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 Y Πρόσκληση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του 
28ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου και της 12ης Βαλκανικής 
Ημερίδας, που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, από 2 έως 4 Νοεμβρίου 2017, έχουμε 
την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε και να ζητήσουμε την 
ενεργή συμμετοχή σας.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να συνεχισθεί η παράδοση των πετυχημένων συνεδρίων της Εταιρείας 
μας, οργανώνοντας ένα συνέδριο που θα προβάλλει το έργο των 
Ελλήνων Αιματολόγων και θα δείχνει τη σημαντική συμβολή της ειδικότητάς 
μας στην επιστήμη και στην κοινωνία. Η διάρκεια του Συνεδρίου θα 
είναι και φέτος δύο ημέρες με μία επιπλέον ημέρα αφιερωμένη στις 
επιστημονικές εκδηλώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η Επιστημονική Επιτροπή με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων των 
Επιστημονικών Τμημάτων, έχει καταρτίσει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα 
με Έλληνες και ξένους ομιλητές, οι οποίοι θα καλύψουν όλο το φάσμα 
των εξελίξεων της Αιματολογίας που χαράσσουν τις μελλοντικές 
στρατηγικές σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο δίνοντας την ευκαιρία 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με ειδικούς από όλο τον κόσμο. 
Στόχος είναι η παρουσίαση πρωτότυπων δεδομένων και η ανταλλαγή 
ιδεών στην αιματολογική καινοτομία καθώς και η διάδοση επιστημονικά 
τεκμηριωμένης γνώσης καινοτόμου κλινικής σημασίας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλα τα Επιστημονικά Τμήματα της Εταιρείας 
θα εκπροσωπηθούν με ένα συμπόσιο θεματολογίας υψηλού επιπέδου, 
ενώ θα υπάρξουν και διαλέξεις από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, 
αναδεικνύοντας την πλέον σύγχρονη κλινική πρακτική, τα τελευταία 
ευρήματα στην αιματολογική έρευνα και πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες 
συνεδρίες.

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου το Συνέδριό μας φιλοξενεί τη 12η Βαλκανική 

Ημέρα με δύο συμπόσια και ομιλητές από όλες τις Βαλκανικές Χώρες 
καθώς και ένα κοινό συμπόσιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Αιματολογική Εταιρεία. Επιπλέον, προβλέπεται συνεδρία αναρτημένων 
ανακοινώσεων από επιλεγμένες εργασίες που θα σταλούν από τους 
γείτονές μας. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας δεν θα υπάρχουν 
παράλληλες εκδηλώσεις ώστε να δοθεί η αρμόζουσα επιστημονική 
βαρύτητα στη Βαλκανική Hμέρα.

Όπως πάντα στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθεί το «Βήμα του 
Υποτρόφου» του Ιδρύματος της ΕΑΕ, καθώς και συμπόσια για 
Νοσηλευτές και Τεχνολόγους.

Ο αριθμός των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι τουλάχιστον 
στα περσινά πλαίσια, και θα υπάρχει άνεση χρόνου για συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων επί των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούν οι Έλληνες Αιματολόγοι. Επίσης, η παρουσίαση των 
αναρτημένων ανακοινώσεων θα παραμείνει στην απογευματινή ζώνη 
και τις δύο ημέρες χωρίς παράλληλη άλλη δραστηριότητα.

Τέλος, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η επιτυχία του Συνεδρίου μας 
κατά κύριο λόγο εξαρτάται από την ποιότητα των εργασιών που θα 
υποβληθούν, καθώς επίσης και από την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων. 
Ως εκ τούτου σας καλούμε να παρουσιάσετε την επιστημονική και 
ερευνητική σας δραστηριότητα στο Συνέδριό μας.

Η Τελετή Έναρξης φροντίσαμε όπως πάντα, να είναι αντίστοιχη της 
αισθητικής ποιότητας και της καλλιέργειας των Ελλήνων Αιματολόγων. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, με την ευχή και την επιθυμία ότι θα είστε όλοι 
παρόντες, σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις 
του Συνεδρίου, του οποίου η επιτυχία εξαρτάται από όλους μας.

