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Πρόσκληση
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την τιμή και τη χαρά να σας
προσκαλέσω στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας , το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στις 11-13 Μαΐου 2018, στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο ν Βόλο.
Αυτή τη χρονιά, φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα Συνέδριο στο οποίο θα έρθουμε σε επαφή
με τις νεότερες εξελίξεις στην Κυτταρομετρία Ροής, τόσο μέσω διαλέξεων διακεκριμένων
ομιλητών, όσο και με την ενεργό συμμετοχή σε Διαδραστικές Συνεδρίες .
Η ευρεία αποδοχή των παρουσιάσεων περιστατικών σε παλαιότερα Συνέδρια, αλλά και η
επιτυχία που είχε η αντίστοιχη Διαδραστική Συνεδρία στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο,
αποτελούν για εμάς άλλη μια απόδειξη της αξίας της βιωματικής μάθησης και του πώς αυτή
αυξάνει πολλαπλασιαστικά την πείρα και τις ικανότητές μας.
Έτσι, το μεγάλο στοίχημα αυτού του Συνεδρίου θα είναι η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής
όλων μας. Για το λόγο αυτό, έχουν προγραμματιστεί Διαδραστικές Συνεδρίες στις οποίες θα
παρουσιαστούν επιλεγμένα περιστατικά, μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή, είτε προτείνοντας δικά σας
περιστατικά, ή παρουσιάζοντας τις ερευνητικές σας εργασίες ή, τέλος, συμμετέχοντας ενεργά
ως κοινό.
Ας ανοίξουμε, λοιπόν, νέους ορίζοντες στον τρόπο που εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας στην
Κυτταρομετρία, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε όσους μας
εμπιστεύονται!
Με φιλικούς χαιρετισμούς!
Μαριάννα Τζανουδάκη
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Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών:

Αμφιθέατρο Σαράτση
Παραλιακό Συγκρότημα Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Κτήριο «Δελμούζου»,
3ος Όροφος,
Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος

16 Μαρτίου 2018
Απαντήσεις Αποδοχής Εργασιών:

23 Μαρτίου 2018
Ημερομηνίες Τέλεσης του Συνεδρίου:

11-13 Μαρτίου 2018

Εγγραφή στο Συνέδριο: 80 €
Φοιτητές δωρεάν

Τ ο κόστος εγγραφής για τους Συνέδρους περιλαμβάνει
Είσοδο σε όλες τις επιστημονικές συνεδριάσεις και
τον εκθεσιακό χώρο
Συνεδριακό υλικό
(τσάντα συνεδρίου , τελικό πρόγραμμα, USB
flashdrive περιλήψεων , πιστοποιητικό
παρακολούθησης)
Καφέ στα διαλείμματα, Ελαφρά Γεύματα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Έκθεση

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

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει στο
χώρο του Συνεδριακού κέντρου έκθεση από
εμπορικές εταιρείες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οργάνωση Συνεδρίου
Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας
Web site: www.kyttarometria.gr

Γραμματεία Συνεδρίου
Υπ΄όψιν Σοφίας Κουρμπάση
Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα
Τηλ. 210 3645751, fax 210 3645392
info@eekx-kb.gr
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει διαλέξεις και εισηγήσεις από
διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές, που θα καλύψουν τις τελευταίες εξελίξεις της
Κυτταρομετρίας Ροής στην Αιματολογία, την Ογκολογία και την Ανοσολογία, αλλά και τις εξελίξεις
των σχετιζόμενων με αυτήν εφαρμογών Πληροφορικής.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνει 5 τουλάχιστον Διαδραστικές Συνεδρίες, κατά τις οποίες δύσκολα και
ενδιαφέροντα περιστατικά θα παρουσιαστούν μέσω διαδοχικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών,
στις οποίες θα καλείται να απαντά ηλεκτρονικά το ακροατήριο. Έτσι, μέσω της ενεργού συμμετοχής
του, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να εμπλουτίσει τις γνώσεις του αλλά και την εμπειρία του στην
ανάλυση Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων, Λευχαιμιών, Λεμφοϋπερπλαστικών Συνδρόμων,
Πολλαπλού Μυελώματος, Ανοσοανεπαρκειών και Αλλεργιών.
Τέλος, θα παρακολουθήσουμε παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, ελπίζοντας ότι θα
ενημερωθούμε για τη δραστηριότητα των εργαστηρίων κυτταρομετρίας της χώρας μας, αλλά και
παρέχοντας δυνατότητα ενεργού συμμετοχής σε νεώτερους συναδέλφους.

Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων:
Οι συγγραφείς θα πρέπει να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή μορφοποίηση του κειμένου
και για το περιεχόμενο, που θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
1. Ο τίτλος της εργασίας αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα.
2. Τα ονόματα των συγγραφέων αναγράφονται στην ονομαστική και υπογραμμίζεται το όνομα αυτού
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 - Μεθόδους,
Αποτελέσματα, Συμπεράσματα , και να περιέχει τα κύρια ευρήματα της μελέτης με επαρκή στοιχεία
για την υποστήριξη τους.
5. Το κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
6. Η Περίληψη πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018.
7. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά μέχρι και την
παραπάνω ημερομηνία στο info@eekx-kb.gr
8. Η υποβολή εργασιών θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο συμμετοχής στο Συνέδριο ή από τα
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας του υπευθύνου.
Ενημερώνουμε τους συγγραφείς ότι η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη με DataVideo Projector. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Προκαταρκτικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 11/5/2018
Ωρα

Θέμα

12:00-14:00

Εξετάσεις ESCCA:European Certificate for
Flow Cytometry operators

16:00-17:00

Ομιλητής

Εγγραφές

17:00-17:30

The role of cytometry in
personalized medicine

Ιωάννης Δράκος

17:30-18:00

Cross analyzing phenotypes
and genotypes

Nicolas Dérian

18:00-18:30

Δορυφορικό συμπόσιο

18:30-19:00

Διάλειμμα

19:00-19:30

Autophagy and apoptosis

Barbara Canonico

19:30-20:00

Μύθοι της Μαγνησίας και
η επιρροή τους στον σύγχρονο κόσμο

Διονύσιος Λεϊμονής

20:00-20:30

Τελετή έναρξης

21.00

Δεξίωση στο
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιείας
"Ν. & Σ. Τσαλαπάτα"

Σάββατο 12/5/2018
9:00-10:00

Ερευνητικό Βήμα

10:00-11:00

Πολλαπλό Μυέλωμα
Θεωρία και διαδραστική Συνεδρία

Συντονισμός:
Ειρήνη Γρηγορίου

11:00-11:30

High sensitivity testing for GPI deficiencies
in Bone Marrow Failure Syndromes

11:30-12:00

Διάλειμμα

12:00-14:00

Εφαρμογές της Κυτταρομετρίας στην
Κλινική Ανοσολογία
Θεωρία και διαδραστική Συνεδρία

14:00-15:30

Ελαφρύ Γεύμα
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

15:30-17:30

Οξεία Λευχαιμία
Θεωρία και διαδραστική Συνεδρία

17:30-18:00

Διάλειμμα

18:00-18:30

Η περιπέτεια
της ανοσολογικής ταυτότητας

18:30-19:00

Δορυφορικό Συμπόσιο

19:00-19:30

Επαγόμενα πολυδύναμα στελεχιαία κύτταρα(iPSCs)

Iuri Marinov

Συντονισμός:
Αλεξάνδρα Φλέβα,
Μαριάννα Τζανουδάκη

Συντονισμός:
Γιώργος Πατεράκης

Αναστάσιος Γερμενής

Ειρήνη Σφουγκατάκη

Κυριακή 13/05/2018
9:00-10:00

Ελεύθερες ανακοινώσεις

10:00-10:30

Ενδοεγχειρητική Κυτταρομετρία Ροής
στον Καρκίνο του Μαστού

Γιώργος Βαρθολομάτος

10:30-11:30

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
Θεωρία και διαδραστική Συνεδρία

Συντονισμός:
Κατερίνα Ψαρρά

11:30-12:00

Διάλειμμα

12:00-14:00

Λεμφοϋπερπλαστικά Σύνδρομα
Θεωρία και διαδραστική Συνεδρία

Συντονισμός:
Λίλα Δημητρακοπούλου,
Βασιλική Δούκα

14.00

Λήξη Συνεδρίου

Βράβευση εργασιών

10 o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας

Π Ρ ΟΣ ΩΠ ΙΚ Α Σ Τ ΟΙ Χ Ε Ι Α Σ ΥΝ Ε Δ Ρ Ο Υ
Ε πώ νυ μο

Ό νο μα

Ι δ ι ότ η τ α

Τ ί τ λο ς - Ε ι δι κ ότ η τ α

Π α νε π ι σ τ ή μ ι ο /Ν ο σ οκ ο με ί ο /Ί δρ υ μ α
Α / Δ ι ε ύ θυ νσ η Οι κ ί α ς (Ο δ ός & Α ρ ι θ μό ς )
Τ .Κ . & Π ό λη

Τηλ

e -m a il

Fax

Β / Δ ι ε ύ θυ νσ η Ε ρ γ α σ ί α ς (Ο δό ς & Α ρ ι θμ ό ς )
Τ .Κ . & Π ό λη

Τηλ

e -m a il

Fax
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( Α πο σ τ ε ί λα τ ε φ ω τ οτ υ π ί α σ χ ε τ ι κ ή ς τ α υ τ ότ η τ α ς)

Συμμετοχή στο Συνέδριο
Με Ανακοίνωση Προφορική ή Αναρτημένη
Χωρίς Ανακοίνωση

□

□

Επιθυμώ η αλληλογραφία μου
να σταλεί

□ ηλεκτρονικά
□ στη διεύθυνση Εργασίας
□ στη διεύθυνση Κατοικίας

Η πληρωμή της συμμετοχής στο Συνέδριο μπορεί να γίνει είτε με ταχυδρομική επιταγή στη
διεύθυνση της γραμματείας ή με κατάθεση εμβάσματος στον αριθμό λογαριασμού της Ελληνικής
Εταιρίας Κυτταρομετρίας στην Τράπεζα Πειραιώς με
IBAN: GR 37 0171 5510 0065 5110 335 1578 και αιτιολογία το όνομα του Συνέδρου.

