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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι και φίλοι,
Με ιδιαίτερθ χαρά θ Χειρουργικι Εταιρεία Κφπρου και θ Ελλθνικι Χειρουργικι Εταιρεία
ανακοινϊνουν τθν διοργάνωςθ του 13ου ΕλλαδοKυπριακοφ Χειρουργικοφ υνεδρίου που
κα λάβει χϊρα ςτθν Λεμεςό από τισ 23 ζωσ τισ 25 Νοεμβρίου 2017.
Οι εκρθκτικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ χειρουργικισ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ επιβάλλουν
τθν ςυνεχι ενίςχυςθ και ανανζωςθ των γνϊςεων του κάκε χειρουργοφ.
κοπόσ του ςυνεδρίου αυτοφ, που αποτελεί κεςμό πια ςτα Ελλθνικά και Κυπριακά
χειρουργικά δρϊμενα είναι θ ενίςχυςθ των γνϊςεων, θ ανταλλαγι απόψεων και
προβλθματιςμϊν, αλλά και θ ςφςφιξθ των ςχζςεων ανάμεςα ςε φίλουσ-ςυναδζλφουσ
χειρουργοφσ.
Σο ςυνζδριο περιλαμβάνει πλοφςια κεματολογία ςε διαλζξεισ, ςτρογγυλζσ τράπεηεσ,
ελεφκερεσ ανακοινϊςεισ και αναρτθμζνα εκκζματα. Διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ - ομιλθτζσ
κα παρακζςουν τισ γνϊςεισ και τθν πολφτιμθ εμπειρία τουσ ςτο πεδίο τθσ διάγνωςθσ και
αντιμετϊπιςθσ των χειρουργικϊν πακιςεων.
Ευχόμαςτε οι εργαςίεσ του ςυνεδρίου να ανταποκρικοφν ςτισ προςδοκίεσ ςασ και να
ςυμβάλουν γόνιμα ςτισ επιςτθμονικζσ ςασ αναηθτιςεισ.
Θερμζσ ευχαριςτίεσ προσ όλουσ τουσ φορείσ που ςτιριξαν οικονομικά τθν όλθ διοργάνωςθ
του ςυνεδρίου.
Ευελπιςτοφμε ςτθν ενεργό ςυμμετοχι ςασ που κα μασ τιμιςει ιδιαίτερα.
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ,

Οι Πρόεδροι τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ

Ι. Παραςκευόπουλοσ
Πρόεδροσ Εκπαιδευτικοφ υμβουλίου
Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ

Χρ. Βαριάνοσ
Πρόεδροσ Χειρουργικισ Εταιρείασ Κφπρου
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Διοργανωτζσ
Πρόεδροσ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΗ

Αϋ Αντιπρόεδροσ
ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ

Βϋ Αντιπρόεδροσ
ΣΑΜΑΣΙΟ ΠΙΝΗ

Γενικόσ Γραμματζασ
ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟ

Ειδικόσ Γραμματζασ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΣΕΛΙΔΑΚΗ

Ζφοροσ Βιβλιοκικθσ
ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΛΕΑΝΔΡΟ

Σαμίασ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΤΔΩΡΟΤ

φμβουλοι
ΘΩΜΑ ΓΕΡΑΙΜΙΔΗ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ
ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΣΟΤΖΑ

Πρόεδροσ
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΒΑΡΙΑΝΟ

Αντιπρόεδροσ
ΧΡΤΑΝΘΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

Γραμματζασ
ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΗΛΙΔΗ

Σαμίασ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ

Μζλθ
ΕΤΡΟ ΚΙΣΗΡΗ
ΑΚΗ ΛΟΪΖΟΤ
ΠΑΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ
ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟ
ΖΗΝΩΝΑ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ

