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Α' Ανακοίνωση

Χαιρετισμός Προέδρων
Έχουμε την τιμή και χαρά να σας καλωσορίσουμε στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Χειρουργικής και International Surgical Forum 2020, το οποίο διοργανώνεται
από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, από 4 έως 7 Νοεμβρίου 2020 στην
Θεσσαλονίκη.
Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, αποτελεί το θεσμικό όργανο που παρέχει στον
ειδικευόμενο και στον χειρουργό, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και κέντρου
εκπαίδευσης, ενιαία και σύγχρονη τεκμηριωμένη ιατρική γνώση, με αντικειμενικό
στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα οι ασθενείς που
χρήζουν χειρουργικής θεραπείας.
Κορυφαία εκδήλωση της συνεχούς μεταπτυχιακής δραστηριότητας της Ελληνικής
Χειρουργικής Εταιρείας αποτελεί το ανά διετία, Πανελλήνιο Συνέδριό της με
διεθνή συμμετοχή. Καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
θα μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από ενδιαφέροντα
φροντιστήρια (workshops), διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, διαδραστικές
παρουσιάσεις περιστατικών, ζωντανές μεταδόσεις χειρουργικών επεμβάσεων και
σεμινάρια εφηρμοσμένης ( hands on ) εκπαίδευσης, με σκοπό να αποτελέσουν την
βάση ανάπτυξης προβληματισμού και συγχρόνως εποικοδομητικής ανταλλαγής
απόψεων, ιδεών και προπαντός εμπειριών. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα δοθεί
επίσης η δυνατότητα στους φοιτητές, ειδικευόμενους, νέους χειρουργούς και
νοσηλευτές να αναδείξουν τα προβλήματά τους και να προταθούν συγκεκριμένες,
εφικτές προτάσεις προς επίλυσή τους. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Αμερικανικό
Κολλέγιο Χειρουργών θα οργανωθεί για 2η συνεχόμενη φορά ειδικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα (ACS Review Course) κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Προκειμένου όμως να εκπληρωθούν οι υψηλές επιστημονικές προσδοκίες,
εκτός από το φιλόδοξο πρόγραμμα του Συνεδρίου, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή όλων μας με την προσδοκία ότι το
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και International Surgical Forum
2020 θα στεφθεί από απόλυτη επιτυχία, τόσο στον επιστημονικό όσο και στον
κοινωνικό τομέα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Απόστολος Καμπαρούδης
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

Δρ Ιωάννης Παρασκευόπουλος
Διευθυντής ΕΣΥ
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Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:

Ζωγράφος Κ. Γεώργιος

Α’ Αντιπρόεδρος:

Ζωγράφος Ν. Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος:

Πίνης Σταμάτιος

Γεν. Γραμματέας:

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας: Κουτελιδάκης Ιωάννης
Ταμίας:

Λέανδρος Εμμανουήλ

Έφορος Βιβλιοθήκης: Ρουκουνάκης Νικόλαος
Σύμβουλοι:

Γερασιμίδης Θωμάς
Ζώρας Οδυσσέας
Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Μαχαίρας Αναστάσιος

Θεματολογία
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Χειρουργική Ογκολογία κατά συστήματα
Χειρουργική καλοήθων νόσων
Ανοιχτές και κλειστές κακώσεις - Τραύμα
Νοσογόνος Παχυσαρκία
Χειρουργικές Λοιμώξεις
Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
Αντιπαραθέσεις στη λήψη αποφάσεων
Εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών
Χειρουργική εκπαίδευση και προσομοίωση
Επείγουσα χειρουργική
Σύγχρονη απεικόνιση και χειρουργική πρακτική
Η συμβολή νέων τεχνολογιών στη Χειρουργική
Ποιότητα ζωής των χειρουργικών ασθενών
Νομικά προβλήματα και ηθική στην άσκηση της χειρουργικής
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην Ελλάδα
Γενική Χειρουργική και εξειδικεύσεις
Κλινικές μελέτες - Ερευνητικά πρωτόκολλα
Ο ρόλος του εξειδικευμένου νοσηλευτή
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Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Τετάρτη 4 έως Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
(Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 2, 546 40, Θεσσαλονίκη)
Κονκάρδες
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονική κονκάρδα / e-badge
την οποία θα χρησιμοποιούν για την σάρωση κατά την είσοδο & έξοδο στις
πόρτες αιθουσών ομιλιών. Για την παρακολούθηση του συνεδρίου online μέσω
της πλατφόρμας αναμετάδοσης, κάθε σύνεδρος θα ορίσει το μοναδικό κωδικό
password μέσω του link που θα παραλάβει. Ως username ορίζεται το email που
έχει αναφέρει κατά την εγγραφή του.
Βεβαίωση παρακολούθησης
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το επιστημονικό
πρόγραμμα είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά θα έχουν δικαίωμα
παραλαβής Μοριοδοτημένου (CME-CPD Credits) Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού
Παρακολούθησης. Και οι δυο τρόποι θα καταγράφουν τις ώρες παρακολούθησης
που θα προσμετρηθούν για την παραλαβή του E-certificate.
Το Συνέδριο θα αξιολογηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η μοριοδότηση αφορά
μόνο τις ιατρικές ειδικότητες.
Το Νοσηλευτικό προσωπικό θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης με Μόρια
από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).

