33ο Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο ΕΕΕΦ
«Φυσικοθεραπεία σε όλες τις βαθµίδες φροντίδας υγείας.
Μια αµφίδροµη και δυναµική σχέση»
Αθήνα, 12-14 Απριλίου 2019
Οργανώνεται από:
• την Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.)
Υπό την αιγίδα:
• του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Χώρος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1
Πληροφορίες:
Ε-mail: eeefcongress19@yahoo.com
Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
12-14 Απριλίου 2019

Διεξαγωγή του συνεδρίου

15 Μαρτίου 2019

Αποστολή εργασιών προς κρίση

31 Μαρτίου 2019

Ολοκλήρωση των κρίσεων των εργασιών – ενηµέρωση
συγγραφέων

Θεµατολογία του συνεδρίου
Το συνέδριο περιλαµβάνει κεντρικές εισηγήσεις, στρογγυλές τράπεζες, εργαστήρια,
προφορικές και αναρτηµένες ανακοινώσεις.
Βασικές Θεµατικές ενότητες
Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
Καρδιοαγγειακή Φυσικοθεραπεία
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ
Εγκαυµατική Φυσικοθεραπεία
Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
Ογκολογική Φυσικοθεραπεία
Νευρολογική Φυσικοθεραπεία
Ειδικά θεµατα
Φυσικοθεραπεία στον αθλητή, σε αιµατολογικές παθήσεις, σε θωρακοχειρουργικά
περιστατικά, σε νεφρική ανεπάρκεια, σε ψυχιατρικά νοσήµατα
Σηµείωση: Oι εργασίες που θα παρουσιαστούν θα αξιολογηθούν µε «τυφλή» διαδικασία από
µέλη της επιστηµονικής επιτροπής του συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί
κείµενο 500 λέξεων (συµπεριλαµβανοµένων των πινάκων και της βιβλιογραφίας), σύµφωνα
µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Ως τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των κειµένων ορίζεται η
15η Μαρτίου 2019. Η απάντηση της επιστηµονικής επιτροπής, περί αποδοχής ή όχι των
εργασιών, θα δοθεί έως τις 31 Μαρτίου 2019. Η επιστροφή των διορθωµένων κειµένων από
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τους συγγραφείς θα πρέπει να γίνει εντός πέντε ηµερών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο
µέχρι τις 7 Απριλίου 2019.

Κόστος συµµετοχής:
Έως 25 /3/2019

Από 26/3/2019

Συµµετοχή σε εργαστήρια
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Ενδεικτικό πρόγραµµα:
Ηµέρα/ ώρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4

1η –3η Ενότητα
14.30-21.30

4η – 10η Ενότητα
9.00-21.30

11η – 15η Ενότητα
9.00-18.00
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Υποβολή περιλήψεων
Οι περιλήψεις των εργασιών (200-250 λέξεις) που θα παρουσιαστούν (προφορικές και
αναρτηµένες ανακοινώσεις) πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 1η
Μαρτίου. Όλες οι εργασίες θα εξεταστούν µέσω ανώνυµης διαδικασίας κρίσης από την
επιστηµονική επιτροπή του συνεδρίου. Οι εργασίες που δεν θα κατατεθούν εµπρόθεσµα και
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Εργασίες στις οποίες ο/η
συγγραφέας δεν είναι οικονοµικά τακτοποιηµένος δεν θα συµπεριληφθούν στα πρακτικά του
συνεδρίου. Λόγω περιορισµένου χρόνου για τις προφορικές ανακοινώσεις είναι πιθανό
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ορισµένες εργασίες που θα υποβληθούν για προφορική ανακοίνωση να γίνουν µε αναρτηµένη
ανακοίνωση. Ο υπεύθυνος παρουσίασης της κάθε εργασίας θα ενηµερωθεί σχετικά µε την
αποδοχή και τη µορφή παρουσίασης της εργασίας.
Η υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(eeefcongress19@yahoo.com)

Έντυπο Υποβολής Εργασίας
Παρακαλώ σηµειώστε √: Προφορική ανακοίνωση
Παρακαλώ σηµειώστε √: Αναρτηµένη ανακοίνωση
Τίτλος εργασίας:

Συγγραφείς (παρακαλούµε υπογραµµίστε το όνοµα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την
εργασία)