Επιτροπζσ υνεδρίου
Οργανωτική Επιτροπή

Επιςτημονική Επιτροπή

Πρόεδροι
Ι. Παραςκευόπουλοσ, Χρ. Βαριάνοσ

Πρόεδροι
Ι. Μακρισ, Χρ. Βαριάνοσ

Αντιπρόεδροι
Η. Πλαϊτάκθσ, Χρ. Γεωργίου

Μζλθ
Γ. Κ. Ηωγράφοσ, Γρ. Κουράκλθσ, τ. Πίνθσ, Γ.
Ν. Ηωγράφοσ, Ι. Κουτελιδάκθσ, Α.
Πολυδϊρου, Εμ. Λζανδροσ, Θ. Γεραςιμίδθσ,
Β. Κομπορόηοσ, Κ. Κουτςόπουλοσ, Κ.
Σοφτουηασ, Ι. Νομικόσ, Κ. Σςαλισ, Μ.
Παπαςταματίου, Κ. Σεπετζσ, Χρ. Γεωργίου,
Μ. Καθλίδθσ, Χ. Χαραλάμπουσ, Ε. Κιτθρισ, .
Λοΐηου, Π. Οικονομου, Μ. Σαλιαδωροσ, Η.
Χριςτοδουλου

Γενικοί Γραμματείσ
Απ. Καμπαροφδθσ, Μ. Καθλίδθσ
Σαμίεσ
Ν. ικαλιάσ, Χ. Χαραλάμπουσ
Μζλθ
Κ. Αλεξίου, Γ. Θεοδωρόπουλοσ, Κ. τάμου, Ε.
Κιτθρισ, . Λοΐηου, Π. Οικονομου, Μ.
Σαλιαδωροσ, Η. Χριςτοδουλου, Μ.
Καραϊςκάκθσ
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Θεματολογία
τρογγυλά Σραπζηια
1. Τπάρχει κάτι νεότερο ςτθν χειρουργικι του παγκρζατοσ?
2. Νεότερα δεδομζνα και εξελίξεισ ςτθν χειρουργικι αντιμετϊπιςθ του ορκοκολικοφ μεταςτατικοφ
καρκίνου του ιπατοσ.
3. Διαχείριςθ χειρουργικισ λοίμωξθσ
4. Πρϊιμο ςτάδιο καρκίνου μαςτοφ
5. Λεμφαδενικόσ κακοριςμόσ ςε διαφοροποιθμζνο καρκίνο κυρεοειδοφσ.
6. Χειρουργικι προςζγγιςθ πακιςεων των επινεφριδίων.
Διαλζξεισ
1. Καρκίνοσ του παχζοσ εντζρου και κλθρονομικότθτα
2. D2 versus D3 lymphadenectomy in right colon cancer
3. Ελάχιςτα επεμβατικι χειρουργικι του ορκοφ
4. Robotic, transanal, laparoscopic versus open TME for rectal cancer
5. Περιτοναϊκι καρκινωμάτωςθ και Hipec
6. IRE (Nanoknife): The promising treatment option of Locally Advanced Pancreatic
Cancer/Borderline Resectable Pancreatic Cancer.
7. Νοςογόνοσ παχυςαρκία. ποια θ ςωςτι χειρουργικι τεχνικι?
8. The University of Nicosia Medical School Lecture.
9. The Management and Surgical Results of Borderline Resectable and Locally Advanced Pancreatic
Cancer
Μετεκπαιδευτικό Φροντιςτιριο
Διαταραχζσ Θρζψθσ ςτον Χειρουργικό Αςκενι.

Μοριοδότθςθ
Θα δοκοφν μόρια ςυνεχιηόμενθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ, τα οποία κα κακοριςτοφν ςε κατοπινό
ςτάδιο και κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου.

