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Πρόσκληση
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σας προσκαλώ
στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας που θα γίνει στην Αθήνα,
στις 18-19 Μαΐου.
Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί ένα δυναμικό επιστημονικό πεδίο
με εφαρμογές που καλύπτουν τη διάγνωση όλου του φάσματος
των ιατρικών ειδικοτήτων και αποτελούν ξεχωριστό ερευνητικό πεδίο
πολυπαραμετρικής προσέγγισης της κυτταρικής λειτουργίας,
την κυτταρομική. Συνιστώσες της ανάπτυξης της κυτταρομετρίας ροής
αποτελούν η ραγδαία εξέλιξη της βασικής έρευνας, της μεταφραστικής
κλινικής έρευνας και της προηγμένης τεχνολογίας.
Η Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας εργάζεται με συνέπεια για
την εκπαίδευση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων στις διαγνωστικές
και ερευνητικές εφαρμογές της κυτταρομετρίας ροής ως προς
τις εξελίξεις όλων των συνιστωσών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της.
Οι εξελίξεις στη μεταφραστική έρευνα έχουν ιδιαίτερη σημασία για όσους
εργάζονται σε διαγνωστικά Εργαστήρια κυτταρομετρίας ροής γιατί τους
εισάγουν στις ανάγκες εφαρμογών που προκύπτουν για το άμεσο μέλλον.
Το φετινό συνέδριο εστιάζεται στη μεταφραστική έρευνα των Th17
κυττάρων αλλά και κυτταρικών υποπληθυσμών, που σύντομα θα
χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη ως θεραπείες στα πλαίσια
αντιμετώπισης αιμοποιητικών νεοπλασιών είτε επικουρικά για ασθενείς
που υποβάλλονται σε μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων είτε
ως αυτόνομες θεραπείες.
Οι εξελίξεις στη βασική έρευνα καλύπτονται με ένα στρογγυλό τραπέζι
αφιερωμένο στα σύγχρονα δεδομένα χαρακτηρισμού των στελεχιαίων
κυττάρων και προφορικές ανακοινώσεις νεαρών ερευνητών.

Με χαρά υποδεχόμαστε την παρουσίαση του προσκεκλημένου ομιλητή
για τις εξελίξεις της τεχνολογίας του κυτταροδιαχωρισμού.
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι καθημερινές παρατηρήσεις μας στην διαγνωστική
χρήση της κυτταρομετρίας μπορούν να αποτελέσουν το κίνητρο για
βασική και μεταφραστική έρευνα. Για το λόγο αυτό στο φετινό συνέδριο
σας προσκαλούμε να υποβάλετε την εμπειρία σας σε ασθενείς με
διαγνωστικά ερωτηματικά ώστε αυτά να αναλυθούν και να αποτελέσουν
την βάση για περαιτέρω έρευνα.
Οι αντίξοες για την χώρα οικονομικές συνθήκες μπορεί να περιορίζουν
τις δυνατότητες κοινωνικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας
αλλά ενισχύουν τη θέλησή της για προώθηση του επιστημονικού
και εκπαιδευτικού της έργου ως υποχρέωσή της για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των μελών της.
Για πρώτη φορά διεξάγεται στα πλαίσια του Συνεδρίου πρόγραμμα
βασικής εκπαίδευσης στην κυτταρομετρία με βάση το πρόγραμμα
σπουδών που προτείνεται από την ESCCA για επάρκεια στο αντικείμενο.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στο μέλλον τόσο στα πλαίσια των ημερίδων
και συνεδρίων αλλά και εκτός αυτών. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν
τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν
σε ευρωπαϊκές εξετάσεις για επάρκεια στο αντικείμενο
με ανάλογες επαγγελματικές δυνατότητες.
Ας συναντηθούμε λοιπόν για άλλη μια φορά στα πλαίσια
του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κυτταρομετρίας.

Μαρίνα Καρακάντζα

Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:

Αικατερίνη Ψαρρά
Βασίλειος Βιγκλής
Σταυρούλα Αλεξιά
Βιολέττα Καψιμάλη
Γεώργιος Βαρθολομάτος

