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Η ιστοσελίδα www.posna.org α-
ποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τό-
πο της Παιδιατρικής Ορθοπαιδικής 
Εταιρείας της Νότιας Αμερικής (The 
Pediatric Orthopedic Society of North 
America).Η εταιρεία αυτή είναι μια 
ομάδα από επαγγελματίες υγείας που 
αποτελούνται κυρίως από παιδιατρι-
κούς ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Οι 
γιατροί αυτοί έχουν ειδικευθεί στην 
περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών 
με μυοσκελετικά προβλήματα και ορα-
ματίζονται να αποτελέσει η εταιρεία μια 
έγκυρη πηγή για την ενημέρωση των 
επαγγελματιών υγείας πάνω στο θέμα 
αυτό, ώστε να υπάρχει η καλύτερη 
δυνατή περίθαλψη των παιδιών με μυ-
οσκελετικά προβλήματα. Τα τελευταία 

25 χρόνια, η Παιδιατρική Ορθοπαιδική 
Εταιρεία της Νότιας Αμερικής είναι διε-
θνώς αναγνωρισμένη για τη δέσμευσή 
της στη βελτίωση της περίθαλψης και 
θεραπείας των παιδιών με ορθοπαιδικά 
προβλήματα. Σκοπός της ιστοσελίδας 
της εταιρείας είναι να προωθήσει, να 
υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τους 
επαγγελματίες υγείας και τους πολίτες 
σχετικά με την παιδιατρική ορθοπαιδι-
κή. Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα, 
ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί 
για τα ετήσια συνέδρια και τις συνα-
ντήσεις των γιατρών και των μελών 
της εταιρείας, για τα προγράμματα 
των συνεδρίων και τις ομιλίες που 
έγιναν ή θα γίνουν σε αυτά. Επίσης, 
παρέχονται πληροφορίες για τις έρευ-

νες που λαμβάνουν χώρα πάνω στο 
αντικείμενο και για έρευνες που έχουν 
γίνει από την εταιρεία και τις διεθνείς 
βραβεύσεις που έχουν λάβει. 

Ο επισκέπτης μπορεί, ακόμα, να ενη-
μερωθεί για ευκαιρίες και θέσεις εργα-
σίας που προσφέρονται στα πλαίσια 
της εταιρείας και όχι μόνο, ενώ μπορεί 
να πάρει πληροφορίες για την ίδια την 
εταιρεία, την ιστορία της ίδρυσής της 
και για τα μέλη της. Τέλος, υπάρχει 
ξεχωριστή αναφορά στους γονείς των 
παιδιών που αντιμετωπίζουν ορθοπαι-
δικά προβλήματα και στα ίδια τα παι-
διά, με την παρουσίαση περιστατικών 
και εμπειριών αλλά και την υποστήριξη 
και ενημέρωσή τους.

Internet Info

Η ιστοσελίδα που παρουσιάζουμε αποτελεί το διαδικτυακό 
τόπο της ένωσης ορθοπαιδικού τραύματος (Orthopaedic Trauma 
Association), η οποία είναι μια παγκόσμια και έγκυρη πηγή για 
την καλύτερη θεραπεία και πρόληψη των μυοσκελετικών τραυ-
ματισμών. Είναι μια ένωση που απευθύνεται σε επαγγελματίες 
υγείας και συγκεκριμένα στους ορθοπαιδικούς χειρουργούς που 
ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών με 
ορθοπαιδικά τραύματα. Σκοπός της ένωσης αυτής είναι να προω-
θήσει την αρτιότερη και καλύτερη δυνατή ποιότητα περίθαλψης 
του τραυματισμένου ασθενή, μέσω της παροχής επιστημονικών 
forum και της υποστήριξης της έρευνας πάνω στο μυοσκελετικό 
σύστημα, και της εκπαίδευσης των ορθοπαιδικών χειρουργών 
και του κοινού. Οι ιδρυτές της ένωσης ελπίζουν ότι θα επικοινω-
νήσουν αποτελεσματικά το σκοπό τους στην ορθοπαιδική αλλά 
και στην ιατρική κοινότητα και ότι θα επηρεάσουν την πολιτική 
που επικρατεί όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την 
πρόληψη, σε σχέση με τους τραυματισμούς. Στη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να πάρει πολλές πληροφορίες για 

