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YYΠρόσκληση
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής έχουμε την ιδιαίτερη χαρά
και τιμή να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του 33ου Πανελλήνιου Αιματολογικού
Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ι.
Βελλίδης - HELEXPO, από 9 έως 12 Νοεμβρίου 2022.
Το Πανελλήνιο Συνέδριό μας αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση στο χώρο της Αιματολογίας στη χώρα και στο πλαίσιο αυτό, η Επιστημονική Επιτροπή του 33ου ΠΑΣ
θα διαμορφώσει, όπως πάντα, το Επιστημονικό Πρόγραμμα ώστε να καλύπτει τις
τρέχουσες εξελίξεις σε όλα τα γνωστικά πεδία της ειδικότητάς μας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 33ου ΠΑΣ θα περιλαμβάνει και φέτος εκπαιδευτικά
συμπόσια, ειδικές διαλέξεις, επιστημονικές αντιπαραθέσεις, παρουσιάσεις μελετών,
προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, συναντήσεις με τον ειδικό, ειδικές συνεδρίες για Νοσηλευτές, Βιολόγους και Τεχνολόγους και επιστημονικές εκδηλώσεις των
φοιτητών. Όπως κάθε χρόνο η πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στις Επιστημονικές
Εκδηλώσεις των Φαρμακευτικών Εταιρειών.
Στο φετινό Συνέδριο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την 3rd EHA-Balkan day, στις
10 Νοεμβρίου 2022, με θέμα “Novel therapies of lymphoma”.
Επίσης, όπως και στο 32ο ΠΑΣ, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σημαντικό
θέμα της καταγραφής των αιματολογικών νοσημάτων.
Αν και πιστεύουμε ότι η δια ζώσης επικοινωνία και η αμεσότητα της συνεδριακής
διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και εμπειριών, όσο και για την ευόδωση συνεργασιών, αναγκαστικά λόγω των
συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία, σχεδιάζουμε και πάλι τη διεξαγωγή του
Συνεδρίου μας με υβριδική μορφή. Έτσι λοιπόν, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των συνέδρων στις αίθουσες αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση.
Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις εργασίες σας είτε για ανακοίνωση είτε και για
τη διεκδίκηση ενός βραβείου.
Προσμένουμε ότι και το φετινό Συνέδριο θα στεφθεί με επιτυχία, θα ανταποκριθεί
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και θα δικαιώσει τις προσπάθειές μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γραμματεία:
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Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Μαρία Παγώνη, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363

Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr

Ιωάννης Μπαλταδάκης, Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

YYΠροκήρυξη για εργασίες
Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To 33 Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 9-12
Νοεμβρίου 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί ως υβριδική
εκδήλωση.
ο

Θεσσαλονίκη, 9 - 12 Noεμβρίου 2022
• Προετοιμασία της εργασίας
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά.
Τίτλος εργασίας
• Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και σαφής με κεφαλαία γράμματα.

Συγγραφείς -- Κέντρο Προέλευσης

• Γενικές οδηγίες
• Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα οι οποίες παρουσιάζονται 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 αξιολογούνται μόνο εάν έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό
και με αξιόπιστες στατιστικές μεθόδους.
• Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (31/08/2022) δεν
θα είναι δυνατή η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν
προς κρίση.
• Η παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πρέπει να είναι ταυτόσημη με την υποβληθείσα περίληψη αναφορικά με τον τίτλο της
εργασίας, τους συγγραφείς και το περιεχόμενο.
• Οι εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση θα πρέπει να μην έχουν
δημοσιευθεί και να μην έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση κατά τη
στιγμή της παρουσίασης.
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• Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά (μικρά) γράμματα τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα πρέπει
να προηγείται του επώνυμου και να ΜΗΝ γράφεται ολογράφως αλλά
μόνο το αρχικό γράμμα (π.χ. Δ. Παπαδόπουλος).
• Σε άλλη σειρά να αναφέρεται το Κέντρο προέλευσης της εργασίας.
Σε περίπτωση πολλών 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, 2Κέντρο
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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.
- Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο
κυρίως κείμενο.
- Επιτρέπεται ένας (1) πίνακας ή μια (1) εικόνα (ενσωματωμένα στο
ίδιο αρχείο).

