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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής 
Εταιρείας Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών κι εγώ 
σας καλωσορίζουµε µε ιδιαίτερη χαρά στο 5ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών.

Η επιτυχία των τεσσάρων προηγούµενων συνεδρίων 
εγγυάται και την επιτυχία αυτού, παρόλο που διεξάγε-
ται  µέσα σε δύσκολες οικονοµικές εποχές.

Το αντικείµενο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η δηµιουρ-
γία της Εταιρείας «τραύµα, έλκος, επούλωση» αποτε-
λεί πόλο συνάντησης πολλών ειδικοτήτων  που, κάτω 
από τη συνεπή συνεργασία των οποίων, επιτυγχάνεται 
η αντιµετώπιση των ασθενών που πάσχουν και υπο-
φέρουν από χρόνια έλκη. Τα µέλη που απαρτίζουν και 
στελεχώνουν την εταιρεία είναι ιατροί, νοσηλευτές, φυ-
σικοθεραπευτές, διαιτολόγοι, βιολόγοι, και όλοι µαζί, µε 
κοινή προσπάθεια, φροντίζουν όσο καλύτερα µπορούν 
να θεραπεύσουν αρρώστους µε χρόνια έλκη.

Το 5ο Συνέδριό µας σκοπό έχει να ενηµερώσει και να 
παρουσιάσει ότι πιο σύγχρονο γίνεται σήµερα στον κό-
σµο, που αφορά αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, 
αλλά όχι µόνο:

Κλινικά φροντιστήρια λαµβάνουν χώρα µε στόχο την 
εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας πάνω στη σω-
στή αντιµετώπιση των τραυµάτων και των ελκών.

Η εταιρεία µας ως µέλος του World Union of Wound 
Healing Societies (WUWHS), πιστεύοντας στην ανά-
γκη της συνεχούς επιµόρφωσης, διοργανώνει κάθε 6 
µήνες εκπαιδευτικά σεµινάρια και χορηγεί σε Έλληνες 
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ιατρούς και νοσηλευτές το International Diploma on 
Wound Technology.

Η Εταιρεία επίσης διοργανώνει το 2ο εκπαιδευτικό 
σεµινάριο του ABLS (Advanced Burn Life Support) 
στην Ελλάδα σαν µετασυνεδριακή ηµερίδα, στις 
19/03/2011. Το ABLS είναι ένα εντατικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης για το έγκαυµα, που από φέτος αφορά 
ιατρούς και νοσηλευτές, και εξασφαλίζει το δίπλωµα 
διαπίστωσης της Αµερικανικής Εταιρείας Εγκαύµατος 
(American Burn Association). Αφορά τις σωστές ενέρ-
γειες άµεσης φροντίδας και υποστήριξης του εγκαυ-
µατία την πρώτη ώρα µετά το έγκαυµα, έχοντας σαν 
στόχο τη µείωση της θνητότητας.

Τέλος, η εταιρεία χορηγεί κάθε δύο χρόνια υποτροφί-
ες για µετεκπαίδευση δύο ιατρών και δύο νοσηλευτών 
στο εξωτερικό, πάνω στο γνωστικό αντικείµενο των 
τραυµάτων και των ελκών.

Επίσης η καλύτερη επιστηµονική εργασία  θα βραβευ-
θεί από την Εταιρεία µε το βραβείο Ι. Ιωάννοβιτς, στη 
µνήµη του Ιδρυτή της.

Η οργανωτική επιτροπή του 5ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών, έχοντας επί-
γνωση του ρόλου που διαδραµατίζει στην επιτυχή διε-
ξαγωγή του, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε και 
αυτό το συνέδριο, όπως και όλα τα προηγούµενα, να 
είναι άρτια οργανωµένο, να εµπεριέχει όλα τα σύγχρο-
να επιστηµονικά επιτεύγµατα, θεωρητικά και πρακτι-
κά, αλλά συγχρόνως να είναι και ευχάριστο, γιατί διεξά-
γεται σε ένα χώρο όπως το Ίδρυµα Ευγενίδου/ Πλανη-
τάριο, που όπως πάντα παρέχει αναπάντεχες επιστη-
µονικές αποκαλύψεις.

