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Euroson 2015
για τις δυνατότητες συμμετοχής με
χαμηλές τιμές εγγραφής.

Επιτροπή έκδοσεως του
περιοδικού της EFSUMB European
Journal of Ultrasound
▼▼

H επιτροπή έκδοσης του περιοδικού της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερηχογραφίας,
European Journal of Ultrasound (EJU),
συναντήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 14
Απριλίου 2015. Με την ευκαιρία αυτή
υπήρξε συνάντηση της Οργανωτική
Επιτροπής του EUROSON 2015 από
Ελληνικής πλευράς (κ. Παπαντωνίου, κ.
Πάχου, κ. Καββαδίας) με την γραμματέα
της EFSUMB κ. L. Rudd προκειμένου να
διευθετηθούν πρακτικά θέματα του
Συνεδρίου. Επίσης, διοργανώθηκαν δύο
γεύματα εργασίας μεταξύ των μελών της
επιτροπής και μελών του ΔΣ της Ελληνικής
Εταιρείας Υπερήχων (κ. Παπαντωνίου, κ.
Μαστοράκου,
κ.
Πάχου),
όπου
συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας της
HSUMB για τη σύνταξη του περιοδικού.
Ενα θέμα το οποίο θα ενδιέφερε ιδιαίτερα
το ελληνικό κοινό θεωρείται ότι είναι η
δημιουργία ηλεκτρονικού εντύπου της
ΕFSUMB, το οποίο θα δέχεται παρουσίαση
ενδιαφερόντων περιστατικών, τα οποία
πλέον δε θα δημοσιεύονται στην έντυπη
μορφή.
Τελειώνοντας το σημερινό ενημερωτικό
σημείωμα, θα ήθελα να τονίσω ότι η
παρουσία των Ελλήνων ιατρών στο Euro
son 2015 είναι σημαντική για να
ενδυναμώσει τη γενικότερη παρουσία
μας στον Ευρωπαϊκό επιστημονικό χώρο

Euroson 2015
The latest news from EUROSON 2015
which is to be held in Athens from Friday
6 to Sunday 8 November is that the final
version of the scientific programme is up
loaded at the EUROSON 2015 (www.euroson2015.org) site.
The programme consists of 11 topics such
as anatomical systems (urogenital, cardi
ovascular, MSK, upper abdomen-GI,
breast, head and neck), modalities (elasto
graphy, physics), clinical entities (trauma,
obstetrics) and medical practice (inter
ventional , anaesthesiology). For each the
matic session there have been planned:
▶▶an educational cycle (categorical cour
ses) consisting of 4 sessions, covering
the entire range of module (lectures
from A-Z)
▶▶a scientific-informative cycle (refres
her courses) – consisting of 4 lectures
per session
▶▶a clinical tutorial (workshop)
In addition
▶▶Satellite symposia are to be organized
by our industry sponsors.
▶▶Live demonstration courses are under
way
▶▶Special courses for students and resi
dents are arranged
Visit the Euroson 2015 site to learn more
about registration offers
We look forward to meeting you in Greece.
Irene Mastorakou, MD, MSc (Ultrasound),
PhD, EBCR

εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στην
Ιατρική και τη Βιολογία.
Ρ. Μαστοράκου
Ιατρός Ακτινολόγος
Αντιπρόεδρος HSUMB
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Το κεντρικό γεγονός του 2015 για την
Ελληνική Εταιρεία Υπερηχογραφίας στην
Ιατρική και τη Βιολογία είναι η διοργά
νωση του Συνεδρίου EUROSON 2015, που
θα
πραγματοποιηθεί
στις
06–08
Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα, στο
ξενοδοχείο Athens Hilton.
Υπό τον συντονισμό και την ενασχόληση
του Προέδρου της Εταιρείας καθηγητή κ.
Νικόλαου Παπαντωνίου, του επίτιμου
πρώην Προέδρου κ. Π. Ζουμπούλη, του
Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
κ. Αθανάσιου Χαλαζωνίτη και των
υπολοίπων μελών του ΔΣ κ. Κ. Βαγιανού, Ρ.
Μαστοράκου και Ε. Παντελεάκου, και με
την αρωγή των γραμματέων της Ελληνικής
Εταιρείας Υπερήχων κ. K. Πάχου και κ. Ε.
Θεοδωρακοπούλου, της EFSUMB κ. L.
Rudd και του υπευθύνου από την πλευρά
της εταιρείας διοργάνωσης (PCO) ERA
Ltd, κ. Κ. Καββαδία, το Επιστημονικό
Πρόγραμμα του Συνεδρίου έλαβε την
τελική του μορφή και αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο.
Εμπλουτισμένο στην τελική του μορφή, το
πρόγραμμα πλέον περιλαμβάνει 11
θεματικές ενότητες με βάση και τα
οργανικά συστήματα π.χ. υπέρηχοι
ουρογεννητικού, καρδιαγγειακού κλπ ,
αλλά και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους
π.χ.
επεμβατική
υπερηχογραφία,
ελαστογραφία κα. Για κάθε θεματική
ενότητα υπάρχει
▶▶ένας εκπαιδευτικός κύκλος (categorical course) με 4 συνεδρίες, οι οποίες
καλύπτουν όλο το εύρος της ενότητας
(Α – Ζ lectures) και
▶▶ένας επιστημονικός – ενημερωτικός
κύκλος (refresher course) επίσης 4
συνεδριών
▶▶ένα κλινικό φροντιστήριο (workshop)
To πρόγραμμα εμπλουτίζεται από ομιλίες
γενικού περιεχομένου (plenary sessions)
και ειδικά συμπόσια από τους χορηγούς.
Μία επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο της
EFSUMB www.efsumb.org αλλά και του
Συνεδρίου
(www.euroson2015.org)
είναι ιδιαιτέρως ενημερωτική , όχι μόνο
για τη δομή του προγράμματος, αλλά και

