ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α
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ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

– Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ ΥΑ ΚΟ –

2- 4 Απριλίου 2021

•

•

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 115 28 Τ. 210-7213225 www.ascentltd.gr
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To Συνέδριο οργανώνεται από
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hms.org.gr
Με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας
και της Ελληνικής Εταιρείας Βιοπαθολογίας Β. Ελλάδος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.
Γ. Βρυώνη, Πρόεδρος
Α. Τσακρής, Αντιπρόεδρος
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη, Γεν. Γραμματέας
Α. Παπά-Κονιδάρη, Ειδ. Γραμματέας
Σ. Καραχάλιος, Ταμίας
Ε. Κουσκούνη, Μέλος
Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου, Μέλος
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία (ΕΜΕ), συνεχίζοντας την ιστορική της πορεία από το 1932
και τη δημιουργική της παράδοση, με στόχο πάντα την επιμόρφωση και τη διαρκή ενημέρωση
των Ιατρών Βιοπαθολόγων, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της στις 2-4 Απριλίου 2021 διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών.
Σκοπός της ΕΜΕ από την ίδρυσή της –και ιδιαίτερα μετά την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της– παραμένει η συνεχής εκπαίδευση και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ιατρική Βιοπαθολογία και την Εργαστηριακή Ιατρική.
Υπό αυτό το πρίσμα, η θεματολογία του συνεδρίου –σε διεταιρικές και μη στρογγυλές τράπεζες,
ομιλίες, διαλέξεις, δορυφορικά συμπόσια και κλινικά φροντιστήρια– θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
των γνωστικών αντικειμένων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Εργαστηριακής Ιατρικής.
Με δεδομένη τη νέα πραγματικότητα που έχει προκύψει από την υγειονομική κρίση της πανδημίας
του SARS-CoV-2, η οργανωτική επιτροπή του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Μικροβιολογίας και Ιατρικής Βιοπαθολογίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το συνέδριο να
συμβάλει με την επιστημονική εγκυρότητά του στην ενημέρωση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών, αλλά και όλων των επιστημόνων στον εργαστηριακό τομέα, γενικότερα, για τα σημαντικά νέα επιτεύγματα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και για την παροχή λύσεων στην απαιτητική
καθημερινότητα του εργαστηρίου.
Το ζητούμενο, άλλωστε, είναι να μπορεί ο εργαστηριακός επιστήμονας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, με τη γνωστική του επάρκεια, στις προκλήσεις της αντιμετώπισης των ποικίλων κλινικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων.
Σας καλούμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά, σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ώστε, με την ολοκλήρωση του συνεδρίου να έχει αποκτηθεί πολύτιμη γνώση, που θα μεταφερθεί στους χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας και θα αξιοποιηθεί προς όφελος των ασθενών.
Ευελπιστώντας στην ενεργή συμμετοχή όλων σας,
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΜΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASCENT
CoNgrESSES • PubliCATioNS • DigiTAl CoNSTruCTioNS

Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Aθήνα • Τ. 210 7213225 • sioran@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr
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ΒΑ ΣΙΚΑ ΘΕΜ ΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Διαγνωστική Ιατρική Βιοπαθολογία
Μοριακές τεχνικές
Φασματοφωτομετρία μάζας (MALDI – TΟF)
Συνδρομική διάγνωση
Εργαστηριακός αυτοματισμός
Νέας γενιάς αλληλούχιση (Next generation sequencing)
Παρακλίνιες εξετάσεις στην Εργαστηριακή Ιατρική (Point of Care Tests)
Μικροβιακή ευαισθησία και αντοχή
Βακτηριακές Λοιμώξεις
Ιογενείς Λοιμώξεις
SARS-CoV-2 / COVID-19
HIV/AIDS
Ιογενής Ηπατίτιδα
Γρίπη και λοιποί αναπνευστικοί ιοί (εκτός SARS-CoV-2)
Αρμποϊοί
Αντιική θεραπεία (εκτός από ηπατίτιδα και HIV)
Μυκητικές Λοιμώξεις
Παρασιτικές Λοιμώξεις και Παγκόσμια Υγεία
Ταξιδιωτική Ιατρική και υγεία των μεταναστών
Εμβόλια
SARS-CoV-2 εμβόλια
Mικροβίωμα
Παθογόνα εσκεμμένης διασποράς
Βιοασφάλεια
Βιοπληροφορική στο Βιοπαθολογικό εργαστήριο
Αιμοδοσία
Αιμοεπαγρύπνηση
Ασφαλής μετάγγιση
Εθελοντική αιμοδοσία
Εργαστηριακή Αιματολογία
Αιμοσφαιρινοπάθειες
Διαγνωστική προσέγγιση αναιμιών
Διαταραχές αιμόστασης
Aντιπηκτική αγωγή
Διαταραχές κυτταρικών στοιχείων αίματος
Διαγνωστική Ανοσολογία
Αυτοάνοσα νοσήματα – Αυτοαντισώματα
Ανοσοανεπάρκειες
Μεταμοσχεύσεις
Αναπαραγωγή
Φλεγμονή – Πρωτεΐνες οξείας φάσης
Nευροανοσολογία
Ανοσολογία Λοιμώξεων
Κλινική Βιοχημεία
Ενδοκρινοπάθειες
Καρκινικοί Δείκτες
Σακχαρώδης Διαβήτης και Μεταβολικό Σύνδρομο
Βιοδείκτες εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου
Προγεννητικός έλεγχος
Οστεοπόρωση
Έλεγχος ορμονών – υπογονιμότητα
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Παρασκευή 2, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Απριλίου 2021.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕ VIRTUAL ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
Ιατροί ειδικευμένοι
50,00 €
Ιατροί ειδικευόμενοι
30,00 €
Άλλοι επιστήμονες
50,00 €
Τεχνολόγοι/Νοσηλευτές
30,00 €
Φοιτητές-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δωρεάν.
(Στους φοιτητές χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης χωρίς μοριοδότηση).
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Τραπεζική κατάθεση Alpha Bank (GR 19 0140 1940 1940 0200 2001 466)
(δικαιούχος Αscent).
Προσοχή! Στην τραπεζική κατάθεση να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του συνέδρου και να ενημερώνεται η Γραμματεία
(τηλ.: 210-7213225, mail: sioran@ascentltd.gr).