Δημήτριος Αλεξάκης
Πρόεδρος του Συνεδρίου



Γολεµάτης Βασίλειος
Καλοκαιρινός Εµµανουήλ
Λεµονίδου Χρυσούλα
Μπράµης Ιωάννης
Πολυµερόπoυλος Θεόφιλος

Αλεξάκης Δημήτριος 
Καστανά Ουρανία  
Χαρχαρίδου Μαρία  
Διαµάντη Σοφία  
Βασιλόπουλος Γεωργιος
Βογιατζόγλου Ελευθέριος
Τσούτσος Δηµοσθένης

Βαρδάκη Ζαµπία
Γιαννακίδου Μαρία
Δηµητράκη Πασχαλιά
Διονυσόπουλος Αλέξανδρος
Ζύγα Σοφία
Κακαγιά Δέσποινα
Καλεµικεράκης Ιωάννης
Καρατζά Αναστασία
Κουλέρµου Γεωργία
Λακοπούλου Φωτεινή
Μόνιου Αικατερίνη
Ναούµ Χρήστος
Παπαδόπουλος Όθωνας
Παπαδόπουλος Στέφανος
Υφαντή Γεωργία
Φουκα Γεωργία
Χατζηκάλης Μάικ

Διοικητικό
Συµβούλιο 
Ελληνικής 
Εταιρείας 
Επούλωσης 
Τραυµάτων 
και Ελκών

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Καστανά Ουρανία   Πρόεδρος
Αλεξάκης Δηµήτριος  
Τσούτσος Δηµοσθένης
Χαρχαρίδου Μαρία

Τσούτσος Δημοσθένης  Πρόεδρος
Αλεξάκης Δηµήτριος  
Καστανά Ουρανία 
Χαρχαρίδου Μαρία
Διαµάντη Σοφία
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Βογιατζόγλου Ελευθέριος

Αβραµοπούλου Λαµπρινή  
Βασιλείου Μενέλαος
Γιακουµετής Ανδρέας
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Γουρνη Μαρία
Καλογιάννη Αντωνία
Κόκκαλης Γεώργιος
Κοφινά Κωνσταντίνα
Κουλοηλίας Βασίλειος
Κυρίτση Ελένη
Λαζαρίδης Μίλτος
Μαρβάκη Χριστίνα
Παναγιώτου Πέτρος
Πρίγγουρης Σωτήριος
Χατζηπουλίδης Δηµήτριος
Χατζοπούλου Μαρία 

EΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH 
ΕΠΙΤΡΟΠH
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Αλεξάκης Δηµήτριος  
Καστανά Ουρανία 
Παπαδόπουλος Στέφανος
Τσούτσος Δηµοσθένης

Tina Palmieri
Μπρούµη Παρασκευή
Παπαδόπουλος Στέφανος
Τσούτσος Δηµοσθένης

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυµάτων 
και Ελκών αποτελείται από τις εξής ενότητες: 
  
Εννέα (9) Κλινικά Φροντιστήρια, που οργανώνονται 
από γιατρό και νοσηλευτή ή άλλο επαγγελµατία υγεί-
ας, ειδικούς για το θέµα.   
Τέσσερα (4) Στρογγυλά Τραπέζια µε διεθνή συµµετο-
χή, όπου θα παρουσιάζονται τα νεώτερα δεδοµένα 
στο γνωστικό αντικείµενο του τραπεζιού.   
Δύο (2) Διαλέξεις από διακεκριµένους ξένους 
οµιλητές.   
Ελεύθερες Ανακοινώσεις.   
Δύο (2) Δορυφορικά Συµπόσια.

