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Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Γ Ι Α ΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ
Υπό την Αιγίδα: του Υπουργείου Υγείας, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Ιατρική Βιοπαθολογία:
η εμπειρία του παρελθόντος,
οι προκλήσεις του μέλλοντος
28-30 Ιανουαρίου 2022, Divani Caravel Hotel
(ΥΒΡΙΔΙΚΟ)
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 24 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (24 C.M.E. CREDITS)

Congresses - Digital Constructions
Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα • Τ. 210 7213225 • www.ascentltd.gr

To Συνέδριο οργανώνεται από
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
https://www.hms.org.gr
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Υπό την Αιγίδα:
του Υπουργείου Υγείας
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών,
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
το Δ.Σ. της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
Γ. Βρυώνη
Α. Τσακρής
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Α. Παπά-Κονιδάρη
Σ. Καραχάλιος
Ε. Κουσκούνη
Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Congresses – Digital Constructions
Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα
Τ. 210 7213225 • F. 210 7246180
sioran@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr
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Aγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία (ΕΜΕ), από τις πρώτες επιστημονικές, ιατρικές εταιρείες στη χώρα μας, συμπληρώνει 90
χρόνια από την ίδρυσή της, το 1932 – ως Ελληνική Μικροβιολογική
και Υγειονολογική Ένωσις, τότε. Συνεχίζοντας τη δημιουργική της
πορεία και πιστή στην ισχυρή της παράδοση, η ΕΜΕ διοργανώνει
επετειακό συνέδριο στις 28–30 Ιανουαρίου 2022 με τίτλο: «Ιατρική
Βιοπαθολογία: η εμπειρία του παρελθόντος, οι προκλήσεις του
μέλλοντος». Το συνέδριο, λόγω των συνθηκών, θα είναι υβριδικό και
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Σκοπός της ΕΜΕ από την ίδρυσή της, εδώ και σχεδόν έναν αιώνα,
παραμένει η συνεχής εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ιατρική Βιοπαθολογία και την Εργαστηριακή Ιατρική. Ως
εκ τούτου, η διοργάνωση αυτού του επετειακού συνεδρίου αποσκοπεί
–μέσα από στρογγυλές τράπεζες, ομιλίες, διαλέξεις και δορυφορικά
συμπόσια– να καλύψει το ευρύτατο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Εργαστηριακής Ιατρικής.
Η οργανωτική επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε το συνέδριο, παρά τις προφανείς δυσκολίες που προκαλεί η
πανδημία, να συμβάλει με την επιστημονική του εγκυρότητα στην
ενημέρωση ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών, καθώς και
όλων των επιστημόνων του εργαστηριακού τομέα, γενικότερα, για
τα σημαντικά επιτεύγματα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και για την
παροχή λύσεων στην απαιτητική καθημερινότητα του εργαστηρίου.
Παράλληλα, με τη συνδρομή παλαιότερων καταξιωμένων συναδέλφων, μελών, κατά καιρούς, των Διοικητικών Συμβουλίων της
ΕΜΕ, θα συγκεραστεί η εμπειρία του παρελθόντος με τις σύγχρονες πρακτικές στην αντιμετώπιση ποικίλων κλινικών, διαγνωστικών
και θεραπευτικών προβλημάτων.
Σας καλούμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά, σε μια δημιουργική
ανταλλαγή απόψεων, ώστε, με την ολοκλήρωση του συνεδρίου μας,
να έχει επιτευχθεί μια γόνιμη αναδρομή στην πορεία της ΕΜΕ και
ταυτόχρονα να έχει αποκτηθεί πολύτιμη γνώση, που θα μεταφερθεί
στους χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας, προς όφελος των
ασθενών.
Ευελπιστώντας στην ενεργή συμμετοχή όλων σας,
Με εκτίμηση,
Το Δ. Σ.

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• Διαγνωστική Ιατρική Βιοπαθολογία
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• Μικροβιακή ευαισθησία και αντοχή
• Βακτηριακές Λοιμώξεις
• Ιογενείς Λοιμώξεις
• Πανδημία COVID-19
• Μυκητικές Λοιμώξεις
• Παρασιτικές Λοιμώξεις
• Παγκόσμια Υγεία
• Ταξιδιωτική Ιατρική και υγεία των μεταναστών
• Εμβόλια
• Mικροβίωμα
• Παθογόνα εσκεμμένης διασποράς
• Βιοασφάλεια
• Βιοπληροφορική στο Βιοπαθολογικό εργαστήριο
• Αιμοδοσία
• Εργαστηριακή Αιματολογία
• Διαγνωστική Ανοσολογία
• Ανοσολογία Λοιμώξεων
• Εργαστηριακή Βιοχημεία
• Ιστορία Ιατρικής Βιοπαθολογίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL (αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ)
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ
VIRTUAL ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(με φυσική παρουσία και διαδικτυακή παρακολούθηση)
Ιατροί ειδικευμένοι
70,00 €
Ιατροί ειδικευόμενοι
50,00 €
Άλλοι επιστήμονες
70,00 €
Τεχνολόγοι/Νοσηλευτές
50,00 €
Φοιτητές-Μεταπτυχιακοί φοιτητές δωρεάν (στους φοιτητές η παρακολούθηση θα είναι αποκλειστικά διαδικτυακή και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης δεν θα περιλαμβάνει μοριοδότηση).
ΕΓΓΡΑΦΗ με διαδικτυακή παρακολούθηση: 50,00 €
• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τραπεζική κατάθεση AlphaBank: GR 19 0140 1940 1940 0200 2001 466
(δικαιούχος, Ascent)
Προσοχή! Στην τραπεζική κατάθεση να αναγράφεται οπωσδήποτε
το ονοματεπώνυμο του συνέδρου και να ενημερώνεται η γραμματεία με mail για τον τρόπο παρακολούθησης με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.
• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή
θα παρουσιασθούν ως προφορικές ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις
(e-posters) και θα δημοσιευθούν στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου και στο «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Το Δελτίο αναρτάται στο διαδίκτυο, στους
ιστότοπους της ΕΜΕ (http//www.hms.org.gr) και του SCOPUS
(www.scopus.com).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
στο e-mail: info@synedrioeme2022.com
με την υποβολή της εργασίας για κρίση γίνεται και
η καταβολή της εγγραφής των συμμετεχόντων σε αυτήν

• ΒΡΑΒΕΙΟ
Βραβείο καλύτερης προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης.
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• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Χορήγηση υποτροφίας σε Ιατρό Βιοπαθολόγο (ειδικευόμενο ή ειδικευμένο) για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό (λεπτομέρειες θα
ανακοινωθούν στο site της Εταιρείας www.hms.org.gr).
• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
To Συνέδριο θα χορηγήσει 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (24 C.M.E. credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS μέσω του Π.Ι.Σ.
• ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Θα λειτουργήσει virtual έκθεση εταιρειών και θα παρουσιασθούν
προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν όλους τους λειτουργούς υγείας.
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 11528
Τ. 210-7213225, 210-7298890, www.ascentltd.gr
e-mail: sioran@ascentltd.gr
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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. Τα 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.
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) Σκοπός, γ) Υλικό και μεθόδοι, 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 συμμε-

τέχουν σε αυτή, όσο και των εργαστηρίων ή των κλινικών που
αναφέρονται ως κέντρα προέλευσης.
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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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1. Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 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@synedrioeme2022.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 τη 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.