Καλή αντάμωση στην Αθήνα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Τέρπος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Ιωάννης Μπάτσης, Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής
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 Y Προκήρυξη για εργασίες 
Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Το 28ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 
2 - 4 Νοεμβρίου 2017, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

• Γενικές οδηγίες

• Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα οι οποίες παρουσιά-
ζονται σε εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι.

• Οι κλινικές μελέτες πρέπει να έχουν καταγραφεί στον Ε.Ο.Φ.

• Ενδιάμεσες αναλύσεις προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών αξιο-
λογούνται μόνο εάν έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδι-
ασμό και με αξιόπιστες στατιστικές μεθόδους.

• Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (01/09/2017) δεν είναι 
δυνατή η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν προς κρίση.

• Η παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πρέπει να είναι ταυ-
τόσημη με την υποβαλλόμενη περίληψη αναφορικά με τον τίτλο της 

εργασίας, τους συγγραφείς και το περιεχόμενο.

• Προετοιμασία της εργασίας 

Τίτλος εργασίας

• Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και σαφής και να 
γραφεί με κεφαλαία γράμματα.

Συγγραφείς -- Κέντρο Προέλευσης

• Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά (μικρά) γράμματα τα ονό-
ματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα πρέπει 
να προηγηθεί του επώνυμου και να ΜΗΝ γραφεί ολογράφως αλλά 
μόνο το αρχικό γράμμα (π.χ. Δ. Παπαδόπουλος). 

• Σε άλλη σειρά να αναφέρεται το κέντρο προέλευσης της εργασίας. 
Σε περίπτωση πολλαπλών κέντρων προέλευσης να διαχωρίζονται με 
αριθμούς 1, 2, 3 κ.λπ., γραμμένους σε μορφή εκθέτη:
- Μετά το κάθε όνομα, π.χ. Δ. Παπαδόπουλος1, Α. Δήμου2

- Πριν το κάθε κέντρο προέλευσης, π.χ. 1Κέντρο Προέλευσης Α, 2Κέ-

ντρο Προέλευσης Β.

Κείμενο περίληψης και Πίνακες

• Το σώμα της περίληψης (κυρίως κείμενο και Πίνακες) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

• Το ειδικό διαδικτυακό πρόγραμμα δεν θα επιτρέπει την υποβολή 
εργασιών που υπερβαίνουν αυτό το όριο λέξεων.

• Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να γραφεί με την εξής σειρά: 
α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και 
δ) συμπεράσματα.

• Στην περίπτωση που γίνουν ανακοινώσεις για κλινικές μελέτες, θα 
πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά του Συνεδρίου και ο αριθμός 
έγκρισής τους από τον ΕΟΦ.

• Για την αντικειμενικότερη κρίση των εργασιών, δεν θα πρέπει να 
αναφέρεται ούτε στον τίτλο ούτε στο κυρίως σώμα της περίληψης 
το κέντρο προέλευσης της εργασίας.
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Γενικές Οδηγίες για την επεξεργασία της Περίληψης

- Μην αφήνετε κενό στις αρχές της ίδιας παραγράφου
- Για να στοιχίσετε γραμμές και πίνακες, όπου αυτό είναι αναγκαίο, 

χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB και όχι συνεχόμενα κενά
- Μην χρησιμοποιείτε χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις 

γραμματοσειρές
- Τοποθετήστε τους πίνακες τον ένα κάτω απ’ τον άλλο, όχι δίπλα. 
- Οι όποιες βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο 

κυρίως κείμενο.

• Διαδικασία υποβολής εργασιών

• Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την  
1η Σεπτεμβρίου 2017. Προσοχή δεν θα δοθεί παράταση.

• Η υποβολή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλε-
κτρονικά μέσω ειδικού προγράμματος στο website της γραμματείας 
www.vitacongress.gr και της ΕΑΕ www.eae.gr. Eργασίες που υποβάλ-
λονται με e-mail, fax ή ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές.

• Για κάθε περίληψη, θα πρέπει να δηλώνεται μια εκ των θεματικών 
ενοτήτων που αναφέρονται στη συνέχεια και προαιρετικά ο επιθυμη-
τός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση).

• Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοι-
χεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, τηλέφωνο και e-mail 
επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει κάθε 
σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

• Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 
αποστολέα αυτόματα κατά την υποβολή (κάθε εργασία έχει μοναδικό 
ID Number που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση 
είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία Vita 
Congress (τηλ. 210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της εργασίας σας, 
παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου. 

• Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλ-
λονται με αποστολή e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου (210 7254360).

Πεδία προς συμπλήρωση στο Πρόγραμμα Υποβολής 
Περιλήψεων

• Στοιχεία Υπεύθυνου Αλληλογραφίας (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, e-mail)

• Τίτλος εργασίας

• Θεματική ενότητα εργασίας

• Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης

• Επιλογή αρχείου εργασίας (στο αρχείο να περιλαμβάνονται σύμφωνα 
με τις οδηγίες σύνταξης της περίληψης: τίτλος, συγγραφείς, κέντρα 

προέλευσης, κείμενο)

 YΘεματικές Ενότητες

 1. Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

 2. Παθήσεις ερυθροκυττάρων 

 3. Σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας - Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

 4. Οξείες λευχαιμίες

 5. Χρόνια μυελογενής λευχαιμία και άλλα Μυελοϋπερπλαστικά  
νεοπλάσματα 

 6. Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

 7. Πολλαπλούν μυέλωμα και άλλες μονοκλωνικές γαμμαπάθειες

 8. Λεμφώματα

 9. Θρόμβωση - Αιμορραγική διάθεση

 10. Ιατρική μεταγγίσεων

 11. Εργαστηριακή διάγνωση - Aνοανεπάρκειες

 12. Λοιπά θέματα
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• Κρίση εργασιών

• Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής, όλες οι πλήρεις 
εργασίες θα σταλούν στους κριτές προς αξιολόγηση. Οι τελικές 
αποφάσεις θα ληφθούν από την Επιστημονική Επιτροπή σε συ-
νεργασία με τις Επιτροπές Κρίσης.

• Οι εργασίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν 
θα αξιολογηθούν.

• Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδικούς κριτές ανά θεματική 
ενότητα. Κατά τη διαδικασία της κρίσης δεν θα εμφανίζονται τα 
ονόματα των συγγραφέων και το κέντρο προέλευσης της ερ-
γασίας. Κατά την υποβολή της εργασίας, οι συγγραφείς πρέπει 
να δηλώσουν μόνο μια θεματική ενότητα στην οποία επιθυμούν 
να κριθεί η εργασία. Κατά τη διαδικασία της κρίσης, η εργασία 
μπορεί να καταταγεί από την Επιστημονική Επιτροπή σε άλλη, πιο 
κατάλληλη, θεματική ενότητα. Ανάλογα με την τελική αξιολόγηση 
οι εργασίες θα καταταγούν ως ακολούθως: α. παρουσίαση στην 
ειδική συνεδρία επιλεγμένων εργασιών (Plenary session), β. προ-
φορική παρουσίαση, γ. αναρτημένη ανακοίνωση (Poster), δ. μόνο 
προς δημοσίευση, ε. απόρριψη.

• Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας κάθε εργασίας θα ενημερωθεί για 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίσης με e-mail αρχές Οκτωβρίου. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου (info@vitacongress.gr).

• Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με την κατάταξη 
των εργασιών είναι οριστικές.

 Y Κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• Πρωτοτυπία: αξιολογείται το αντικείμενο της μελέτης στο πλαίσιο των 

διαθέσιμων δεδομένων, η υπόθεση εργασίας στην οποία βασίστηκαν 

οι συγγραφείς και η πιθανή σημασία της μελέτης για την προαγωγή 

της γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο.

• Σχεδιασμός: εκτιμάται η ευκρίνεια με την οποία διατυπώνονται οι βα-

σικές επιδιώξεις της μελέτης και η «στρατηγική» που εφαρμόσθηκε για 

τη διεκπεραίωσή της.

• Μεθοδολογία: αξιολογούνται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ως 

προς την καταλληλότητα και επάρκειά τους για τη διερεύνηση της υπό-

θεσης εργασίας. Επίσης εξετάζεται αν οι συγγραφείς ακολούθησαν τις 

γενικές οδηγίες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

• Ανάλυση/σημασία ευρημάτων: εξετάζεται η σημασία των αποτελεσμά-

των και η σαφήνεια της παρουσίασής τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 

στην περιγραφή των στατιστικών αναλύσεων, ιδίως σε σχέση με τις 

αξιολογούμενες παραμέτρους.