την ένωση αυτή, τις δραστηριότητες, το σκοπό και το όραμα των 
ιδρυτών της. Επίσης, υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές πηγές. Στις 
πηγές αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι περιλήψεις από όλα 
τα ετήσια επιστημονικά συνέδρια που έχουν διεξαχθεί υπό την 
αιγίδα της ένωσης, όπως επίσης και διαλέξεις για ειδικευόμενους 
αλλά και ειδικευμένους γιατρούς, forum συζήτησης για τους 
επισκέπτες αλλά και έρευνες για το ορθοπαιδικό τραύμα και τα 
συμπεράσματά τους. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας ενημερώ-
νεται για τα επικείμενα συνέδρια της ένωσης αλλά και για άλλα 
διεθνή συνέδρια. Ακόμη μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για 
νέες εξελίξεις και γεγονότα σχετικά με τα ερευνητικά προγράμ-
ματα που υπάρχουν πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την εταιρία. Τέλος, 
ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς μπορεί να 
γίνει κάποιος μέλος της ένωσης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
για αυτό και τι υποχρεώσεις αλλά και πλεονεκτήματα θα έχει 
ένας γιατρός που θα θελήσει να γίνει μέλος.
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Η ιστοσελίδα www.clinorthop.org αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του επιστημονικού περιοδικού CORR (Clinical Orthopaedics 
and Related Research).Η ιστοσελίδα αυτή έχει ως στόχο τη διάδοση καινούριων και σημαντικών γνώσεων πάνω στην κλινική ορθο-
παιδική. Το περιοδικό CORR είναι ένα ορθοπαιδικό περιοδικό με πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστημονική κοινότητα, και αποτελεί 
μια έκδοση της ένωσης των χειρουργών οστών και αρθρώσεων (The Association of Bone and Joint Surgeons).

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να βρει πολλές πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιοδικό, την ιστορία του, τους 
υπεύθυνους σύνταξης αλλά και πληροφορίες για την ένωση που αντιπροσωπεύει. Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται μια επισκόπηση 
του περιοδικού, όλα τα τεύχη που έχουν δημοσιευθεί, άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό, ενώ αναφέρονται και τα πιο 
δημοφιλή και ενδιαφέροντα από αυτά. Ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί να δει online άρθρα, τα περιεχόμενα του τρέχοντος τεύχους 
καθώς και τα προσεχή συνέδρια που ενδιαφέρουν τους ορθοπαιδικούς. Επίσης, συμπόσια και συνέδρια που έχουν γίνει και περιλήψεις, 
κάποιων από αυτά, είναι διαθέσιμα στον επισκέπτη. Τέλος, αναφέρονται σχετικές ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί ένας ορθοπαιδικός 
να απευθυνθεί για να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή να ενημερωθεί για ιστοσελίδες άλλων ενώσεων που σχετίζονται με την 
ειδικότητα της ορθοπαιδικής και ότι την αφορά.

www.clinorthop.org

Το διαδίκτυο αποτελεί μέσο αναζήτησης και παροχής πληροφοριών που αφορούν και τον τομέα της υγείας, με τα ποσοστά της χρήσης του να 
αυξάνονται διαρκώς. To ευρύ κοινό στις μέρες μας εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που του προσφέρει το internet, μιας εύκολης πρόσβασης σε μια 
τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, προκειμένου να κατανοήσει τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και να ενημερωθεί για τα προβλήματα 
υγείας που πιθανόν αντιμετωπίζει. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της Oρθοπαιδικής εξελίσσεται συνεχώς και εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας 
προσφέρουν οι πύλες της διαδικτυακής ενημέρωσης σας παραθέτουμε ιστοσελίδες με πληροφορίες, αναφορές, ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα.
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