8. End of Life Care
9. Οι νέοι ορισμοί για την σήψη – Πόσο κοντά στην πραγματικότητα;
10. Αντιμυκητιακά φάρμακα και χειρουργικός ασθενής
11. Αντιμετώπιση του πόνου στο τραύμα
12. Νεότερα δεδομένα στην διαχείριση κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1. Συνήθη προβλήματα της επείγουσας χειρουργικής της κοιλίας
2. Διαφυγή από αναστομώσεις του πεπτικού
3. Μικροβιακή αντοχή και χειρουργικός ασθενής. Νεότερα δεδομένα
4. Διαχείριση πολυτραυματία σε αστικό και πολεμικό περιβάλλον
5. Επείγουσες Καταστάσεις σε ογκολογικούς ασθενείς
6. Διαχείριση επιπλοκών στην επείγουσα χειρουργική του εντέρου
7. Κρίσιμες αποφάσεις στην επείγουσα χειρουργική
8. Χειρουργικές λοιμώξεις χοληφόρων
9. Πρόληψη της Λοίμωξης Χειρουργικού Τραύματος
10. Τραύμα, νεώτερα δεδομένα και απόψεις
11. Διαχείριση Ανοικτής Κοιλίας
12. Νεότερα δεδομένα στη Λοίμωξη των Πλεγμάτων
13. ΜΕΘ και βαρέως πάσχων χειρουργικός ασθενής
14. Εκπαίδευση - Προοπτικές 
15. Η ερευνητική λαπαροτομία στο κοιλιακό τραύμα
16. Οξεία Παγκρεατίτιδα
17. Τραύμα σε ειδικές κατηγορίες ασθενών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΜΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ FORUM
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ FORUM
WORKSHOPS
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 Θεματολογία Συνεδρίου
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Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πέμπτη 3 - Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
Email: info@praxicon.gr website: www.praxicon.gr 
ΜΗΤΕ0933Ε60000071200

Τελετή Έναρξης
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.30

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 
Για τους ξένους προσκεκλημένους ομιλητές θα είναι η Αγγλική ενώ δεν θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. 

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και 
ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την 
ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι 
απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται 
από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Συνεδρίου.

Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη 
γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα 
σκανάρει στο ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του 
από τη συνεδριακή αίθουσα.

 Γενικές Πληροφορίες
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Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης 
κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του 
προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με 
την τελευταία υπ’ αρ. 81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση 
συνεδρίων.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την 
τελευταία ημέρα του Συμποσίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας 
εγγραφής, της κάρτας barcode καθώς και του ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης του Συνεδρίου. Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% 
των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.

Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται 
προβολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις 
ανάγκες των ομιλητών. 

Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης 
τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη 
γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Ειδικοί ιατροί  120€
Ειδικευόμενοι ιατροί  50€
Νοσηλευτές/-τριες  10€
Λοιπά Επαγγέλματα Επιστημών Υγείας  10€
Προπτυχιακοί Φοιτητές/-τριες Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του υλικού του Συνεδρίου
• Παραλαβή κονκάρδας
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
• Κοινωνικές Εκδηλώσεις
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Το δικαίωμα συμμετοχής για Προπτυχιακούς Φοιτητές περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή κονκάρδας
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου praxicon.gr/surgicalinfections2019 
μπορείτε να βρείτε τα έντυπα εγγραφής και υποβολής περιλήψεων 
εργασιών με όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων 
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί στην 
κράτηση ικανού αριθμού δωματίων σε διάφορα ξενοδοχεία της πόλης. Για 
τις κρατήσεις δωματίων και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε 
να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου PRAXICON, τηλ.: +30 2310 
460 682, fax: 2310 435 064, E-mail: info@praxicon.gr
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών 
(προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση σε μορφή e-poster ή 
video προβολή) είναι η 30η Ιουνίου 2019.

