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Ιατρός

Ο μεγάλος αριθμός των πληροφοριών που προστίθενται καθημερινά στις ήδη υπάρχουσες αναδεικνύει την ανάγκη για 
διαρκή ενημέρωση του ιατρού με τα μέσα που του παρέχει η τεχνολογία. Το κυριότερο εργαλείο στην προσπάθεια αυτή 
είναι το διαδίκτυο, με άπειρες δυνατότητες ενημέρωσης, προώθησης της έρευνας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών 
της επιστημονικής κοινότητας. Παρακάτω, αναφέρονται μερικά από τα κυριότερα site ορθοπαιδικής, που είναι χρήσιμα σε 

ειδικούς και μη.

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής 
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
www.eexot.gr

Πρόκειται για την ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας. 
Μεταξύ των δυνατοτήτων που πα-
ρέχονται είναι η ενημέρωση για τις 
προσεχείς εκδηλώσεις που ενδιαφέ-
ρουν του ορθοπαιδικούς, οργανωμένες 
από ελληνικούς και διεθνείς φορείς. 

Παρατίθενται οι υποτροφίες και τα ε-
ρευνητικά πρωτόκολλα που βρίσκονται 
υπό την ευθύνη της εταιρείας. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στα σημαντικά γεγονό-
τα της χρονιάς και στο 64ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο. Επιπλέον, υπάρχει πρόσβαση 
στο τρέχον τεύχος του περιοδικού της 
εταιρείας και στο αρχείο του. Τέλος, 
ιδιαίτερης χρησιμότητας είναι η πα-
ρουσίαση των ορθοπαιδικών κλινικών 
της Ελλάδας. 

American Orthopaedic Association
www.aoassn.org

Το επίσημο site της American 
Orthopaedic Association αρχικά παρέχει 
μια σειρά γενικών πληροφοριών για τη 
δομή και την οργάνωση της εταιρείας, 
το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λει-
τουργία της κ.λπ. Δίδονται πληροφορίες 
για τις ετήσιες συναντήσεις της ένωσης 
και για τις άλλες δραστηριότητες που 
θα οργανωθούν από αυτή.

British Orthopaedic Association
www.boa.ac.uk

Στο διαδικτυακό τόπο της British Orthopaedic Association υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για τις εξελίξεις που αφορούν την ειδικότητα της ορθοπαιδικής, καθώς παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά νέα από το 
χώρο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράθεση των δυνατοτήτων για έρευνα σχετικά με θέματα όπως οι διαταραχές της σπονδυλικής στήλης, οι κακώσεις των μαλακών μορίων και η παιδιατρική ορθπαιδική. 
Προβάλλονται, επίσης, οι οργανωτικές ενώσεις των εξειδικεύσεων της ορθοπαιδικής, για παράδειγμα αυτή για το γόνατο ή των χειρουργών της σπονδυλικής στήλης. Δεν παραλείπεται η παρουσίαση των μελλοντικών 
συναντήσεων και σεμιναρίων που οργανώνει η ένωση και των δυνατοτήτων εκπαίδευσης για τους ορθοπαιδικούς. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αρκετές δημοσιεύσεις της εταιρείας, όπως η «Καλύτερη φροντίδα για 
τους σοβαρά τραυματισμένους» (“Better Care for the Severely Injured”).