4

Γενικές Πληροφορίες
Παραλαβή βεβαίωσης παρακολούθησης
Οι Σύνεδροι μπορούν να παραλάβουν την Βεβαίωσή τους ηλεκτρονικά με τους 2
παρακάτω τρόπους, μπορούν:
• να την αναζητήσουν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου μέσω email
αναγράφοντας το όνομά τους ή τον αριθμό barcode της κονκάρδας τους στο
email reception@congressworld.gr
• να την κατεβάσουν ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα E- Certificates
(https://certificates.congressworld.gr/gr/congress)
της
ιστοσελίδας
www.congressworld.gr αναγράφοντας τον Τίτλο του Συνεδρίου, το Επώνυμό
τους και τον αριθμό barcode της κονκάρδας τους, 2 ημέρες μετά τη λήξη του
Συνεδρίου
Έκθεση
Η έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, μηχανημάτων και βιβλίων, θα λειτουργεί
παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Χειρουργικής & Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ στους χώρους του Ξενοδοχείου
“Makedonia Palace”.
Διαμονή - Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
Έχει εξασφαλισθεί επαρκής αριθμός δωματίων σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης
για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συνέδρων. Στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου www.execongress2020.gr, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα
για τα συνεδριακά ξενοδοχεία.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων αναφορικά με κρατήσεις δωματίων
και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση travelservices@execongress2020.gr.
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Εγγραφές
Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
του Συνεδρίου www.execongress2020.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€

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Δωρεάν

Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%
Η εγγραφή των Ειδικών & Ειδικευομένων ιατρών περιλαμβάνει:
• πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο,
• παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος,
• παραλαβή ηλεκτρονικού συνεδριακού υλικού (e-program, τόμο περιλήψεων
σε ηλεκτρονική μορφή),
• παραλαβή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης με Μόρια (CME Credits) από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), e-certificate.
Η εγγραφή του Νοσηλευτικού προσωπικού περιλαμβάνει:
• πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο,
• παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος,
• παραλαβή ηλεκτρονικού συνεδριακού υλικού (e-program, τόμο περιλήψεων
σε ηλεκτρονική μορφή),
• παραλαβή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με Μόρια από την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), e-certificate.
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Εγγραφές
Η εγγραφή των Προπτυχιακών Φοιτητών περιλαμβάνει:
• πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο,
• παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος,
• παραλαβή ηλεκτρονικού Τελικού Προγράμματος (e-program)
• παραλαβή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου, e-certificate.
Οι Φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν την Φοιτητική τους ταυτότητα για την
ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Ακυρωτική Πολιτική
Το δικαίωμα συμμετοχής- ποσό εγγραφής δεν επιστρέφεται και δε μεταβιβάζεται
σε τρίτους.
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Υποβολή και Παρουσίαση Εργασιών
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και η Οργανωτική Επιτροπή του
32ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών
για Προφορική Ανακοίνωση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση (σε μορφή e-poster) ή για
Video Παρουσίαση (διάρκειας 6 λεπτών).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών
είναι η 31η Αυγούστου 2020.
Οι εργασίες θα κατατεθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του
Συνεδρίου www.execongress2020.gr.
Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα
κενά πεδία της Φόρµας Υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να
ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της
περίληψης της εργασίας.
Μέσω της Φόρμας ηλεκτρονικής υποβολής της ιστοσελίδας, υπάρχει η δυνατότητα
απευθείας ενσωμάτωσης του περιεχομένου της εργασίας στην πλατφόρμα η
οποία περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου και δυνατότητα ένταξης εικόνων/
διαγραμμάτων. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν εξυπηρετεί η διαδικασία αυτή,
υπάρχει επίσης και η δυνατότητα υποβολής ολοκληρωμένου αρχείου Word τύπου
(.doc και .docx) συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Ο ΤΙΤΛΟΣ της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το
δυνατόν πιο συνοπτικός.
• Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα το μικρό Όνομα (ολόκληρο)
και στη συνέχεια το Επώνυμο (με πεζά γράμματα).
• Το Κέντρο Προέλευσης του ή των συγγραφέων από το οποίο προέρχεται η
εργασία γράφεται με πεζά γράμματα στην ονομαστική και με την επίσημη
ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων.
• Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός Κέντρων Προέλευσης, ο διαχωρισμός
γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Στην περίπτωση αυτή οι
ανωφερείς αραβικοί αριθμοί θα τοποθετούνται μετά το όνομα του κάθε
συγγραφέα και πριν την ονομασία του Κέντρου Προέλευσης.