• Διαδικασία υποβολής εργασιών
• Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την
31η Αυγούστου 2022. Προοσοχή! Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί
καμία παράταση.
• Η υποβολή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλεκτρονικά μέσω ειδικού προγράμματος στο website της Γραμματείας
www.vitacongress.gr και της ΕΑΕ www.eae.gr. Eργασίες που υποβάλλονται με e-mail, fax ή μέσω ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.
• Για κάθε περίληψη, θα πρέπει να δηλώνεται μια εκ των θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται στη συνέχεια και προαιρετικά ο επιθυμητός
τρόπος παρουσίασης, ήτοι προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
• Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία 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 αντίθετη περίπτωση είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη Γραμματεία
VitaCongress (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 υποβάλλονται με αποστολή e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά στη
Γραμματεία του Συνεδρίου (210 7254360).
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Θεσσαλονίκη, 9 - 12 Noεμβρίου 2022
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

YYΘεματικές Ενότητες
1. Μεταμόσχευση - Ανοσοθεραπεία - Κυτταρικές Θεραπείες
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. Λεμφώματα
8. Πολλαπλούν Μυέλωμα και άλλες Μονοκλωνικές Γαμμαπάθειες
9. Θρόμβωση - Αιμορραγική Διάθεση
10. Ιατρική Μεταγγίσεων
11. Εργαστηριακή Διάγνωση - Ανοσοανεπάρκειες
12. Παιδιατρική Αιματολογία
13. Sars-Cov-2 και Aιματολογία
Οι συγγραφείς μπορούν να δηλώσουν μόνο μία θεματική ενότητα στην οποία
επιθυμούν να κριθεί η εργασία τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• 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 συνεργασία με τις Επιτροπές Κρίσης.
• Οι εργασίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν.
• Η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να αλλάξει τη θεματική ενότητα
εργασίας που είχε ζητηθεί από του συγγραφείς εάν κρίνει ότι άλλη
θεματική ενότητα είναι πιο κατάλληλη.
• 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 εργασίας. Ανάλογα με την τελική αξιολόγηση οι εργασίες θα καταταγούν
ως ακολούθως: α. παρουσίαση στην ειδική συνεδρία επιλεγμένων
εργασιών (Plenary session), β. προφορική παρουσίαση, γ. αναρτημένη ανακοίνωση (e-Poster), δ. μόνο δημοσίευση, ε. απόρριψη.
• Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας κάθε εργασίας θα ενημερωθεί για
το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίσης με e-mail το 1ο δεκαήμερο
του Οκτωβρίου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη
Γραμματεία του Συνεδρίου (info@vitacongress.gr).
• Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με τη κατάταξη
των εργασιών είναι οριστικές.

Θεσσαλονίκη, 9 - 12 Noεμβρίου 2022
YYΚριτήρια 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 τη προαγωγή της
γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο.
• Σχεδιασμός: εκτιμάται η ευκρίνεια με την οποία διατυπώνονται οι βασικές 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 υπόθεσης εργασίας. Επίσης εξετάζεται αν οι συγγραφείς ακολούθησαν τις
γενικές οδηγίες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
• Ανάλυση/σημασία ευρημάτων: εξετάζεται η σημασία των αποτελεσμάτων και η σαφήνεια της παρουσίασής τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται
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 συγκριτική 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• Κάθε εργασία θα βαθμολογηθεί από 5μελή επιτροπή αξιολόγησης και
κάθε αξιολογητής θα βαθμολογεί την κάθε εργασία με βαθμό 0-10.
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.