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Καρακάντζα Μαρίνα (Πάτρα)
Θεοδώρου Γεώργιος (Πάτρα)
Καφάση Νικολίτσα (Αθήνα)
Τζανουδάκη Μαριάννα (Αθήνα)
Αθανασιάδου Ιωάννα (Αθήνα)
Αναστασίου Θεοδώρα (Αθήνα)
Γιαννάκη Έφη (Θεσσαλονίκη)
Γρηγορίου Ειρήνη (Αθήνα)
Καραμούτσιος Αχιλλέας (Ιωάννινα)
Κόττα Κωνσταντίνα (Θεσσαλονίκη)
Κουταλά Ελένη (Ηράκλειο)
Κώνστα Ευγενία (Αθήνα)
Κωνσταντινίδου Ειρήνη (Πάτρα)
Μουζοπούλου Σοφία (Πάτρα)
Νικολοπούλου Μαριλένα (Αθήνα)
Ντόβα Λευκοθέα (Ιωάννινα)
Ντόκου Ελένη (Ιωάννινα)
Σπυροπούλου Αναστασία (Αθήνα)
Τσαβδαρίδου Βασιλίκη (Θεσσαλονίκη)
Χατζηζήση Όλγα (Θεσσαλονίκη)

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Χατζηστυλιανού Μαρία (Θεσσαλονίκη)
Αντιπρόεδρος: Κοτσιανίδης Ιωάννης (Αλεξανδρούπολη)
Μέλη: Γερμενής Αναστάσιος (Λάρισα)
Γεωργόπουλος Αντώνιος (Κέρκυρα)
Δημητρακοπούλου Αγλαΐα (Αθήνα)
Καψάλη Ελένη (Ιωάννινα)
Κολαΐτης Νικόλαος (Ιωάννινα)
Κυριαζής Γεώργιος (Θεσσαλονίκη)
Μαλισιόβας Νικόλαος (Θεσσαλονίκη)
Μαρτίνης Γεώργιος (Αλεξανδρούπολη)
Μουζάκη Αθανασία (Πάτρα)
Πατεράκης Γεώργιος (Αθήνα)
Σκένδρος Παναγιώτης (Αλεξανδρούπολη)
Σολωμού Έλενα (Πάτρα)
Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος (Πάτρα)
Συμεωνίδης Ανάργυρος (Πάτρα)
Φλέβα Αλεξάνδρα (Θεσσαλονίκη)

Γενικές Πληροφορίες
Σημαντικές Ημερομηνίες
 ροθεσμία πληρωμής για τη συμμετοχή
Π
στην προσυνεδριακή ημερίδα
 ροθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
Π
Απαντήσεις Αποδοχής Εργασιών
Ημερομηνίες Τέλεσης Συνεδρίου

Έκθεση
06/04/2012
06/04/2012
30/04/2012
18-19/05/2012

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Divani Caravel. Αθήνα.

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου Eλληνική.

Δικαίωμα Συμμετοχής
25 €

Εγγραφή στην προσυνεδριακή ημερίδα

Ε λάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 40.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση της πληρωμής για την ημερίδα.

Εγγραφή στο συνέδριο
Φοιτητές

75 €
Δωρεάν

Το κόστος εγγραφής για τους Συνέδρους περιλαμβάνει:
Είσοδο σε όλες τις επιστημονικές συνεδριάσεις
και τον εκθεσιακό χώρο
Συνεδριακό υλικό (τσάντα συνεδρίου, τελικό πρόγραμμα,
βιβλίο περιλήψεων, πιστοποιητικό παρακολούθησης)
Καφέ στα διαλείμματα
Coctail Τελετής Έναρξης

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου και η παρουσίαση εργασιών θα
αξιολογούνται με μόρια για το πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην κυτταρομετρία.

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση οργάνων από τις
εμπορικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κυτταρομετρίας.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου.

Επιστημονικό Πρόγραμμα
Π
 ροσυνεδριακή ημερίδα
Βασική εκπαίδευση στην κυτταρομετρία ροής - Ξεκινώντας την πορεία
για το πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην κυτταρομετρία (μέρος 1ο)
1. Oργανολογία και θεωρητικές φυσικές αρχές
2. Συλλογή και παρασκευή δειγμάτων
Το πρόγραμμα ακολουθεί τις οδηγίες της ESCCA Education Committee
για την απόκτηση Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης στην Κυτταρομετρία.
Θα ακολουθήσουν εξετάσεις.
7
 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει διαλέξεις
και στρογγυλά τραπέζια που καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών
της κυτταρομετρίας ροής τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
Θα καλυφθούν θέματα που αφορούν, κυτταροθεραπείες, στελεχιαία
προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, ειδική και φυσική ανοσιακή απάντηση,
Τ λεμφώματα, PNH, σήψη, ανοσοανεπάρκειες.
Επίσης θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν ενδιαφέροντα περιστατικά.
Η διάλεξη του προσκεκλημένου ομιλητή Βασίλη Τοξαβίδη θα έχει θέμα:
Hematopoietic Bone Marrow Cell Sorting Without Compromise:
7 Lasers, Eight Colors, Six way Sorting. A Novel Approach.

Οργάνωση Συνεδρίου
Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας: website: www.kyttarometria.gr

Γραμματεία Συνεδρίου
Focus on Health: Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα,
Τ: 210 7223046, F: 210 7223220, e: info@focusonhealth.gr

Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων
Οι συγγραφείς θα πρέπει να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες, τόσο για
τη σωστή μορφοποίηση του κειμένου, όσο και για το περιεχόμενο που
θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Δελτίο Συμμετοχής
Παρακαλούμε αποστείλατε το Δελτίο Συμμετοχής συμπληρωμένο
με κεφαλαία γράμματα στα γραφεία της Γραμματείας του Συνεδρίου:

1. Ο τίτλος της εργασίας αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα.
2. Τα ονόματα των συγγραφέων αναγράφονται στην ονομαστική
και υπογραμμίζεται το όνομα του ερευνητού που θα ανακοινώσει
την εργασία.
3. Το κέντρο προέλευσης της εργασίας να αναφέρεται με τον πλήρη
επίσημο τίτλο του, όπως επίσης και η πόλη.
4. Το κείμενο της Περίληψης πρέπει να περιλαμβάνει: Εισαγωγή,
Σκοπό, Υλικό και Μεθόδους, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα
και να περιέχει τα κύρια ευρήματα της μελέτης με επαρκή
στοιχεία για την υποστήριξη των ευρημάτων.
5. Το κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
6. Η Περίληψη πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι
τις 06 Απριλίου 2012.
7. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να υποβάλουν τις εργασίες τους
ηλεκτρονικά μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία
στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
8. Εναλλακτικά οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν την εργασία
τους ηλεκτρονικά (με δισκέτα ή CD) με ταυτόχρονη προσκόμιση
ενός εκτυπωμένου αντιγράφου στα γραφεία της Focus on Health.
9. Η υποβολή εργασιών θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο
συμμετοχής στο Συνέδριο ή από τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
και αλληλογραφίας του υπευθύνου.

FOCUS ON HEALTH
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα,
Τ: 210 7223046, F: 210 7223220, e: info@focusonhealth.gr
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ
Επώνυμο:

Όνομα:

Ιδιότητα:

Τίτλος - Ειδικότητα:

Πανεπιστήμιο/Κλινική/Νοσοκομείο/Ίδρυμα:
Α/ Διεύθυνση Οικίας (Οδός & αριθμός):
Τ.Κ. & Πόλη:

Τηλ.:

Ε-mail:

Fax:

Β/ Διεύθυνση Εργασίας (Οδός & αριθμός):
Τ.Κ. & Πόλη:

Τηλ.:

Ε-mail:

Fax:

Φοιτητής/Μεταπτυχιακός Φοιτητής: 
(Αποστείλατε φωτοτυπία σχετικής ταυτότητας)

ΕΠΙΘΥΜΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ενημερώνουμε τους συγγραφείς ότι η αίθουσα διεξαγωγής
του συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη με Data-Video Projector
για παρουσιάσεις μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την υποβολή των Περιλήψεων,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία της Γραμματείας.

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ

✁

 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ι. Συμμετοχή στο Συνέδριο
Κατηγορία Εγγραφής

Μέχρι και 18/04/2012

Εγγραφή στο Συνέδριο

75 €
Δωρεάν

Φοιτητές*

*Οι φοιτητές συμμετέχουν δωρεάν μόνο στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσιάζοντας
πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας. Η δωρεάν συμμετοχή δεν περιλαμβάνει συνεδριακό υλικό.

Συμμετοχή στο Συνέδριο:
α) Με Ανακοίνωση: Προφορική ή Αναρτημένη 
β) Χωρίς Ανακοίνωση: 

ΙΙ. Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή της Συμμετοχής στο Συνέδριο μπορεί να γίνει με:
Τ αχυδρομική Επιταγή σε διαταγή Focus on Health Ε.Π.Ε.,
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521, Αθήνα.
Τ ραπεζικό έμβασμα στην:
ΑLPHA BANK
Υποκατάστημα:		
Ξενοκράτους (111)
Δικαιούχος:		
FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.
Αρ. Λογαριασμού:		
111-00-2002-001406
IBAN:			
GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406
Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοαντίγραφο αυτής, μέσω fax στο 210 7223220,
σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθεσης “Εγγραφή στo 7ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Κυτταρομετρίας” και το ονοματεπώνυμό σας.

✁

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
• T: 210 7223046 • F: 210 7223220
• e: info@focusonhealth.gr

• www.focusonhealth.gr