Οι εργασίες θα κατατεθούν μόνον ηλεκτρονικά στο έντυπο περίληψης της 
ιστοσελίδας του Συνεδρίου praxicon.gr/surgicalinfections2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η 
καταβολή του δικαιώματος εγγραφής (από έναν τουλάχιστον από 
τους συγγραφείς) και η αποστολή του καταθετηρίου με e-mail στο 
info@praxicon.gr ή με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 25 Ιουνίου 2019.
Συγγραφείς που συμμετέχουν με περισσότερες από μία εργασίες 
καταβάλλουν μία μόνο εγγραφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μετά την αποστολή της εργασίας, να 
επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Συνεδρίου για επιβεβαίωση της 
παραλαβής της.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών

Παράκληση: Ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή 
των περιλήψεων των εργασιών:

Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει με τη μορφή αναρτημένων (e-posters), 
ελεύθερων (προφορικών) ανακοινώσεων και video προβολή (διάρκειας 6 
λεπτών).

Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες 
για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:

• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο 
το δυνατόν πιο συνοπτικός. 

• Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα το αρχικό του ονόματος 
και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα). 

 Παρουσίαση Εργασιών
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• Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική 
με πεζά γράμματα. 

• Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και σε 
γραμματοσειρά Arial 10. 

• Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό 
και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. 

• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται 
αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής 
υποβολής της περίληψης. 

• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, 
οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους καθώς και το σώμα της 
περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο WORD. 

• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς 
τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία 
του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. Εάν δεν 
λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 10 Ιουλίου 
2019, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης 
του Συνεδρίου.

• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο 
το δυνατόν πιο συνοπτικός.

• Τα ονόματα των συγγραφέων να γραφούν ως εξής: πρώτα το μικρό 
όνομα (ολόκληρο) και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).

• Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική 
με πεζά γράμματα.

• Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10 
και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

• Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό 
και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.

• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία 
του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της 
περίληψης.

• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, 
οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους, καθώς και το σώμα της 
περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο word.

• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον 
επιστημονικά υπεύθυνο, που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του 
οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.
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Σημειώνεται ότι:
1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται 

δεκτή.
3. Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο 

δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη 
αποδοχής, δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.

4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.

5. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο 
ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@praxicon.gr 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για 
την λεπτομερή και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας 
του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για 
ενημέρωσή του σχετικά με την αποδοχή ή όχι της εργασίας. 

Οι εγγραφές και οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται πριν από την υποβολή 
της εργασίας, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής και 
στέλνοντας το καταθετήριο στη γραμματεία οργάνωσης. 

Η επιλογή της παρουσίασης των εργασιών, δεν είναι δεσμευτική για την 
οργανωτική επιτροπή. 

Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα 
όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο περίληψης, η εργασία 
αποκλείεται από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Η διάρκεια των προβολών (Videos) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι.



11

«

16o Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικών Λοιµώξεων 

8o
Πανελλήνιο Συνέδριο 

Τραύµατος & Επείγουσας 
Χειρουργικής
«Τραύµα-Λοίµωξη-Σήψη»

Lazart Hotel,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3-6
Οκτωβρίου

2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 16o 8o

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS

Oι αναρτημένες εργασίες θα προβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (e-
poster). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των e-posters 
ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2019. 

Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή PowerPoint (ppt, pptx) και ειδικότερα:
• σε μία μοναδική διαφάνεια
• σε οριζόντια διάταξη (landscape) 
• σε γραμματοσειρά μεγέθους 9 και πάνω
• με στατικές εικόνες ή animations (χωρίς βίντεο ή διαδικτυακούς 

συνδέσμους)
• σε μέγεθος έως 10Mb το καθένα

Η αποστολή των αρχείων θα γίνεται απευθείας μετά την αποδοχή της 
αντίστοιχης εργασίας στη Sonar Acoustics – Sound & Vision systems, στο 
e-mail info@sonaracoustics.gr. Στο e-mail σας παρακαλούμε να αναφέρετε 
το Ονομ/νυμό σας, τον αριθμό και τον τίτλο της εργασίας σας (e-post-
er). Μόλις στείλετε το e-poster σας θα παραλάβετε e-mail επιβεβαίωσης 
παραλαβής και καταχώρησης. 

Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε επιβεβαιωτικό e-mail μέσα στις επόμενες 
24 ώρες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το υπεύθυνο γραφείο στο 
info@sonaracoustics.gr. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη μη 
παρουσίασης του e-poster δεν βαρύνει τον οργανωτή.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα ηλεκτρονικά αρχεία 
powerpoint παρακαλώ επικοινωνήστε με e-mail στο info@sonaracoustics.gr.