Θεσσαλονίκη, 9 - 12 Noεμβρίου 2022
YYΟδηγίες για τη συγγραφή των υποψηφίων εργασιών
για το Βραβείο «ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ» και το Βραβείο
«ΑΡΚΑΓΑΘΟΣ ΓΟΥΤΤΑΣ»

YYΒραβεία Συνεδρίου
Βραβεία Εργασιών

• Οι εργασίες που κατατίθενται για τα Βραβεία «Φαίδων Φέσσας» και
«Αρκάγαθος Γούττας» θα υποβάλλονται γραμμένες για δημοσίευση. Η
κρίση τους θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από συναδέλφους,
επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι δεν θα διεκδικούν το
Βραβείο. Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα 1-10, με βάση τα πέντε
καθιερωμένα κριτήρια.

• Τα βραβεία είναι:

• Γενικές οδηγίες

1. Βραβείο «Φαίδων Φέσσας» και Βραβείο «Αρκάγαθος Γούττας», 3000€
έκαστο.
Το ΔΣ της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας καλεί τους συναδέλφους
να υποβάλλουν εργασίες για τα ανωτέρω βραβεία.
2. Έξι ισότιμα βραβεία για τις 6 καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις
που θα παρουσιαστούν στη Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών (Plenary
Session). Τα Βραβεία είναι ύψους 1000€ έκαστο και απονέμονται στον
πρώτο συγγραφέα κάθε βραβευθείσας εργασίας.
3. Τρία ισότιμα βραβεία αναρτημένων ανακοινώσεων, ύψους 500€ έκαστο
απονέμονται στον πρώτο συγγραφέα κάθε βραβευθείσας εργασίας.
• Στη Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών εκτός από τις έξι προφορικές
θα παρουσιασθούν οι βραβευθείσες εργασίες «Φαίδων Φέσσας» και
«Αρκάγαθος Γούττας».
• Οι αναρτημένες ανακοινώσεις, με τη μορφή e-posters, θα προβάλλονται
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης του Συνεδρίου
καθόλη τη διάρκειά του. Σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα θα διεξαχθεί
διαδραστική συζήτηση μεταξύ των αξιολογητών και ενός τουλάχιστον
εκπροσώπου των συγγραφέων της κάθε εργασίας που θα παρουσιαστεί.
• 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
και να έχει εκπονηθεί καθ' ολοκληρία ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της
σε Ελληνικό Κέντρο/Ελληνικά Κέντρα.
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Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.
• Η υποβολή θα γίνεται με e-mail στη διεύθυνση info@vitacongress.gr
με την ένδειξη Υποβολή Εργασίας για το Βραβείο Φ. Φέσσας/Βραβείο
Α. Γούττας για το 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο.
• Οι εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία (ξεχωριστό αρχείο 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 τηλέφωνο 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 αντίθετη περίπτωση είναι φρόνιμο
ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη Γραμματεία VitaCongress (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.
• Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται με αποστολή e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά στη
Γραμματεία του Συνεδρίου VitaCongress (210 7254360).
13
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• 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 παρουσιάζονται 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.
• Σε όλες οι μελέτες που χρησιμοποιούνται πειραματόζωα πρέπει να
δηλώνεται η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες για την εκτροφή
και τη χρήση των πειραματόζωων.
• Οι συγγραφείς πρέπει να αναφέρουν οικονομικές ή άλλες επαγγελματικής φύσεως σχέσεις (conflict of interest) οι οποίες θα μπορούσε
να επηρεάσουν την κρίση τους.
• Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί καθ’ ολοκληρία ή κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους σε Ελληνικό Κέντρο/Ελληνικά Κέντρα.