• Εξαγωγή νέων δεδομένων: ελέγχονται τα συμπεράσματα της μελέτης 

και οι μελλοντικές προοπτικές για την έρευνα στο σχετικό αντικείμενο.

Βασικά ερωτήματα που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των 

δύο τελευταίων κριτηρίων είναι τα εξής:

 1. Τα συμπεράσματα στηρίζονται επαρκώς στα αποτελέσματα της 

μελέτης;

 2. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εργασία επιτρέπουν τη συ-

γκριτική αξιολόγησή της με συναφείς δημοσιευμένες μελέτες;

 3. Υπάρχουν προοπτικές συνέχισης της έρευνας;

 4. Τα ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης προσφέρουν νέες, 

σημαντικές γνώσεις;
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• Κάθε εργασία θα βαθμολογηθεί από 5μελή επιτροπή αξιολόγησης 
και κάθε αξιολογητής θα βαθμολογεί την κάθε εργασία με βαθμό 
από 0-10. Ενδεικτικά, εργασίες με μέσο όρο βαθμολογίας 0-2 
απορρίπτονται, εργασίες με μέσο όρο >2-5 δημοσιεύονται μόνο στον 
τόμο περιλήψεων, ενώ στο συνέδριο παρουσιάζονται ως αναρτημένες 
ανακοινώσεις εργασίες με μέσο όρο >5-7 και ως προφορικές όσες 
συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας >7.

 Y Βραβεία Συνεδρίου

Βραβεία Εργασιών

• Τα βραβεία είναι:

1. «Αρκάγαθος Γούττας»
2. Νέου Ερευνητή «Φαίδων Φέσσας»
3. Έξι ισότιμα βραβεία για τις 6 καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις που 

επιλέγονται για τη Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών (Plenary Session)

4. Τρία ισότιμα βραβεία αναρτημένων ανακοινώσεων 

• Στη Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών εκτός από τις έξι προφορικές 
θα παρουσιασθούν η βραβευθείσα εργασία του «Α. Γούττας» και η 
βραβευθείσα εργασία του Νέου Ερευνητή «Φ. Φέσσας».

• Για τις αναρτημένες εργασίες (posters) προβλέπεται ολοήμερη ανάρτηση 
και συζήτηση στην απογευματινή ζώνη κατά το πρότυπο των διεθνών 
συνεδρίων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα είναι υποχρεωτική 
η παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου των συγγραφέων της 
εργασίας, ενώ σε περίπτωση απουσίας θα υπάρχει η ποινή αφαίρεσης 
του δικαιώματος παρουσίασης εργασίας στο επόμενο συνέδριο.

• Κάθε εργασία λαμβάνει ένα μόνο χρηματικό βραβείο.

• Προϋπόθεση για τη βράβευση προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης 
είναι να μην έχει δημοσιευθεί σε ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο περιοδικό.

 YΟδηγίες για τη συγγραφή των υποψηφίων εργασιών 
για το Έπαθλο «ΑΡΚΑΓΑΘΟΣ ΓΟΥΤΤΑΣ» και το Βραβείο 
Νέου Ερευνητή «ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ»

• Οι εργασίες που κατατίθενται για το Έπαθλο «Α. Γούττας» και για το 
Βραβείο Νέου Ερευνητή «Φ. Φέσσας» θα υποβάλλονται γραμμένες 
για δημοσίευση. Η κρίση τους γίνεται από την ίδια επιτροπή που θα 
αποτελείται από συναδέλφους/επιστήμονες κύρους οι οποίοι δε θα 
διεκδικούν με εργασία το Έπαθλο. Η βαθμολογία θα γίνεται με κλίμακα 
1-10 με βάση τα πέντε καθιερωμένα κριτήρια.

• Γενικές οδηγίες

Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι  
1 Σεπτεμβρίου 2017.
• Η υποβολή θα γίνεται με e-mail στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr 

με την ένδειξη Υποβολή Εργασίας για το Έπαθλο Α. Γούττας για το 
28ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο ή Υποβολή Εργασίας για το 
Βραβείο Νέου Ερευνητή Φαίδων Φέσσας κατά περίπτωση.