Γραμματεία υνεδρίου
Σθ Διοργάνωςθ υνεδρίου, Εγγραφζσ, και Διαμονι ζχει αναλάβει θ Keystone Conferences & Events.
Σθλ: +357 2276 2683, Email: keystone@keystone-conferences.com
Σθ διευκζτθςθ των Ομιλθτϊν και Προεδρείων από τθν Ελλάδα ζχει αναλάβει θ Congress World.
Σθλ: +30 210 7210001 (ext.206), E-mail: marat@congressworld.gr

www.cysurg.org
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Επιςτθμονικζσ Εργαςίεσ
Κατά τθ διάρκεια του υνεδρίου κα δοκεί δυνατότθτα ςε ςυγγραφείσ να παρουςιάςουν
επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα ςφμφωνα με το επιςτθμονικό πρόγραμμα. Θ μζγιςτθ
διάρκεια τθσ κάκε παρουςίαςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 λεπτά. Για τθν παρουςίαςθ τθσ
εργαςίασ οι ςυγγραφείσ κα ζχουν ςτθν διάκεςθ τουσ laptop και projector.
Όλεσ οι εργαςίεσ οι οποίεσ κα τφχουν τελικισ ζγκριςθσ και κα παρουςιαςτοφν ςτο υνζδριο, κα
πρζπει να κατατεκοφν ςτθ Γραμματεία κατά τθν εγγραφι των ςυγγραφζων ςτο υνζδριο,
διαφορετικά κα διαγράφονται από το πρόγραμμα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ τελικισ ζγκριςθσ τθσ
εργαςίασ αποτελεί θ εγγραφι όλων των ςυγγραφζων ςτο υνζδριο.
Όςοι ενδιαφζρονται να παρουςιάςουν εργαςία, κα πρζπει να αποςτείλουν ςτθ Γραμματεία το
αργότερο μζχρι τισ 30/9/2017 περίλθψθ Εργαςίασ για τελικι ζγκριςθ από τθν Επιςτθμονικι
Επιτροπι.
Οδθγίεσ φνταξθσ των Περιλιψεων Εργαςιϊν
1. Σο κείμενο τθσ περίλθψθσ, δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 200 λζξεισ. Παρακαλοφνται οι
ςυγγραφείσ να επιλζξουν τθ γραμματοςειρά Arial (font size 12).
2. Ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ να είναι γραμμζνοσ με κεφαλαία γράμματα.
3. Σα ονόματα των ςυγγραφζων να γραφεί πρϊτα το επϊνυμο και ςτθ ςυνζχεια το όνομα
ολογράφωσ.
4. Να υπογραμμιςτεί το όνομα του υπευκφνου ςυγγραφζα για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ.
5. Να γραφεί ο εργαςιακόσ χϊροσ των ςυγγραφζων, κακϊσ και θ πόλθ με πεηά γράμματα. Δεν κα
πρζπει να αναφζρεται διεφκυνςθ (οδόσ, αρικμόσ και ταχυδρομικόσ κϊδικασ).
6. Δε κα πρζπει να γίνεται αναφορά του εργαςιακοφ χϊρου των ςυγγραφζων μζςα ςτο κείμενο
τθσ Περίλθψθσ.
7. Θ περίλθψθ να είναι δομθμζνθ με: Ειςαγωγι, κοπό, Τλικό, Μζκοδο, Αποτελζςματα,
υμπεράςματα.
8. Αλλαγζσ, προςκικεσ ι διορκϊςεισ μετά τθν παραλαβι τθσ εργαςίασ δε κα γίνονται δεκτζσ.
9. Περιλιψεισ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δε κα γίνονται δεκτζσ.
10. Όλεσ οι περιλιψεισ εργαςιϊν κα πρζπει να αποςτζλλονται μόνο θλεκτρονικά.
11. Θ παραλαβι τθσ περίλθψθσ εργαςίασ κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται με τθν αντίςτοιχθ
"Βεβαίωςθ Παραλαβισ".
ε περίπτωςθ που δεν παραλάβατε τθ ςχετικι βεβαίωςθ, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τθν
Γραμματεία του υνεδρίου.
Περιλιψεισ Εργαςιϊν άνευ ςτοιχείων ι με φράςεισ όπωσ «τα αποτελζςματα κα ςυηθτθκοφν» ι «κα
παρουςιαςτοφν τα δεδομζνα» κλπ δε κα γίνονται δεκτζσ.

Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ (Posters)
Κατά τθ διάρκεια του υνεδρίου κα αναρτθκοφν επιςτθμονικά Posters ςε ςυγκεκριμζνο χϊρου του
υνεδρίου.
Αυτό υπόκειται ςε ζνα ελάχιςτο αρικμό Posters που κα υποβλθκοφν ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι
προσ ανάρτθςθ.
Οι διαςτάςεισ των panels ςτα οποία κα αναρτθκοφν τα posters είναι 90cm πλάτοσ x 240cm φψοσ (το
φψοσ ξεκινά από το ζδαφοσ).
Θ Προκεςμία Αποςτολισ τθσ περίλθψθσ και οι Οδθγίεσ φνταξθσ των Posters, είναι οι ίδιεσ με τισ
Επιςτθμονικζσ Εργαςίεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται πιο πάνω.

www.cysurg.org
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Εγγραφι
Προεγγραφι γίνεται μόνο on-line ςτθν ιςτοςελίδα https://register.keystone-conferences.com μετά
τθν 1/8/2017. τθν πιο πάνω ιςτοςελίδα μπορείτε να μπείτε και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του
ςυνεδρίου www.cysurg.org.

Σζλοσ Εγγραφισ

Γιατροί

Ειδικεφομενοι

Νοςθλευτζσ

Φοιτθτζσ

€100.00

€50.00

€50.00

Δωρεάν

Σελευταία θμερομθνία για προεγγραφζσ: 1/11/2017

Σο Σζλοσ Εγγραφισ περιλαμβάνει:
Παρακολοφκθςθ του Επιςτθμονικοφ προγράμματοσ
υνεδριακό υλικό
Διαλείμματα Καφζ
Δεξίωςθ κατά τθν Σελετι Ζναρξθσ

Διαμονι
Ζχουμε εξαςφαλίςει ειδικζσ τιμζσ για ςυνζδρουσ και ςυνοδοφσ για τθν διαμονι τουσ ςτο
ξενοδοχείο Ajax όπου κα διεξαχκεί το υνζδριο.
Οι τιμζσ αφοροφν ςυγκεκριμζνο αρικμό δωματίων που ζχουν προκρατθκεί, και κα διατεκοφν ςτουσ
ςυνζδρουσ με ςειρά προτεραιότθτασ. Όςοι ςφνεδροι και ςυνοδοί κα κζλουν να παραμείνουν ςτο
ξενοδοχείο πζραν τθσ διάρκειασ του υνεδρίου, κα δικαιοφνται να το κάνουν ςτθν ειδικι τιμι.
Οι ειδικζσ τιμζσ ςτο ξενοδοχείο κα ιςχφςουν για κρατιςεισ και πλθρωμζσ που κα γίνουν προσ τθν
Γραμματεία του υνεδρίου μζχρι τθν 1/11/2017. Μετά τθν θμερομθνία αυτι, θ Γραμματεία του
υνεδρίου κα ςυνεχίςει να δζχεται κρατιςεισ για διαμονι, αλλά τα δωμάτια και οι τιμζσ κα
υπόκεινται ςτθν διακεςιμότθτα του ξενοδοχείου. Θ Γραμματεία κα ενθμερϊνει εντόσ 2 εργάςιμων
θμερϊν κατά πόςο θ κράτθςθ κα μπορεί να επιβεβαιωκεί και ςε ποια τιμι.
Καμία κράτθςθ δεν κα κεωρείται επιβεβαιωμζνθ πριν τθν πλιρθ πλθρωμι τθσ.