Θεσσαλονίκη, 9 - 12 Noεμβρίου 2022
• Οδηγίες συγγραφής
Γλώσσα κειμένου: Ελληνικά.
Μορφοποίηση κειμένου: α. Μέγεθος γραμματοσειράς (fonts): 12,
β. Διάστιχο: διπλό.
Περιεχόμενο πρώτης σελίδας: α. Τίτλος, β. Ονοματεπώνυμα συγγραφέων, γ. Ονόματα Κέντρου/Κέντρων όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη,
δ. Σύντομος τίτλος (έως 50 γράμματα), ε. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο και e-mail του συγγραφέα για επικοινωνία, στ. 3- 5 λέξειςκλειδιά, ζ. Eυχαριστίες.
Διάρθρωση κειμένου: Περίληψη, Εισαγωγή, Υλικό Μελέτης και Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες, Εικόνες, Επεξηγήσεις (Λεζάντες) Εικόνων.
Περίληψη: Μέγιστη έκταση 250 λέξεις. Διάρθρωση περίληψης: Εισαγωγή
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 2500 λέξεις.
Πίνακες- Εικόνες: Επιτρέπεται η υποβολή συνολικά έξι Πινάκων και/ή
Εικόνων. Οι Πίνακες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Κάθε Πίνακας
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 μετά τους Πίνακες.
Βιβλιογραφία: Οι βιβλιογραφικές αναφορές (έως 15) πρέπει να γίνονται
αυστηρά 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
επικοινωνία ή αδημοσίευτα δεδομένα πρέπει να ενσωματώνονται στο
κείμενο και να μην καταχωρούνται στη βιβλιογραφία.
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• Αναφορά Βραβείου
Όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, προφορικές ανακοινώσεις, αναφορές στον τύπο ή άλλες δραστηριότητες σχετικές με την εργασία που
βραβεύθηκε πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την εξής δήλωση: “Η εργασία
παρουσιάστηκε στο 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο και βραβεύθηκε με το Βραβείο «Φαίδων Φέσσας» ή με το Βραβείο «Αρκάγαθος
Γούττας»”, αντίστοιχα.

Θεσσαλονίκη, 9 - 12 Noεμβρίου 2022
YYΟδηγίες προς τους κριτές των υποψηφίων εργασιών
για τα Βραβεία «ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ» και «ΑΡΚΑΓΑΘΟΣ
ΓΟΥΤΤΑΣ»
• 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 συνολική εικόνα της εργασίας.
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YYΣυμμετοχή σε Δορυφορικές Εκδηλώσεις
(Διαλέξεις, Συμπόσια)
Κάθε ιατρός μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια ή δύο δορυφορικές
εκδηλώσεις.

YYΓενικές Πληροφορίες
• Τόπος Συνεδρίου
Το 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί από 9 έως
12 Νοεμβρίου 2022 ως Υβριδικό, δηλαδή με φυσική παρουσία όσων
Ομιλητών/Προέδρων το επιθυμούν, και onsite παρακολούθηση
προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων, σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που θα ισχύουν τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό
Κέντρο Ι. Βελλίδης. Ταυτόχρονα, θα μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω
της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, www.eae.gr,
και της Γραμματείας VitaCongress, www.vitacongress.gr. Πρόσβαση
στην πλατφόρμα αναμετάδοσης θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι
Σύνεδροι.

• Εγγραφές
Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο δια
ζώσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή
τους.
Η είσοδος σε Συνέδρους θα είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμες κενές θέσεις βάσει των ισχύοντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Επίσης, η είσοδος στις αίθουσες θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση
της κάρτας Συνέδρου (e-badge), η οποία αποστέλλεται στο e-mail
των εγγεγραμμένων συνέδρων με την ολοκλήρωση της εγγραφής
τους.
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Τρόποι Eγγραφής - Πληρωμής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους με τους
ακόλουθους τρόπους:
• Οnline με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:
Πληρωμή Online μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφής και
παρακολούθησης του Συνεδρίου με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής
κάρτας. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής και
παρακολούθησης του Συνεδρίου υπάρχει μέσω της ιστοσελίδας
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, www.eae.gr και της Γραμματείας του Συνεδρίου, www.vitacongress.gr.
Το σύστημα online εγγραφής και πληρωμής με χρήση χρεωστικής
ή πιστωτικής κάρτας είναι πλήρως κρυπτογραφημένο και σας κατευθύνει σε ασφαλή τραπεζική σελίδα, όπου θα πραγματοποιείται
αυτόματα η χρέωση της κάρτας.
• Κατάθεση στην Τράπεζα:
Πληρωμή με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριaσμό και
αποστολή του Δελτίου συμμετοχής στο e-mail: info@vitacongress.gr.
Τραπεζικός λογαριασμός:
Τράπεζα: ALPHA BANK
Αποδέκτης: B. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.
Αρ. λ/σμού: 194002330000040
IBAN: GR0501401940194002330000040
BIC: CRBAGRAA