ΗΜΕΡIΔΑ ΑΒLS 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH

ΗΜΕΡIΔΑ ΑΒLS 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO 
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
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Άτονα Έλκη (φλεβικά, διαβητικά, µεταβολικά)
Χειρ/κή θεραπεία ελκών και τραυµάτων
Συντηρητική θεραπεία ελκών
Αποκατάσταση τραυµατικών ελλειµµάτων
Εγκαυµατικά ελλείµµατα και µετεγκαυµατικές ουλές
Κατακλίσεις
Ελκωτικά Δερµατολογικά νοσήµατα
Φασιίτιδες, Γάγγραινες, Ακρωτηριασµοί
Επιθέµατα, Τεχνητά µέλη
Φυσική αποκατάσταση, Φυσικοθεραπεία
Διαβητικό πόδι
Βιοτεχνολογία και Βιολογία
Ακτινονεκρώσεις
Καρκινικά έλκη
Laser και δερµατοπάθειες
Τρίτη Ηλικία: άτονα έλκη τραύµα και επούλωση
Αντιµετώπιση του πόνου σε τραύµατα και άτονα έλκη
Επιµολυσµένο τραύµα
Στοµίες
O πόνος σε οξέα και χρόνια τραύµατα
Κατ’ οίκον νοσηλεία
Παιδικό τραύµα και επούλωση

Ιδιαιτερότητες της επούλωσης κατά την παιδική ηλικία
Κατ’οίκον νοσηλεία
Καρκίνος και έλκη
Διαβητικό πόδι

ΘEΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡIΟΥ

Α. ΣΤΡΟΓΓΥΛA ΤΡΑΠEΖΙΑ
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Κλινική και Εργαστηριακή εκτίµηση του άτονου έλκους
Αντιµετώπιση προβληµάτων ασθενών µε στοµίες
Κλινική Εφαρµογή των Επιθεµάτων-Hands on
Θεραπευτική προσέγγιση των συριγγίων
Η αντιµετώπιση του πόνου στα έλκη
Φροντίδα του δέρµατος, πριν και µετά την εφαρµογή 
των Laser
Οι κατακλίσεις ως δείκτης ποιότητας ιατρονοσηλευτι-
κής φροντίδας
Φροντίδα επιφανειακών τραυµάτων
Η «Οδύσσεια» του ασθενή µε άτονο έλκος

Β. ΚΛΙΝΙΚA 
ΦΡΟΝΤΙΣΤHΡΙΑ

Δύο (2) διαλέξεις από διακεκριµένους ξένους 
οµιλητές µε θέµατα:
Έγκαυµατική νόσος – Νεώτερα δεδοµένα
Πόσο τεκµηριωµένη είναι η κλινική πρακτική στη 
φροντίδα των χρόνιων ελκών;

Γ. ΔΙΑΛEΞΕΙΣ
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Δύο (2) Δορυφορικά Συµπόσια µε θέµατα:
Η χρήση των αυτόλογων µεσεγχυµατικών κυττάρων 
λίπους στην επούλωση των ατόνων ελκών και στην 
αποκατάσταση ουλών
Η χρήση υποκαταστάτων δέρµατος – χορίου

Δ. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ    
ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Το 2ο ABLS θα πραγµατοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 
2011 στο Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης Simuland, 
Ταξιαρχών 36Α, Άλιµος, Αθήνα. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα email: 
mcharcha@otenet.gr και castana_ourania@yahoo.gr 
µέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2011 και θα ενηµερω-
θούν για την επιλογή τους και τις υπόλοιπες λεπτοµέ-
ρειες µέχρι τις 20 Φεβρουρίου 2011. Οι αιτήσεις όλων 
όσων είχαν υποβάλλει για τις 20 Νοεµβρίου 2010, ισχύ-
ουν. Το κόστος συµµετοχής είναι 400 € και απαραίτη-
τη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, καθώς το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα απο-
σταλεί στους συµµετέχοντες είναι γραµµένο στην αγ-
γλική. Η πιστοποίηση που θα δοθεί µετά την επιτυχή 
παρακολούθηση του course, προέρχεται από τον αντί-
στοιχο φορέα των ΗΠΑ (American Burn Association) 
που έχει οργανώσει αυτό το σεµινάριο. Οι συµµετέχο-
ντες µπορεί να είναι ιατροί και νοσηλευτές και ο αριθ-
µός των συµµετεχόντων θα είναι µέχρι 20.

