Hλεκτρονικές Υπηρεσίες
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835

38

o

ETHΣΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
16-19 MA ΪΟΥ 2012
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON,

ΑΘΗΝΑ

Υποβολή Περιλήψεων:

ια
ύν μόρ ς
ηγηθο
ή
Θα χορ μενης Ιατρικ
ό
ιζ
χ
ε
ς
ν
η
Συ
ευσ
Εκπαίδ EDITS)
. CR
.E
.M
(C

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 1873/04 ΚΕΜΠ ΑΘ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Αριθμός Άδειας
1873/04

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÏ

ÄÅËÔÉÏ

38
ΕΤΗΣΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ο

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Aθήνα, Ξενοδοχείο hilton
16 - 19 Μαΐου 2012

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών για μία ακόμη
χρονιά σας καλωσορίζει στις εργασίες του 38ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού
Συνεδρίου (ΕΠΙΣ). Το κύρος και η διαχρονική προσφορά του, έχουν καταστήσει
το ΕΠΙΣ την κορυφαία ιατρική επιστημονική εκδήλωση.
Ο θεσμός του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού πακέτου έχει γίνει αποδεκτός
από την πλειοψηφία των νέων (κυρίως) ιατρών και πιστεύουμε ότι φέτος η
ζήτηση του θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Ο νέος θεσμός του διαγωνισμού ιατρικών γνώσεων που άρχισε πέρυσι,
πιστεύουμε ότι φέτος που είναι καλύτερα οργανωμένος και με περισσότερα
βραβεία, θα έχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους.

Διοικητικο Συμβουλιο
Ιατρικησ Εταιρeιασ Αθηνων

Όσο για τη δομή και το επίπεδο του επιστημονικού προγράμματος, θα
προσπαθήσουμε να είναι ακόμη καλύτερο από το πολύ καλό περυσινό.

και
Οργανωτικη Επιτροπη
38ου Ετησιου Πανελληνιου
Ιατρικου Συνεδριου

Σας καλούμε, λοιπόν, να πλαισιώσετε μαζικά το 38 ο ΕΠΙΣ. Το δικό σας
συνέδριο.

Πρόεδρος Α. Σκουτελησ
Αντιπρόεδρος N. Mαγκινα
Γεν. Γραμματέας Ε. Θηραιοσ
Ειδ. Γραμματέας Σ. Παπαγεωργιου
Ταμίας Λ. Ραλλιδησ
Μέλη Θ. Βραχλιωτησ
		
Γ. Κουρακλησ
		 I. Μελετησ
		 A. Τσακρησ
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Προλογοσ

38o ΕΠΙΣ

Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, αυτό που πρέπει με κάθε
θυσία να κρατηθεί ψηλά είναι η σημαία της ποιότητας.
Τα χαμένα λεφτά ξαναβρίσκονται. Η χαμένη ποιότητα, όμως, ποτέ!
Συναδελφικά
Αθανάσιος Σκουτέλης
Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

16 - 19 Μαΐου 2012

3

Επιτροπη Προγραμματοσ
Κ.
Σ.
Γ.
Α.
Γ.
Α.
Ε.
Κ.
Β.
Α.
Γ.
Ε.
Α.
Μ.
Γ.
Κ.
Σ.
Δ.
Κ.
Γ.
Δ.
Ε.
Στ.
Α.
Ε.
Γ.
Ε.
Δ.
Ν.
Β.
Κ.
Χ.
Γ.

Αθανασάκης
Αλευρογιάννης
Αλιβιζάτος
Αναγνωστόπουλος
Αντύπας
Αντωνόπουλος
Αρχοντάκης
Βαγιανός
Βανταλή
Βασιλογιαννακόπουλος
Βαφειάδης
Βογιατζάκης
Βοζίκης
Βουλγαρέλης
Βρυώνη
Γιαννοπούλου
Γούλας
Γούμενος
Γουργουλάνης
Δαϊκος
Δημητρούλης
Διαμάντη-Κανδαράκη
Ευσταθίου
Ζέλλου
Ζουριδάκη
Ζωγράφος
Ηλιοδρομίτης
Κανελλάς
Καπερώνης
Καψιμάλη
Κόντου-Φίλη
Κούτσια
Κωστοπαναγιώτου