• Γραμματεία Συνεδρίου

Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363
e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr
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YYΔελτίο συμμετοχής

• Δικαίωμα συμμετοχής

ΟΝΟΜΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Το αντίτιμο της εγγραφής είναι:

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δια ζώσης και/ή Διαδικτυακή Παρακολούθηση
Ειδικευμένοι Ιατροί*

130 Eυρώ

Ειδικευόμενοι Ιατροί

50 Eυρώ

Βιολόγοι και λοιποί
Επιστήμονες

20 Eυρώ

Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι,
Παρασκευαστές

20 Eυρώ

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. για την έκδοση τιμολογίου
*Για την αποκλειστικά διαδικτυακή παρακολούθηση των Ειδικευμένων Ιατρών,
το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται σε 50 Ευρώ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)

Ε-MAIL

Δια ζώσης και/ή Διαδικτυακή Παρακολούθηση
Ειδικευμένοι Ιατροί*

130 Eυρώ

Ειδικευόμενοι Ιατροί

50 Eυρώ

Βιολόγοι και λοιποί Επιστήμονες

20 Eυρώ

Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι, Παρασκευαστές

20 Eυρώ

Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. για την έκδοση τιμολογίου
*Για την αποκλειστικά διαδικτυακή παρακολούθηση των Ειδικευμένων Ιατρών,
το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται σε 50 Ευρώ

Τρόπος Παρακολούθησης:
Δια ζώσης και Διαδικτυακά

Αποκλειστικά Διαδικτυακά

Τρόπος Πληρωμήσ:

Η εγγραφή καλύπτει:
• Τον Τόμο Περιλήψεων-Πρακτικών που θα αποσταλεί ταχυδρομικά
μετά τη λήξη του Συνεδρίου.
• Την παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος.
• Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου
με μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
και την European Hematology Association.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων
η 31η Αυγούστου 2022
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Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
ALPHA BANK, 194002330000040  
IBAN: GR0501401940194002330000040
Αποδέκτης: Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ O.Ε.

Online με χρήση πιστωτικής
ή χρεωστικής κάρτας μέσω της
πλατφόρμας εγγραφής και
παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα εγγραφής και παρακολούθησης του Συνεδρίου υπάρχει μέσω της
ιστοσελίδας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, www.eae.gr και της Γραμματείας του Συνεδρίου,
www.vitacongress.gr.
Στους εγγεγραμμένους από Εταιρείες Συνέδρους θα αποσταλούν έγκαιρα αναλυτικές πληροφορίες
για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και τη σύνδεσή τους στην πλατφόρμα αναμετάδοσης του
Συνεδρίου.
Οι Φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα πρέπει να αποστείλουν στο
e-mail: info@vitacongress.gr το δελτίο συμμετοχής συμπληρωμένο και αντίγραφο της φοιτητικής
τους ταυτότητας ή σχετική βεβαίωση από τη Σχολή τους. Θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες
σύνδεσης στην πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου.
Το δελτίο συμμετοχής είναι διαθέσιμο και σε word μορφή στο website της Ελληνικής Αιμαοτολογικής
Εταιρείας, www.eae.gr και της Γραμματείας VitaCongress, www.vitacongress.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

21