Ajax Hotel 4*

ε Μονόκλινο

ε Δίκλινο

€82.00

€94.00

Οι τιμζσ είναι ςε ΕΤΡΩ ανά δωμάτιο ανά μζρα και ςυμπεριλαμβάνουν το πρόγευμα.

www.cysurg.org

6

13 ο ΕΛΛΑΔΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΝΕΔΡΙΟ
23-25 Νοεμβρίου 2017, Ajax Hotel, Λεμεςόσ, Κύπροσ

Όροι Πλθρωμισ
Πλθρωμζσ προσ τθν Keystone Conferences & Events μποροφν να γίνουν είτε με ζμβαςμα ι
κατάκεςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Keystone Conferences & Events, είτε με πιςτωτικι
κάρτα.
Παρακαλοφμε όπωσ επιλζξετε ςτθν φόρμα εγγραφισ τθν μζκοδο πλθρωμισ που προτιμάτε και
ανάλογα το πρόγραμμα κα προχωριςει είτε με τθν πλθρωμι μζςω πιςτωτικισ κάρτασ άμεςα, είτε
κα ςασ προμθκεφςει με το τιμολόγιο για να γίνει θ πλθρωμι ςε τράπεηα.
Ακυρωτικά
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ δεν γίνεται επιςτροφι χρθμάτων.
1. Κατάκεςθ ι Σραπεηικό ζμβαςμα
Μαηί με το τιμολόγιο κα λάβετε τον αρικμό του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα γίνει θ
πλθρωμι, θ οποία πρζπει να ολοκλθρωκεί (να φανεί ςτον λογαριαςμό μασ) εντόσ 5 εργάςιμων
θμερϊν.
Εγγραφζσ για τισ οποίεσ θ πλθρωμι δεν ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των 5 θμερϊν, κα ακυρϊνονται
αυτόματα.
ασ παρακαλοφμε όπωσ ςυμπεριλάβετε ςτο ζμβαςμα/κατάκεςι ςασ τον αρικμό εγγραφισ ςασ
ςτο ςυνζδριο και τον αρικμό τιμολογίου που το ςφςτθμα ςασ ζχει εκδϊςει.
θμαντικό
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επιβεβαίωςθσ τθσ πλθρωμισ ςασ είναι θ απόδειξθ τθσ τραπεηικισ
ςυναλλαγισ. Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε με Φαξ (+357 2276 8984) ι Email
(keystone@keystone-conferences.com) τθν απόδειξθ κατάκεςθσ ι εμβάςματοσ μόλισ αυτι
διεκπεραιωκεί οφτωσ ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ πλθρωμι ςασ και θ εγγραφι ςασ.
2. Πιςτωτικι κάρτα
Εάν επιλζξετε να πλθρϊςετε με πιςτωτικι κάρτα, το πρόγραμμα κα προχωριςει αυτόματα με
τθν πλθρωμι online.

Χρεϊςεισ πλθρωμϊν
Όλεσ οι χρεϊςεισ πρζπει να καλυφτοφν κατά τθ ςτιγμι τθσ πλθρωμισ.
 Σραπεηικά Εμβάςματα: Παρακαλοφμε όπωσ ενθμερϊςετε τθν τράπεηά ςασ ότι κα χρειαςτεί να
λάβουμε ςτον λογαριαςμό μασ το πλιρεσ ποςό που κα πλθρϊςετε, και ςυνεπϊσ όλεσ οι
τραπεηικζσ χρεϊςεισ κα πρζπει να προπλθρωκοφν πριν γίνει το ζμβαςμα/κατάκεςθ.
 Πιςτωτικζσ Κάρτεσ: Όλεσ οι ςυναλλαγζσ με πιςτωτικζσ κάρτεσ υπόκεινται ςε χρζωςθ 3% επί του
ςυνολικοφ ποςοφ.

θμαντικό:
Καμία εγγραφι/κράτθςθ δεν κα κεωρείται επιβεβαιωμζνθ πριν τθν πλιρθ πλθρωμι τθσ.

www.cysurg.org
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13 ο ΕΛΛΑΔΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΝΕΔΡΙΟ
23-25 Νοεμβρίου 2017, Ajax Hotel, Λεμεςόσ, Κύπροσ

Conferences and Events Organisers
No matter what type, size, or duration...
It's all about Experience and Commitment…
Efficiency and Flexibility…Planning and Delivering...
It's all about the Details!

Tel: +357 2276 2683, Fax: +357 2276 8984
Email: keystone@keystone-conferences.com, Website: www.keystone-conferences.com
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