4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Oι εργασίες που θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή θα παρουσιασθούν ως προφορικές ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις
και θα δημοσιευθούν στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων και στο «Δελτίον Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρείας». Το Δελτίο αναρτάται στο Διαδίκτυο, στους ιστότοπους
της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (http://www.hms.org.gr) και του SCOPUS
(www.scopus.com).
Πρ οθ εσμία Υποβολής των εργασιών : 15 Φεβρ ουαρίου 2021
στο e -mail: info@sy nedrio eme2021
Με την υποβολή της εργασίας για κρίση γίνεται και η καταβολή της εγγραφής
των συμμετεχόντων σε αυτήν
ΒΡΑΒΕΙΟ: Θα απονεμηθούν το βραβείο «Γεώργιος Παπαευαγγέλου» και ένας έπαινος.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Το Συνέδριο θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. Credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCMEUEMS μέσω του Π.Ι.Σ.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Θα λειτουργήσει virtual έκθεση εταιρειών και θα παρουσιασθούν προϊόντα που ενδιαφέρουν όλους τους λειτουργούς υγείας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 115 28
Τ. 210-7213225, 210-7298890 F. 210-7246180 www.ascentltd.gr sioran@ascentltd.gr

•

•

•
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑ ΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν στο
συνέδριο, θα δημοσιευθούν στο «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» όπως ακριβώς θα αποσταλούν, χωρίς άλλη διόρθωση, γι’
αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:
1. Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις, (γραμματοσειρά Arial,
μέγεθος 10, πλήρης στοίχιση).
2. O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (Arial bold,
μέγεθος 11) και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
3. α ονόματα των συγγραφέων και το Κέντρο ή τα Κέντρα προέλευσης της
εργασίας να γραφούν στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
Προσοχή! πρώτο θα γράφεται το αρχικό γράμμα του μικρού ονόματος
και δεύτερο το επώνυμο.

5

4. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την
επιστημονική επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν με συντομία τα εξής
στοιχεία:
α) Εισαγωγή, β) Σκοπό, γ) Υλικό και μεθόδους, δ) Αποτελέσματα και συμπεράσματα (οι παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα και έντονη γραφή-bold). Περιλήψεις εργασιών χωρίς
αποτελέσματα/συμπεράσματα δεν θα γίνουν δεκτές.
5. Το κείμενο μπορεί να περιέχει πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες
(ασπρόμαυρες) με την προϋπόθεση ότι δεν θα εξέχουν των περιθωρίων
στοίχισης του κειμένου.
6. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινική Μελέτη πρέπει να αναγράφεται ο
αριθμός αδείας εγκρίσεως του E.O.Φ.
7. Τα μικρόβια πρέπει να γράφονται οπωσδήποτε με πλάγια γραφή (italics).
8. O υπεύθυνος συγγραφέας της εργασίας έχει την πλήρη ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, ως προς τη συγκατάθεση τόσο όλων
των άλλων συγγραφέων που συμμετέχουν σε αυτή, όσο και των εργαστηρίων ή των κλινικών που αναφέρονται ως κέντρα προέλευσης.
9. H Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόφασης για τον τρόπο
παρουσίασης των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος του
Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑ ΣΙΩΝ
1. Προθεσμία υποβολής: 15 Φεβρουαρίου 2021
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η καταβολή
του ποσού της εγγραφής όλων των συμμετεχόντων στην εργασία.
3. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο mail:
info@synedrioeme2021.com.
To αρχείο με την εργασία θα πρέπει να είναι συνημμένο word.
Εάν οι εργασίες είναι περισσότερες από μία, να επισυνάπτονται ως διαφορετικά
αρχεία word και όχι ως επόμενες σελίδες στο ίδιο αρχείο.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός 2 ημερών επιβεβαίωση παραλαβής
της εργασίας που αποστείλατε ηλεκτρονικά παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία για επιβεβαίωση.
(τηλ. 210-7213225, 210-7298890).
4. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών γίνεται δεκτή μόνον μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής. Μετά την ημερομηνία αυτή οι εργασίες
θα δημοσιεύονται στα έντυπα του Συνεδρίου ανάλογα με την αξιολόγησή
τους από την Επιστημονική Επιτροπή.
5. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η κάθε εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία του
υπεύθυνου συγγραφέα (τηλέφωνα σταθερό και κινητό και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας) προκειμένου να προωθηθεί για
κρίση.

•

Επίσης μπορείτε να ορίσετε την προτίμησή σας για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας χωρίς όμως η προτίμηση αυτή να είναι δεσμευτική
για την Επιτροπή Κρίσεως των εργασιών.

