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Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χαιρετισμός
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και της Οργανωτικής
Επιτροπής, σας προσκαλώ με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στις εργασίες του
Πανελλήνιου, 16ου Σεμιναρίου Ρινολογίας, που θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη, στις 14 - 16 Απριλίου 2016.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις - στρογγυλές τράπεζες, φροντιστήρια
και εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα υπό την επίβλεψη έμπειρων
εκπαιδευτών.
Το επιστημονικό πρόγραμμα θα δώσει την δυνατότητα τόσο στον έμπειρο
ρινολόγο αλλά και στον νεότερο συνάδερφο να αποκτήσει μοναδικές
γνώσεις.
Στόχος αυτού του Σεμιναρίου είναι και η σύσφιξη των σχέσεων και
καλύτερη συνεργασία με τις ρινολογικές Εταιρείες και Ρινολόγους των
άλλων βαλκανικών και ευρωπαϊκών χωρών και για το λόγο αυτό έχουμε
προσκαλέσει ξεχωριστούς συναδέρφους που πλαισιώνουν το επιστημονικό
πρόγραμμα. Η υψηλού επιπέδου διοργάνωσεις με δυνατή ελληνική
συμμετοχή ενδυναμώνουν την θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ρινολογική
Εταιρεία και οικογένεια των ευρωπαίων ρινολόγων. Σήμερα όσο ποτέ
άλλοτε είναι αναγκαίο και πρωταρχικής σημασίας να αναδείξουμε και να
προβάλουμε τα αξιόλογα μέλη μας.
Με τη προσδοκία ότι για ακόμα μία φορά θα συμβάλλετε με την παρουσία
σας στην επιτυχία της επιστημονικής μας συνάντησης, μέσα σε πνεύμα
αλληλομετάδοσης γνώσεων και εμπειριών, σας προσκαλώ να σας
απευθύνω τους θερμότερους συναδελφικούς χαιρετισμούς.
Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Πρόεδρος της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Συνεδρίου: Ι. Κωνσταντινίδης
				
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πρόεδρος:
Ι. Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Π. Μαραγκουδάκης
Γεν. Γραμματέας: Δ. Κυρμιζάκης
Ειδ. Γραμματέας: Α. Πάγκαλος
Ταμίας:
Ν. Μπούρας
Μέλη:
Τ. Τερζής
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Εκτός της κλασσικής θεματολογίας και της ενδοσκοπικής χειρουργικής
Ρινός - Παραρρινίων και της Ρινοδιαφραγματοπλαστικής, θα καλυφθούν
και θέματα όπως τα παρακάτω:
• Συμβάματα - επιπλοκές στην Ρινολογική Χειρουργική
• Η ρινοκολπίτιδα με και χωρίς πολύποδες στα παιδιά
• Αλλεργική μυκητιασική ρινοκολπίτιδα
• Διάτρηση ρινικού διαφράγματος: Αίτια - διερεύνηση - αντιμετώπιση
• ΕΝΥ ρινόρροια: Αίτια - διερεύνηση - θεραπευτική προσέγγιση
• Συγγενής αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία (Νόσος Rendu - Osler - Weber)
• Νεοπλάσματα Ρινός - Παραρρινίων
• Ακτινολογική διερεύνηση νεοπλασμάτων ρινός - παραρρινίων κόλπων.
• Τα αντιβιοτικά στην Οξεία ρινοκολπίτιδα. Τι νέο?
• Διαταραχές όσφρησης, διάγνωση και θεραπεία
• Αλλεργική ρινίτιδα - νεώτερες εξελίξεις
• Παθήσεις ρινός και σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
• Τοπικές θεραπείες στην Χρόνια ρινοκολπίτιδα
• Χειρουργική δακρυϊκής συσκευής
• Ενδοσκοπική αντιμετώπιση επίσταξης
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Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πέμπτη 14 - Σάββατο 16 Απριλίου 2016
Τόπος
Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
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