Σ. Λουκίδης
Θ. Μακρής
Δ. Μαντζουράτος
Α. Μεγαλακάκη
Α. Μίχος
Σ. Μουτάφης
Γ. Μπέλλος
Α. Μπετροσιάν
Αθ. Μπίμπας
Κ. Μποκή
Α. Μπονάκης
Β. Ντελής
Σ. Ντουράκης
Τ. Ξυδάς
Β. Παπασταμόπουλος
Ι. Παπατριανταφύλλου
Α. Πεφάνης
Γ. Πιαδίτης
Ε. Πλατσούκα
Α. Πρωτόπαππας
Χ. Ραπίδη
Κ. Ρόκκας
Α. Ρουσάκης
Μ. Σαμάρκος
Κ. Σουλιώτης
Ν. Τεντολούρης
Ν. Τσαβαρής
Γ. Τσουρούφλης
Θ. Χαλαζωνίτης
Μ. Χατζηαρσένης
Σ. Χατζηιωάννου
Χ. Χριστοδούλου
Α. Χριστοφέλη

Διαγωνισμός Ιατρικών Γνώσεων
Κατά τη διάρκεια του 37ου Ετησίου Πανελλήνιου Ιατρικού
Συνεδρίου διεξήχθει διαγωνισμός ιατρικών γνώσεων με τον τίτλο

«Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κερδίστε»
Τά ιδιαίτερα θετικά και εποικοδομητικά σχόλια ενθάρρυναν
την Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε ο
διαγωνισμός να επαναληφθεί και περιληφθεί στο πρόγραμμα
του 38ου Ετησίου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, 16-19
Μαΐου 2012. Υπενθυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται σε
ιατρούς κάθε ειδικότητας και θα είναι με τη μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής (multiple choice questions). Λεπτομέρειες
θα ανακοινωθούν στο www.mednet.gr. Οι ερωτήσεις θα καλύπτουν όλο το φάσμα της ιατρικής και θα είναι επιπέδου μέσου
γενικού ιατρού ή παθολόγου. Τo έπαθλο για τον ιατρό που θα
συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία της ημέρας θα είναι
ένα laptop.

σε συνεργασία με
τις Ειδικές Επιστημονικές Εταιρείες

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: +3210-72 11 845 Fax: +3210-72 15 082
e-mail: iea@mednet.gr - www.mednet.gr

•
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Βραβευση Εργασιων
Βραβεια του Συνεδριου

38ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
(Συμπληρώνεται από το συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία)

●● Βασική Έρευνα
Απονέμονται δύο βραβεία (1800,00 ευρώ το πρώτο και 1200,00 ευρώ το δεύτερο)
και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα βασικής έρευνας.
Χορηγός: Abbott Laboratories Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση
Δηλώνω ότι η εργασία που υποβάλλω για ανακοίνωση δεν έχει ανακοινωθεί
ή δημοσιευθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, στον ελληνικό χώρο και ότι όλοι
οι συγγραφείς που αναφέρονται κάτω από τον τίτλο της, έχουν διαβάσει
την περίληψη και είναι σύμφωνοι για την υποβολή της στο Συνέδριο.

●● Εφαρμοσμένη Έρευνα
Απονέμονται αντίστοιχα βραβεία σε περιλήψεις με θέμα εφαρμοσμένης έρευνας.
Χορηγός: Novartis Hellas A.E.B.E.
●● Έπαθλο "Σωτήρης Παπασταμάτης"
Απονέμονται δύο βραβεία (3000,00 ευρώ το πρώτο, 1800,00 ευρώ το δεύτερο)
και ένας έπαινος σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες με θέμα Βιοϊατρικής.
Χορηγός: Sanofi-Aventis A.E.B.E.
●● Βραβείο "Γεράσιμου Καρβουντζή"
Απονέμεται ένα βραβείο (1000,00 ευρώ) για την καλύτερη ηπατολογική εργασία
του Συνεδρίου.
Χορηγός: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
●● Βραβείο "Αρχέγονο Κύτταρο"
Απονέμεται ένα βραβείο (1000,00 ευρώ) σε νέο ειδικευόμενο ιατρό, που θα υποβάλλει ερευνητική εργασία, που πραγματεύεται αιματολογικό θέμα και συμμετέχει
ως πρώτος συγγραφέας.
Χορηγός: Όμιλος Φίλων Αιματολογικής Κλινικής "Γ. Γεννηματάς",
"Το Αρχέγονο Κύτταρο"
●● Βραβείο Αμφιαραείου Ιδρύματος
Βραβεύεται η καλύτερη εργασία που αναφέρεται σε θέματα λοιμώξεων - χημειοθεραπείας.
Πληροφορίες για τους όρους βράβευσης στη γραμματεία του Ιδρύματος,
τηλ.: 210 7770429.
●● Έπαθλο "Συμβουλιδείου Αγωνίσματος"
Απονέμεται για την καλύτερη πραγματεία των Βιοϊατρικών θεμάτων.
Χορηγός: Αλέξανδρος Συμβουλίδης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................................................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ..................................................................................................................................
Δ/ΝΣΗ (Οικίας): Οδός:................................................................ Αριθμός:............................
Τ.Κ.: .................................................... ΠΟΛΗ: ..............................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ................................................... e-mail: ............................................................
ΚΙΝΗΤΟ: ................................................................. FAX: ............................................................