• Οι εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία (ξε-
χωριστό για κάθε εργασία) και όχι ενσωματωμένες στο e-mail

• Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία 
του υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, πλήρης διεύθυνση και τηλέ-
φωνο επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει 
κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

• Η παραλαβή των εργασιών επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 
αποστολέα εντός 24 ωρών (Κάθε εργασία έχει μοναδικό ID Code που 
αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο 
ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 
210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της εργασίας 
σας, παρακαλείσθε όπως στείλετε εκ νέου ολόκληρη την εργασία, 
κάνοντας αναφορά στο ID Code αυτής, στον τίτλο της και ότι δεν 
αφορά καινούρια εργασία αλλά διορθωμένη έκδοσή της. 
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• Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλ-
λονται με αποστολή e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου Vita Congress (210 7254360).

• Η συγγραφή της εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές 
της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών (International 
Committee of Medical Journal Editors, http://www.icmje.org/#clin_
trials).

• Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα οι οποίες παρουσιά-
ζονται σε εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι.

• Στις εργασίες με αντικείμενο κλινικές μελέτες πρέπει να αναφέρεται 
ο αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ.

• Όλες οι προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες σε ανθρώπους πρέπει 
να έχουν λάβει έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή ή την Επιτροπή 
Ηθικής και Δεοντολογίας των Κέντρων προέλευσης.

• Όλες οι μελέτες σε πειραματόζωα πρέπει να δηλώνουν εάν συμμορ-
φώθηκαν με τους εθνικούς κανόνες για την εκτροφή και τη χρήση 
των πειραματόζωων.

• Οι συγγραφείς πρέπει να αναφέρουν οικονομικές ή άλλες επαγγελ-
ματικής φύσεως σχέσεις (conflict of interest) οι οποίες θα μπορούσε 
να επηρεάσουν την κρίση τους.

• Οδηγίες συγγραφής

Γλώσσα κειμένου: Ελληνικά.

Μορφοποίηση κειμένου: α. Μέγεθος γραμματοσειράς (fonts): 12,  

β. Διάστιχο: διπλό.

Περιεχόμενο πρώτης σελίδας: α. τίτλος, β. ονοματεπώνυμα συγγραφέ-

ων, γ. ονόματα Κέντρου (ή Κέντρων) όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη, 

δ. Σύντομος τίτλος (έως 50 γράμματα), ε. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax και e-mail του συγγραφέα για επικοινωνία, στ. 3-5 λέ-

ξεις-κλειδιά, ζ. Eυχαριστίες.

Διάρθρωση κειμένου: Περίληψη, Εισαγωγή, Ομάδα/Υλικό Μελέτης και 

Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες, Εικόνες, 

Επεξηγήσεις (Λεζάντες) Εικόνων.

Περίληψη: μέγιστης έκτασης 250 λέξεων. Διάρθρωση περίληψης: Ει-

σαγωγή και επιδιώξεις/Σχεδιασμός και Μεθοδολογία/Αποτελέσματα/ 

Ερμηνεία και Αποτελέσματα.

Μέγεθος κειμένου: το κείμενο (εκτός της πρώτης σελίδας και των 

βιβλιογραφικών αναφορών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις.

Πίνακες-Εικόνες: επιτρέπεται η υποβολή συνολικά έξι Πινάκων και/ή 

Εικόνων. Οι Πίνακες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Κάθε Πί-

νακας πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή σελίδα. Η θέση των Πινάκων 

στην εργασία είναι μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές. Οι επεξηγήσεις 

(λεζάντες) των Εικόνων γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα (ή σελίδες) μετά 

τους Πίνακες.



16 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Aθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2017

28 O Πανελλήνιο 

Συνέδριο
Αιματολογικό

Ημερίδα
Βαλκανική12 η

Βιβλιογραφία: οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να γίνονται αυστη-

ρά σύμφωνα με το σύστημα Vancouver (http://www.nlm.nih.gov/bsd/

uniform_requirements.html). Οι αναφορές δηλώνονται στο κείμενο με 

διαδοχικούς αραβικούς αριθμούς. Οι αναφορές σε προσωπική επικοι-

νωνία ή αδημοσίευτα δεδομένα πρέπει να ενσωματώνονται στο κείμενο 

και να μην καταχωρούνται στη βιβλιογραφία.