ABLS
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο χρόνος παρουσίασης ορί ζετ αι σε δέκα (10) λεπτά 
µε αυστη ρή τήρηση του χρό νου. Η πα ρου σί αση µπο-
ρεί να γίνει µε δια φά νειες σε overhead projector, slides, 
Η/Υ ή άλλα ηλεκτρο νικά πολυµέσα π.χ. video. Η ε πι-
λογή δηλώνεται στην υποβολή της περίληψης.
Οι ο µι λητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις δισκέ-
τες, cd-rom και διαφάνειες τους του λά χιστον µία (1) 
ώρα πριν την έναρξη της οµιλίας τους στην τεχνική 
γραµ µατεία της αίθου σας της οµιλίας τους. 
Οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι 
εξοπλισ µένες για διπλές προβολές slide, overhead, 
DVD και data video projectors για παρουσί αση µέσω 
Η/Υ.

ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (POSTER)
Κάθε έκθεµα πρέπει να έχει δια στάσεις 80x120 cm. 
Τα poster θα αναρτηθούν στις 17 Mαρτίου 2011 κατά 
τη διάρκεια της εγγραφής των συνέδρων σε προ κα -
θο  ρισµένες και  αριθµηµένες θέσεις του Συνεδριακού 
χώρου.
 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια των εργα σιών του Συνεδρίου θα λει-
τουρ γεί εκθε σι ακός χώρος στο περιστύλιο του πρώ-
του ορόφου και γύρω από αυτό, µε συναφή προς το 
αντικεί µενο του συνεδρίου  προϊό ντα και µηχανή µατα, 
για την ενηµέρωση των συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ
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Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από την επιστηµο-
νική επιτροπή του συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την υποβολή µιας εργασίας αποτελεί η προεγ-
γραφή του υπεύθυνου της εργασίας. Περιλήψεις που 
θα υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υπο-
βολής των εργασιών δεν θα γίνονται δεκτές. 
Οι περιλήψεις θα υποβάλλονται απαραίτητα σε έντυ-
πη και ηλε κτρο νική µορφή. Κάθε περίληψη να γράφε-
ται σε Η/Υ συµβατό µε ΙΒΜ, σε γραµµατοσειρά Times 
New Roman.  Η δισκέτα να αναγράφει σε ετικέ τα το 
ονοµατεπώνυµο του εισηγητή και τον τίτλο της εργα-
σίας. Μπορούν επίσης να υποβληθούν  µέσω διαδικτύ-
ου  στη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
chrysa.kontololi@zita-congress.gr 
Περιλήψεις εργασιών δεν θα γίνονται δεκτές µε fax. 
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 
15 Φεβρουαρίου 2011.

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ 
ΥΠ/ΛHΣ ΠΕΡΙΛHΨΕΩΝ

Στη µνήµη του Ιδρυτή της Ελληνικής Εταιρείας Επού-
λωσης Τραυµάτων και Ελκών θα απονεµηθεί βραβείο 
αξίας 500 ευρώ στην καλύτερη εργασία, προσφορά 
της Ελληνικής Εταιρίας Επούλωσης Τραυµάτων και 
Ελκών.  
Οι εργασίες που θα θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να 
κατατεθούν πλήρεις, σε τρία (3) αντί τυπα και σε ηλε-
κτρονική µορφή χωρίς ονόµατα, µέχρι τις 
20 Φεβρουαρίου 2011.