8

Υποβολή και Παρουσίαση Εργασιών
Παραδείγματος χάρη:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Μάλλη2, Νικόλαος Αναγνώστου3,
Αντώνιος ∆ηµόπουλος4, Μαγδαληνή Παππά1
Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ιπποκράτειο, 2 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, 3 Γ’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 4 Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Αθήνας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο
1

• Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, πρέπει να
είναι υπογραμμισμένο (Underlined).
Παραδείγματος χάρη: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1
• Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και σε
γραμματοσειρά Arial 10.
• Η δοµή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με
μονό διάστιχο. Το σώμα της περίληψης της εργασίας 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 (υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας).
• Με την υποβολή της Περίληψης της Εργασίας, ο υπεύθυνος υποβολής θα λάβει
στο email του αυτοματοποιημένο μήνυμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
υποβολής. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί τέτοιο μήνυμα, παρακαλείσθε
να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του
Συνεδρίου Abstracts@execongress2020.gr
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά
υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται
στην Φόρμα Υποβολής Περίληψης. Εάν δεν παραληφθεί ενημέρωση περί
αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, παρακαλείσθε
να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του
Συνεδρίου Abstracts@execongress2020.gr
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Υποβολή και Παρουσίαση Εργασιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του
δικαιώματος εγγραφής (από έναν (1) τουλάχιστον εκ των συγγραφέων).
Συγγραφείς που συμμετέχουν με περισσότερες από μία εργασίες καταβάλλουν
μία (1) μόνο εγγραφή.
Σημαντικές πληροφορίες:
1. Εφόσον υποβληθεί η εργασία, διορθώσεις/ τροποποιήσεις δε γίνονται δεκτές.
2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δε μπορεί να
γίνει δεκτή.
3. 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 Abstracts@execongress2020.gr
6. Είναι δυνατή η επιλογή έως 2 από τις Ενότητες της αναφερόμενης
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Η προτεινόμενη επιλογή της παρουσίασης των εργασιών, δεν
είναι δεσμευτική για την Οργανωτική Επιτροπή.
7. Η διάρκεια των προβολών (Videos) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6)
λεπτά. Δε θα υπάρχει εκφώνηση εντός του video. Ο συγγραφέας υπεύθυνος
παρουσίασης του video δύναται να εξηγεί το κάθε βήμα κατά την προβολή
του. Τα videos δεν προβλέπονται να συνοδεύονται από κάποιο αρχείο word.
Αποδεκτός τύπος αρχείου του video είναι .mp4 και σε μέγεθος έως 80 ΜΒ.
8. Οι εγγραφές και οικονομική τακτοποίησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνονται
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 31 Αυγούστου
2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και υποβολή της
Ηλεκτρονικής Φόρμας Εγγραφής η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνε
δρίου
www.execongress2020.gr.
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Υποβολή και Παρουσίαση Εργασιών
Η οικονομική διευθέτηση μπορεί να γίνει :
-- είτε αμέσως μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Φόρμας Εγγραφής μέσω
της ιστοσελίδας του Συνεδρίου διαδικτυακά μέσω κάρτας (χρεωστικής/
πιστωτικής) σε ασφαλές περιβάλλον Τραπεζικών Συναλλαγών
-- είτε σε δεύτερο χρόνο μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Φόρμας Εγγραφής,
με Τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους Τραπεζικούς
Λογαριασμούς και αποστέλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση Registrations@execongress2020.gr ή μέσω φαξ 210 72 10051.
Τραπεζικά στοιχεία:
Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Τράπεζα
Αριθμός
IBAN

ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Congress World
ALPHA BANK
194-00-2320-001285
GR77 0140 1120 1940 0232 0001 285

ή εναλλακτικά
Επωνυμία ΚΕΓΜ
Διακριτικός Τίτλος
Τράπεζα
Αριθμός
IBAN

Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Congress World
EUROBANK
00260237820200947997
GR3302602370000820200947997
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