• Αναφορά Βραβείου

Όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, προφορικές ανακοινώσεις, ανα-

φορές στον τύπο ή άλλες δραστηριότητες σχετικές με την εργασία 

που βραβεύθηκε πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την εξής δήλωση: “Η 

εργασία παρουσιάστηκε στο 28ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 

και βραβεύθηκε με το Έπαθλο «Αρκάγαθος Γούττας» ή με το Βραβείο 

Νέου Ερευνητή «Φαίδων Φέσσας», αντίστοιχα.

•  Προϋποθέσεις υποψηφίων Βραβείου Νέου Ερευνητή 
«ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ»

Νέοι ερευνητές, ηλικίας κάτω των 40 ετών, εντός 15 ετών από τη 
λήψη του πτυχίου των πανεπιστημιακών σπουδών ή 10 ετών από τη 
λήψη τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.

Η εργασία που υποβάλλεται για βράβευση πρέπει να έχει εκπονηθεί 
στην Ελλάδα.

Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλουν ιατροί, βιολόγοι, βιοχημικοί, 
φαρμακολόγοι ή άλλοι επιστήμονες με πανεπιστημιακό τίτλο οι οποίοι 
επιδεικνύουν δραστηριότητα στην Αιματολογία, όπως εξάλλου συ-
νάγεται από το θέμα της εργασίας που υποβάλλεται για βράβευση.

Οι υποψήφιοι ιατροί πρέπει να κατέχουν την ειδικότητα της Αιματο-
λογίας ή να βρίσκονται στο στάδιο της ειδίκευσης στην Αιματολογία, 
να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με αντικείμε-
νο την Αιματολογία ή να συνεργάζονται με Κλινική/Εργαστήριο που 
δραστηριοποιείται στην Αιματολογία.

Η εργασία που υποβάλλεται προς βράβευση δεν πρέπει να έχει πα-
ρουσιαστεί σε άλλα Ελληνικά ή Διεθνή επιστημονικά συνέδρια ούτε 
να έχει δημοσιευτεί σε άλλο Ελληνικό ή Διεθνές επιστημονικό έντυπο. 
Εργασία που βραβεύεται με το Βραβείο Νέου Ερευνητή «Φαίδων Φέσ-
σας» δεν μπορεί να βραβευθεί και με άλλο έπαθλο του Συνεδρίου.
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• Απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα

 1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρονται
  εκπαίδευση
  υποτροφίες
  σημαντικά βραβεία
  επαγγελματική εμπειρία - θέσεις
  κατάλογος δημοσιεύσεων.

 2. Συστατική επιστολή από τον επικεφαλής του Κέντρου στο οποίο 
πραγματοποιήθηκε η έρευνα/κλινική μελέτη (Διευθυντής Κλινικής/ 
Εργαστηρίου ή Υπεύθυνος Προγράμματος Εκπαίδευσης), μεγέ-
θους έως δύο σελίδων, στην οποία να δικαιολογείται η σημασία/
πρωτοτυπία της εργασίας και να εξηγείται η συνεισφορά του 
υποψηφίου στη διεκπεραίωσή της.

 YΟδηγίες προς τους κριτές των υποψηφίων εργασιών 
για το Έπαθλο «ΑΡΚΑΓΑΘΟΣ ΓΟΥΤΤΑΣ» και το Βραβείο 
Νέου Ερευνητή «ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ»

• Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει:

• Αρχική παράγραφο στην οποία να συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα 
της εργασίας και να παρουσιάζεται η συνολική εντύπωση του κριτή, 
με έμφαση στα τυχόν σημαντικά λάθη ή μειονεκτικά σημεία της 

• Ειδικά σχόλια, κύρια και δευτερεύοντα
• Συνοπτικό Πίνακα αξιολόγησης

• Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:

 1. Είναι σαφείς και σημαντικές οι κύριες επιδιώξεις της εργασίας;
 2. Πόσο πρωτότυπη είναι η εργασία;
 3. Είναι κατάλληλη η μεθοδολογία; (ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 

περιγραφή των στατιστικών αναλύσεων, ιδίως σε σχέση με τις 
αξιολογούμενες παραμέτρους)