Υπογραφή:.....................................................................
1. Eίδος ερευνητικής εργασίας (σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο):
		
 Εφαρμοσμένη έρευνα
		
 Βασική έρευνα
2. Ηλικία συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία (σημειώστε με x το
αντίστοιχο τετράγωνο):
		
 Άνω των 35 ετών
		
 Κάτω των 35 ετών
3. Η εργασία προτιμώ να ανακοινωθεί με τη μορφή (σημειώστε με x το αντίστοιχο τετράγωνο):
		
 Προφορικής ανακοίνωσης
		
 Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster)
4. Λέξεις-κλειδιά: Σημειώστε 3-6 όρους για την τεκμηρίωση της ε ργασίας,
χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση την ορολογία του ΙΑΤΡΟΤΕΚ (ΜeSHHellas - Βιοϊατρική Ορολογία)
		
1............................................................................4..................................................................
		2............................................................................5..................................................................
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		3............................................................................6..................................................................
16 - 19 Μαΐου 2012

7

Υποβολη Εργασιων

5. Σημειώστε τη θεματική ενότητα, στην οποία ανήκει η εργασία σας:
 ÁÃÃÅÉÏËÏÃÉÁ

 ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÉÁ

 ÁÉÌÁÔÏËÏÃÉÁ

 ËÉÐÉÄÉÏËÏÃÉÁ

 ÁËËÅÑÃÉÏËÏÃÉÁ

 ËÏÉÌÙÎÅÉÓ

 ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÉÁ

 ÍÅÕÑÏËÏÃÉÁ

 ÁÍÏÓÏËÏÃÉÁ

 ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

 ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

 ÍÅÖÑÏËÏÃÉÁ

 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

 ÏÃÊÏËÏÃÉÁ

 ÂÉÏ×ÇÌÅÉÁ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

 ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÉÁ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ÃÅÍÅÔÉÊÇ

 ÏÑÈÏÐΑΙÄÉÊÇ

 ÃÅÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÏÖÈÁËÌÏËÏÃÉÁ

 ÃÅÑÏÍÔÏËÏÃÉÁ

 ÏÕÑÏËÏÃÉÁ

 ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁ
-ÌÁÉÅÕÔÉÊÇ
		

 ÐÁÈÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÁÔÏÌÉÊÇ
 ÐÁÉÄÉÁÔÑÉÊÇ

 ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁ

 ÐÁÉÄÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

 ÄÉÁÂÇÔÇÓ
		-ÌÅÔÁÂÏËÉÓÌÏÓ

 ÐÁÉÄÏΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

 ÄÉÁÔÑÏÖÇ

 ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

 ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÉÁ

 ÐÑÏËÇÐÔÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÈÅÑÁÐÅÉÁ

 ÐÕÑÇÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÅÐÉÄÇÌÉÏËÏÃÉÁ

 ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÉÁ

 Εφαρμογη LASER

 ÓÔÅÉÑÏÔÇÔÁ

 ÇÐÁÔÏËÏÃÉÁ

 ÓÔÏÌÁÔÏËÏÃÉÁ

 ÉÁÔÑÉÊÇ ÁÐÅÉÊÏÍÉÓÇ

 ÕÐÅÑÔÁÓÇ

 ÉÁÔÑÉÊÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

 ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

 ÉÁÔÑÉÊÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ

 ×ÇÌÅÉÏÈÅÑÁÐÅÉÁ

 ÉÁÔÑÏÄÉÊÁÓÔÉÊÇ

 ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÉÓÔÏÑÉÁ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