ΒΡΑΒΕIΟ Ι. ΙΩAΝΝΟΒΙΤΣ
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Η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυµάτων και Ελ-
κών, στη προσπάθειά της να να συµβάλλει στην εκ-
παίδευση σε θέµατα σχετικά µε το επιστηµονικό πε-
δίο της Εταιρείας, προσφέρει τέσσερεις (4) υποτροφί-
ες 2.500 ευρώ η καθεµία: 
δύο υποτροφίες σε δύο ιατρούς, και δύο υποτροφίες 
σε δύο νοσηλευτές ή άλλους επαγγελµατίες υγείας.
Οι υπότροφοι θα εργαστούν ένα (1) µήνα σε κέντρο ή 
σε νοσοκοµείο της Ευρώπης µε συναφές επιστηµονι-
κό αντικείµενο, µέχρι το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο. 
Υποβολή υποψηφιότητας για τη λήψη της υποτροφίας 
µπορούν να θέσουν ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγ-
γελµατίες υγείας οι οποίοι έχουν ηλικία µέχρι 40 ετών, 
υποβάλλοντας αίτηση καθώς και το βιογα φικό τους 
σηµείωµα µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2011. 
Θα προτιµηθούν νέοι επι στή µονες, οι οποίοι έχουν 
ασχοληθεί µε θέµατα συνα φή µε το επιστηµονικό πε-
δίο της Εταιρείας Επού λω σης Τραυµάτων και Ελκών.
Όσοι έχουν ήδη λαβει υποτροφία δεν δικαιούνται να 
θέσουν υποψηφιότητα.

Η oργανωτική επιτροπή συνιστά την προεγγραφή που 
θα διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση των συ-
νέδρων και την αποφυγή ταλαι πω ρί ας τους κατά την 
έναρξη του Συνεδρίου. 
Τα µη µέλη που θα εγγράφονται στο Συνέδριο, θα γίνο-
νται ταυτό χρονα µέλη της Ελληνικής Εταιρείας Επού-
λωσης Τραυµάτων και Ελ κών, έχοντας πληρώσει µε 
την εγγραφή και τη συνδροµή τους για ένα χρόνο.

ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ

EΓΓΡΑΦEΣ
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ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συµµετοχή στο επιστη µονικό πρόγραµµα του Συνε-
δρίου
Είσοδο στην έκθεση
Υλικό του συνεδρίου (τσάντα, τελικό πρόγραµ µα και 
περιλήψεις, CD ROM, µπλοκ, στυλό, ένθετα)
Συµµετοχή στη δεξίωση υποδοχής
Τρία (3) κουπόνια για καφέ 
Δύο (2) γεύµατα
Δωρεάν παρακολούθηση προβολής στο Πλανητάριο
Βεβαίωση συµµετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια
Βεβαίωση συµµετοχής

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ    
Συµµετοχή στο επιστηµονικό πρόγραµµα του Συνε-
δρίου
Είσοδο στην έκθεση
Υλικό του συνεδρίου (τσάντα, τελικό πρόγραµµα και 
περιλήψεις σε CD ROM, µπλοκ, στυλό, ένθετα)
Τρία (3) κουπόνια για καφέ
Βεβαίωση συµµετοχής

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Η ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΙΑΤΡΟΙ 
Μέλη της Εταιρείας:   60 ευρώ 
Μη µέλη:   70 ευρώ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΑΓΓ. ΥΓΕΙΑΣ
Μέλη της Εταιρείας:   40 ευρώ 
Μη µέλη:    50 ευρώ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ δωρεάν

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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Οι περιλήψεις των οµιλιών και των εργασιών θα δηµοσι-
ευθούν στο τε λι κό πρόγραµµα του συνεδρίου και στο 
site της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυµάτων 
και Ελκών www.hswh.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης επιστηµονικών 
εργασιών: 15 Φεβρουαρίου 2011
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
17, 18 Μαρτιου 2011 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΊΔΑΣ ΑΒLS
19 Μαρτιου 2011 
SIMULAND/ Κέντρο Ιατρικής Προσοµοίωσης