 4. Τα συμπεράσματα στηρίζονται επαρκώς στα αποτελέσματα της 
μελέτης;

 5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εργασία επιτρέπουν τη 
συγκριτική αξιολόγησή της με συναφείς δημοσιευμένες μελέτες;

 6. Υπάρχουν προοπτικές συνέχισης της έρευνας; 
 7. Τα ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης προσφέρουν νέες, 

σημαντικές γνώσεις;
 8. Είναι επαρκής η αξιολόγηση και ο σχολιασμός των ευρημάτων 

στο πλαίσιο των διαθέσιμων δεδομένων;

• Οι κριτές καλούνται επίσης να αξιολογήσουν τα εξής:

• Σαφήνεια του κειμένου, σύνταξη και ορθογραφία

• Περιττές επαναλήψεις/πλατειασμοί

• Χρησιμότητα συμπληρωματικών δεδομένων (όταν υποβάλλονται 
συμπληρωματικά αρχεία)

• Σαφήνεια των Πινάκων και Εικόνων και συνεισφορά τους στη συ-
νολική εικόνα της εργασίας.
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 Y Γενικές Πληροφορίες 

• Τόπος Συνεδρίου

Το 28ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στις  
2-4 Νοεμβρίου 2017.

• Διεύθυνση
Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα
http://megaron.gr 

• Εγγραφές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους με έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους:
• Στα γραφεία της Γραμματείας

• Με ταχυδρομική επιταγή. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 
Δελτίου Συμμετοχής και η ταχυδρομική αποστολή του - συνοδευ-
όμενου από ταχυδρομική επιταγή - στη γραμματεία του Συνεδρίου

• Με κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό: 

ALPHA BANK, 194002330000040 

IBAN: GR0501401940194002330000040

 Αποδέκτης: Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ O.Ε.

 Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής και η αποστολή 
του με φαξ ή e-mail - συνοδευόμενου από το αποδεικτικό κατάθεσης - 
στη γραμματεία του Συνεδρίου

• Γραμματεία Συνεδρίου

  Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 2107254360, φαξ.: 2107254363
e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr

• Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό. 

Το αντίτιμο της εγγραφής ορίσθηκε ως εξής: 

Εγγραφή σε ΕΥΡΩ*
Μέχρι και 
31.07.2017

Μετά τις 
31.07.2017

Ειδικευμένοι Ιατροί 170 Eυρώ 200 Eυρώ

Ειδικευόμενοι Ιατροί 50 Eυρώ  60 Eυρώ

Βιολόγοι και λοιποί 
Επιστήμονες

60 Eυρώ 70 Eυρώ

Νοσηλευτές, 
Τεχνολόγοι, 
Παρασκευαστές

30 Eυρώ 40 Eυρώ

Φοιτητές 10 Eυρώ 10 Eυρώ

* στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

Η εγγραφή καλύπτει:

• Την παραλαβή της τσάντας με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τον 
Τόμο Πρακτικών, το CD των περιλήψεων και των λοιπών εντύπων.

• Την παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος.

• Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου (μοριοδοτού-
μενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερίδα
Βαλκανική12 η

 Y Δελτίο συμμετοχής

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-MAIL

Εγγραφή σε ΕΥΡΩ* Μέχρι και 31.07.2017 Μετά τις 31.07.2017

Ειδικευμένοι Ιατροί 170 Eυρώ 200 Eυρώ

Ειδικευόμενοι Ιατροί 50 Eυρώ 60 Eυρώ

Βιολόγοι και λοιποί 
Επιστήμονες

60 Eυρώ 70 Eυρώ

Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι, 
Παρασκευαστές

30 Eυρώ 40 Eυρώ

Φοιτητές 10 Eυρώ 10 Eυρώ

* στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Η εγγραφή καλύπτει:

 Επιθυμώ να λάβω μέρος στο Συνέδριο

 Συμμετοχή με εργασία

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

• Στα γραφεία της Γραμματείας  

• Ταχυδρομική Επιταγή  

• Κατάθεση στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό  

ALPHA BANK, 194002330000040

IBAN:  GR0501401940194002330000040 
Αποδέκτης: Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ O.Ε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων η 1η Σεπτεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ