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και
ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την
ενημέρωση των συμμετεχόντων.
Course με Νωπά Παρασκευάσματα
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση με
Νωπά Παρασκευάσματα.
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 κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα
σκανάρει στο ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του
από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης
κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του
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Γενικές Πληροφορίες
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 Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας
εγγραφής και της κάρτας barcode.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (CME Credits).
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
Το δικαίωμα συμμετοχής για έχει οριστεί ως εξής:
Ειδικοί ιατροί
100€
Ειδικευόμενοι ιατροί
50€
Προπτυχιακοί φοιτητές
Δωρεάν
Συμμετοχή στο Course με Νωπά Παρασκευάσματα: 500€
(η συμμετοχή για τα νωπά παρασκευάσματα είναι επιπλέον της
κανονικής εγγραφής για τις εργασίες του συνεδρίου)
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
-- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
-- Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
-- Παραλαβή κονκάρδας
-- Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης

(κατόπιν συμπλήρωσης του απαραίτητου χρόνου παρακολούθησης)

5

Γενικές Πληροφορίες
Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο
http://praxicon.gr/rinologiko.html και να στείλουν το καταθετήριο με fax
στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι 13/04/2016.
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται
Διαμονή - Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί
στην κράτηση ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο The Met Hotel.
Θα υπάρχει καθημερινή μεταφορά από και προς τον συνεδριακό χώρο
με λεωφορείο. 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
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
http://praxicon.gr/rinologiko.html
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Παρουσίαση Εργασιών
& Υποβολή των Περιλήψεων
Παρουσίαση Εργασιών & Υποβολή των Περιλήψεων
Παρουσίαση Εργασιών
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 22/02/2016
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου http://praxicon.gr/rinologiko.htm μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου
2016.
Απαραίτητος όρος για την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
είναι η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον
από τους συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου με fax στο
2310 435 064 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2016.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών
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).
• 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.
• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται
αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής
υποβολής της περίληψης.
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Παρουσίαση Εργασιών
& Υποβολή των Περιλήψεων
• 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, στα
Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Μεγαλύτερες καθώς και γενικόλογες περιλήψεις
θα απορρίπτονται.
• Οι εργασίες θα πρέπει να αναφέρουν τα στατιστικά σημαντικά
αποτελέσματα σε αριθμούς και με την εξής δομή:
Α. Για τις πρωτότυπες εργασίες
◦◦ Εισαγωγή
◦◦ Σκοπός και Μέθοδος
◦◦ Υλικό και Μέθοδος
◦◦ Αποτελέσματα
◦◦ Συμπεράσματα
Β. Για τα case reports
◦◦ Εισαγωγή
◦◦ Παρουσίαση περιστατικού
◦◦ Συμπεράσματα
• 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 18η
Μαρτίου 2016, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία
Οργάνωσης του Συνεδρίου .
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε με την αποστολή της
κάθε εργασίας να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου για
επιβεβαίωση παραλαβής της.
Σημειώνεται ότι:
1. Από το σύνολο των εργασιών που θα υποβληθούν θα προκριθούν και
θα παρουσιαστούν μόνο οι 15 καλύτερες. Οι κατηγορίες ρινολογικών
εργασιών θα είναι
Α. Πρωτότυπες εργασίες (original articles)
Β. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports)
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Παρουσίαση Εργασιών
& Υποβολή των Περιλήψεων
2.
3.

Οι παρουσιάσεις θα είναι αυστηρά 5 λεπτών
Με την πρόκριση των 15 καλύτερων εργασιών απαραίτητη είναι η
καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από
τους συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου με fax στο
2310 435 064 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2016.
4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ είναι το κινητό τηλέφωνο, το mail και το όνομα του
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
5. Ειδική επιτροπή θα κρίνει και θα βραβεύσει τις 3 καλύτερες
εργασίες. Οι 3 βραβευμένες εργασίες θα παραλάβουν και ένα Τόμο
Σύγχρονου Συγγράμματος Ρινολογίας
6. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται
δεκτή. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
7. Το σύνολο των συγγραφέων κάθε εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά
τους πέντε.
8. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες
πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
9. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο
ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e - mail info@praxicon.gr
10. Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει
για την λεπτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας
του ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία
για ενημέρωσή του περί αποδοχής και τρόπου ανακοίνωσης της
εργασίας.
11. Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα
όλα τα στοιχεία στην φόρμα υποβολής η εργασία δεν θα μπορέσει
να σταλεί στην γραμματεία του Συνεδρίου.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει
την 22η Φεβρουαρίου 2016
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