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ελληνική 
Στις διαλέξεις και τα στρογγυλά τραπέζια θα υπάρξει 
ταυ τό   χρονη µετάφρ αση στην Ελληνική γλώσσα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Προβολή στο Πλανητάριο µε θέµα: 
“Το άστρο της ηµέρας”
17 Μαρτιου 2011
ώρα 19:30

Τελετή Έναρξης: 
Ίδρυµα Ευγενίδου, Περιστύλιο 2ου ορόφου,  
17 Μαρτιου 2011  
ώρα 20:30

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ίδρυµα Ευγενίδου/ Πλανητάριο Αθηνών,  
Λ. Συγγρού 387,  Π. Φάληρο

ΔΙΑΜΟΝΗ
Για τη διαµονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δω-
µάτια στο ME TRO  PO LITAN HOTEL, Λ. Συγγρού 387 
που βρίσκεται δίπλα στο Συ νε δριακό Κέντρο. Για κρα-
τήσεις µε ειδικές τιµές για τους συνέδρους οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη γραµµατεία 
του συνεδρίου.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Λεωφορείο Νο 126 
(Ακαδηµία - Π. Φάληρο, µέσω Ζησιµοπούλου), 
Λεωφορείο Νο Β2 
(Ακαδηµία - Αγ. Κοσµάς, από Ποσειδώνος, µέσω Λεωφ. 
Συγγρού),
Λεωφορείο Νο 550 
(Π. Φάληρο - Κηφισιά, µέσω Λεωφ. Συγγρού), 
Λεωφορείο Νο Α2 
(Ακαδηµία - Βούλα, µέσω Λεωφ Αµφιθέας).

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

ZITA CONGRESS
1st Klm Peanias - Markopoulou
19002 Peania, Attica, Greece
Tel:+30 211 100 1783, Fax: +30 210 6642116
Εmail: chrysa.kontololi@zita-congress.gr
Web: http://www.zita-congress.gr 

ΔΙΕYΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ/ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΣΥΝΕΔΡIΟΥ
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
8.00
 
8.30

9.30

8.30

10.30

11.00

12.30

13.00

14.00

15.00

15.30

16.30

17.00

19.30

20.30

8.30

9.30

10.30

10.30

11.00

12.30

13.00

14.00

15.00

15.30

16.30

17.00

18.30

20.15

Εγγραφές

Ελεύθερες Ανακοινώσεις (2 αίθουσες)

Κλινικό Φροντιστήριο (2 αίθουσες)

Γ’ Κλινικό Φροντιστήριο 

Καφές  

Α΄ Στρογγυλό Τραπέζι 

Διάλεξη

Β’ Στρογγυλό Τραπέζι 

Ελαφρύ Γεύµα

Ελεύθερες ανακοινώσεις  (3 αίθουσες)

Κλινικό Φροντιστήριο (3 αίθουσες)

Καφές

Δορυφορικό Συµπόσιο

Παράσταση Πλανηταρίου

Τελετή Έναρξης

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΣΥΝΟΠΤΙΚO 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO 
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
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16

ΣΥΝΟΠΤΙΚO 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO 
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
8.30
 
9.30

10.30

11.00

12.30

13.00

14.30

15.30

17.00

18.00

9.30

10.30

11.00

12.30

13.00

14.30

15.30

17.00

18.00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις (3 αίθουσες)

Κλινικό Φροντιστήριο (3 αίθουσες)

Καφές

Γ’ Στρογγυλό Τραπέζι

Διάλεξη

Δ’ Στρογγυλό Τραπέζι 

Ελαφρύ Γεύµα

Δορυφορικό Συµπόσιο

Ελεύθερες Ανακοινώσεις (3 αίθουσες)

Λήξη

-

-

-

-

-

-

-

-

-





ZITA CONGRESS
1st Klm Peanias - Markopoulou
19002 Peania, Attica, Greece
Tel:+30 211 100 1783, Fax: +30 210 6642116
Εmail: chrysa.kontololi@zita-congress.gr
Web: http://www.zita-congress.gr 