 ØÕ×ÏÓÙÌÁÔÉÊÇ ΙΑΤΡΙΚΗ

 ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÁ

 Ù ÑË

 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ

 ÁËËÏ ÈÅÌÁ

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012
		Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλεται μόνο με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
¾¾ Ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής που έχει δημιουργηθεί στο
www.mednet.gr
¾¾ Ταχυδρομικά (ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα)
¾¾ Προσωπική κατάθεση στη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
(Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα)
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή εργασίας για κρίση και
παρουσία της στο Συνέδριο είναι η εγγραφή ενός εκ των συγγραφέων της. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται κατά την υποβολή της
περίληψης.
Η εγγραφή στο Συνέδριο ανέρχεται σε
100,00€ για τους ειδικευμένους, ειδικευόμενους
και τους λοιπούς επιστήμονες υγείας.
Για τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

 ÐËÁÓÔÉÊÇ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

		
Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει είτε την εγγραφή του μόνο στο Ετήσιο
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (σύμφωνα με τα παραπάνω ποσά)
είτε την εγγραφή του στο πακέτο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (που περιλαμβάνει και την εγγραφή στο ΕΠΙΣ) έναντι ποσού
250,00€ (βλέπε λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών σελ. 11-13).
3. Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που
προτείνονται από τις ειδικές Ιατρικές Εταιρείες.

38o ΕΠΙΣ

4. Από τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
(case reports) θα γίνουν δεκτές μόνον αυτές οι οποίες, λόγω επιστημονικού ενδιαφέροντος, θα συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία. Οι δέκα
καλύτερες από αυτές θα συζητηθούν σε ειδική συνεδρία με τη συμμετοχή
των συγγραφέων και ενός έμπειρου κλινικού ιατρού.
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5. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 21279/31-5-2001 του ΕΟΦ, η αποδοχή ανακοινώσεων κλινικών δοκιμών προϋποθέτει την αναγραφή του αριθμού
αδείας εγκρίσεως του ΕΟΦ.
6. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται γίνεται προφορικά ή με τη
μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (posters). Για την επιλογή του τρόπου
παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων, όσο και οι δυνατότητες του τελικού προγράμματος. Η επιλογή του τρόπου
παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών.
7. Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή
δημοσιευθεί προηγουμένως στον ελληνικό έντυπο ιατρικό τύπο.
8. Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να υπογράψει τη
σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλέπε σελ. 9) και να υποδείξει τη θεματική
ενότητα, στην οποία αντιστοιχεί η εργασία (βλέπε σελ. 10). Η οριστική
ένταξη σε θεματική συνεδρίαση αποφασίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του επιστημονικού προγράμματος του
Συνεδρίου.
9. Στον Τόμο των Περιλήψεων δημοσιεύονται οι περιλήψεις των εργασιών
που ανακοινώνονται προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων. Οι περιλήψεις των εργασιών που δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη
βαθμολογία δεν δημοσιεύονται.
10. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε
ενδιαφερόμενο ποιές από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο
με ευθύνη των συγγραφέων τους.

Μια κακή περίληψη μπορεί
να αδικήσει μια καλή εργασία

10

38o ΕΠΙΣ

Οδηγιεσ για τουσ Συγγραφεισ
•

Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του
κέντρου προέλευσης της εργασίας

•

Η περίληψη γράφεται σε συμβατό με ΙΒΜ ηλεκτρονικό υπολογιστή και
υποβάλλεται μέσω internet (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής) ή σε ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής με γραμματοσειρά Arial 10pt

•

Ο τίτλος της εργασίας γράφεται με κεφαλαία γράμματα

•

Σε άλλη σειρά γράφονται, με πεζά, τα ονόματα των συγγραφέων, με
υπογραμμισμένο το όνομα του ατόμου που θα ανακοινώσει την εργασία

•

Σε άλλη σειρά γράφεται, με πεζά, το κέντρο προέλευσης της εργασίας και
η πόλη. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τις επίσημες
ονομασίες των κέντρων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων
προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).