Ίδρυµα (του πρώτου συγγραφέα):

Ταχυδροµική διεύθυνση (του πρώτου συγγραφέα):

Τηλέφωνο:
E-mail:
Παρακαλώ σηµειώστε θεµατική ενότητα

Fax:
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Γενικές Θεµατικές Ενότητες

Άλλο (σηµειώστε):
…………………………………………………………
Περίληψη (500 λέξεις, Times New Roman 12 pts, 1.5. διάστηµα)

PC Projector

Τεχνικά µέσα
παρουσίασης:

Video

Παρακαλούµε συµπληρώστε το έντυπο υποβολής περίληψης και στείλτε το µε e-mail
στη διεύθυνση: …..

Οδηγίες συγγραφής Προφορικής ή Αναρτηµένης εργασίας
Η εργασία θα πρέπει να έχει την ακόλουθη µορφή
•

Μέγιστη έκταση 500 λέξεις

•

Γραµµατοσειρά: Times New Roman
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•

Μέγεθος γραµµατοσειράς: 12

•

Διάστιχο: 1.5

•

Πλήρης στοίχιση κειµένου

•

Περιθώρια διαµόρφωσης σελίδας: 2.5 εκ. (επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)

•

Παραποµπές: Vancouver style

Τίτλος: Θα πρέπει να είναι σύντοµος (µέχρι 12-15 λέξεις), περιεκτικός και
αντιπροσωπευτικός της οµιλίας µε µικρά έντονα γράµµατα πλήρης στοίχισης.
Ονόµατα συγγραφέα: Το επίθετο του συγγραφέα µε µικρά γράµµατα και τα αρχικά του
ονόµατος µε κεφαλαίο, όχι έντονα, µε αριστερή στοίχιση.
Επαγγελµατική-επιστηµονική ιδιότητα ή/και Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα του συγγραφέα µε
µικρά γράµµατα, όχι έντονα, µε αριστερή στοίχιση.
Στοιχεία επικοινωνίας: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας µε αριστερή
στοίχιση.
Δοµή της εργασίας: Οι σύνεδροι που θα αποστείλουν ερευνητική εργασία υποχρεούνται να
αποστείλουν κείµενο δύο σελίδων, το οποίο θα περιλαµβάνει ευκρινώς τις ακόλουθες
ενότητες: (1) Εισαγωγή-Ανασκόπηση βιβλιογραφίας, (2) Μεθοδολογία (συµµετέχοντες,
όργανο/α µέτρησης, διαδικασία µέτρησης), (3) Αποτελέσµατα, (4) Συζήτηση –
συµπεράσµατα, (5) Βιβλιογραφία.

Παραποµπές
•

Οι παραποµπές µέσα στο κείµενο αριθµούνται µε τη σειρά εµφάνισης, όπως Jones
κ.α.8 διαπίστωσε… ή Έρευνες 3,4-7 έδειξαν …..

•

Οι αναφορές στο τέλος της περίληψης παρατίθενται αριθµητικά σύµφωνα µε τη σειρά
που εµφανίζονται µέσα στο κείµενο και ΟΧΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ.

Παραδείγµατα αναφορών στο τέλος της περίληψης:
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1.

Εάν πρόκειται για περιοδικό

Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M. Treatment of human
brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ. 2008
Mar 29;336(7646):701-4.
2. Εάν πρόκειται για βιβλίο έως 5 συγγραφέων ή κεφάλαιο βιβλίου
Miles DA, Van Dis ML, Williamson GF, Jensen CW. Radiographic imaging for the dental
team. 4th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2009.
Alexander RG. Considerations in creating a beautiful smile. In: Romano R, editor. The art of
the smile. London: Quintessence Publishing; 2005. p. 187-210.
3. Για άνω των 6 συγγραφέων γράφουµε et al. στο τέλος στον κατάλογο των
παραποµπών
4. Εάν πρόκειται για περιοδικό από ιντερνετ βάση δεδοµένων γράφεται:
Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients
treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [Internet]. 2002 [cited 2009 Mar 7];
73(5):500-7.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή ερωτήσεις, σας παρακαλούµε να µην
διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
achristakou@phed.uoa.gr
dvasmaris@yahoo.gr
eeefcongress19@yahoo.com

Για την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΒΑΣΜΑΡΗΣ

Για την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ

