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H ιστοσελίδα αυτή αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Orthopaedic 
Research Society (ORS). Η ένωση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιστη-
μονικής έρευνας στον τομέα της ορθοπαιδικής και τη μετάφραση της βασικής 

και κλινικής έρευνας σε κλινική πράξη. 
Στην κεντρική σελίδα, ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με ενδιαφέροντα νέα και 

συμβάντα στον τομέα της ορθοπαιδικής. Παράλληλα, υπάρχει μία σειρά από χρήσιμα links, μέσω 
των οποίων ο επισκέπτης έχει online πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά, ανάμεσα στα οποία 
συγκαταλέγεται και το επίσημο περιοδικό της ΟRS (Journal of Orthopaedic Research), και σε άλ-
λα ενδιαφέροντα site, όπως είναι οι διαδικτυακοί τόποι ορθοπαιδικών κλινικών και εργαστηρίων 
ανά τον κόσμο, η ιστοσελίδα του Orthopaedic Research and Education Foundation και άλλων 
ενώσεων που αφορούν την επιστήμη της ορθοπαιδικής.

Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την ORS και συγκεκριμένα για την αποστολή, τους στό-
χους, τις στρατηγικές και το όραμα της ένωσης. Στην επιλογή education, υπάρχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις ετήσιες συναντήσεις της ORS και άλλα εκπαιδευτικά συνέδρια που αφορούν την 
επιστήμη της ορθοπαιδικής.

Η επιλογή career center έχει ως στόχο να διευκολύνει τόσο τους επιστήμονες του χώρου όσο 
και τους εργοδότες στη διαδικασία της εύρεσης εργασίας και στην επιλογή του κατάλληλου 
υποψηφίου αντίστοιχα. 

Τέλος, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα που έχουν τα μέλη της ORS και 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να γίνει μέλος αυτής, ενώ στην επιλογή media room υπάρχουν συγκεντρωμένες ειδήσεις σχετικά με την ORS, τα 
μέλη της, την έρευνα στον τομέα της ορθοπαιδικής, καθώς και πρόσφατα δημοσιευθέντα ενδιαφέροντα άρθρα.

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό τόπο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό της ιατρικής, καθώς 
παρέχει ουσιαστική και χρήσιμη πληροφόρηση.

Πρόκειται για τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Scoliosis Research Society 
(SRS). Η SRS είναι μία διεθνής ένωση που ιδρύθηκε το 1966 και έχει ως 
στόχο την ενίσχυση της έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των παρα-

μορφώσεων της σπονδυλικής στήλης. Σήμερα η ένωση αριθμεί πάνω από 1000 
μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται κορυφαίοι χειρουργοί σπονδυλικής στήλης, 
ερευνητές και άλλοι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τον τομέα των πα-
ραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης και επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια.

Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την ιστορία και τον σκοπό της SRS, 
ενώ στην κεντρική σελίδα υπάρχουν πρόσφατα νέα σχετικά με τους τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη ένωση.

Στην επιλογή parents and families, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την σκολίωση, 
τους διαφόρους τύπους της και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής της, οι οποίες έχουν 
ως στόχο την ενημέρωση του ευρέως κοινού, ενώ υπάρχει και μία σειρά από links που 
οδηγούν σε χρήσιμα sites σχετικής θεματολογίας. 

Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα παρέχει εξαιρετικά χρήσιμη πληροφόρηση και στους επαγ-
γελματίες υγείας. Περιλαμβάνει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις παθήσεις που 
χαρακτηρίζονται από παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Ο επισκέπτης μπορεί να 
ενημερωθεί σχετικά με τις επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώνονται από την SRS 
αλλά και άλλα συνέδρια που πραγματοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα και αφορούν τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, καθώς και σχετικά με τα 
βραβεία που δίνονται από τη συγκεκριμένη ένωση σε επιστήμονες που διεξάγουν έρευνα στον τομέα αυτό.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος με την πλούσια θεματολογία του συνιστά μία εξαιρετικά χρήσιμη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης, τόσο για το ευρύ 
κοινό, όσο και για τους επαγγελματίες υγείας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης.
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