Παράδειγμα:
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Γ. Αντωνιάδης1, Α. Νικολάου2
1
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, 2Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
•

Οι περιλήψεις είναι δομημένες ως εξής: (α) Σκοπός της μελέτης .... ,
(β) Υλικό και μέθοδος ...., (γ) Αποτελέσματα ...., (δ) Συμπεράσματα .... ,
σε ξεχωριστές παραγράφους. Πριν από κάθε παράγραφο αναγράφεται με
κεφαλαία bold γράμματα ο αντίστοιχος τίτλος (δηλ. ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ).

Ιδιαίτερες οδηγίες για τις περιλήψεις
•

Αποφύγετε την οποιαδήποτε διαμόρφωση του κειμένου πέραν της παραγραφοποίησης

•

Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό
επεξεργασίας υπάρξουν λάθη ή προβλήματα, μπορεί να ζητηθεί η εκ νέου
υποβολή της σύμφωνα με τους όρους.
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1. Υποβολή περίληψης ηλεκτρονικά
•

2. Υποβολή περίληψης με το ταχυδρομείο

Η υποβολή των περιλήψεων ηλεκτρονικά γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο
αλληλογραφίας και μόνο μέσω της φόρμας υποβολής που υπάρχει στον
ιστότοπο http://www.mednet.gr αφού προηγουμένως αυτός έχει εγγραφεί
ως χρήστης.

Κάθε περίληψη τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο που περιέχει:
1. Το CD (ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής) με το αρχείο της περίληψης
στην ετικέτα της οποίας αναγράφεται απαραίτητα ο τίτλος της εργασίας.
2. Το κείμενο της περίληψης τυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α4.
3. Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης και της θεματικής ενότητας συμπληρωμένο.
Η αποστολή γίνεται με απλή, συστημένη ή επείγουσα ταχυδρόμηση.
Ως προθεσμία υποβολής νοείται η ημερομηνία παραλαβής και όχι αποστολής της περίληψης.

3. Υποβολή περίληψης με προσωπική κατάθεση στη Γραμματεία
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα)
Ώρες εργασίας: 9.00-17.00

Έλεγχος των εργασιών - Μη αποδοχή

Εργασίες που αποστέλλονται με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα
(e-mail) στις διευθύνσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
δεν γίνονται δεκτές.
•

Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της φόρμας δεν προϋποθέτει και την επιτυχή παραλαβή της. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θα πρέπει να αναζητούν
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).

•

Στα απαντητικά e-mail αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης και ενδεχομένως παρατηρήσεις της γραμματείας (π.χ. παράλειψη ονομάτων, διαφοροποίηση μαθηματικών συμβόλων κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, τα απαντητικά
e-mail θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά από τους συγγραφείς για
αποφυγή λαθών, παραλείψεων ή αποκλεισμού της περίληψης.

Ο έλεγχος πληρότητας των εργασιών γίνεται κατά την παραλαβή των
εργασιών από τη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Οι λόγοι μη
αποδοχής μιας εργασίας από τη Γραμματεία είναι οι εξής:
• Ελλιπή στοιχεία ή έντυπα
• Χρήση διαφορετικού επεξεργαστή κειμένου πέραν του ήδη προκαθορισμένου
• Μη συμπληρωμένα στοιχεία στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
• Περίληψη με περισσότερες από 300 λέξεις.

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να υποβάλουν τις περιλήψεις
τους ηλεκτρονικά θα πρέπει προηγουμένως να συμβουλευτούν
το “εγχειρίδιο υποβολής εργασιών” που είναι αναρτημένο
στην αρχική σελίδα του http:www.mednet.gr
16
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Χρήσιμες πληροφορίες
•

•

•

Όλα τα ευρετήρια ονομάτων που δημιουργούνται για το ΕΠΙΣ προκύπτουν
από τα στοιχεία των συγγραφέων όπως αυτά καταγράφονται στο σώμα
της περίληψης.
Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα
φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική
ονομασία τους.
Όλες οι περιλήψεις συνοδεύονται από συγκεκριμένο αριθμό υποβολής,
τον οποίο φέρουν σε όλες τις φάσεις της διακίνησής τους. Ο αριθμός
υποβολής της περίληψης είναι πάντα απαραίτητος κατά την επικοινωνία
των συγγραφέων με τη Γραμματεία του Συνεδρίου. Στο Πρόγραμμα του
Συνεδρίου και τον Τόμο των Περιλήψεων αυτές φέρουν διαφορετικό
αριθμό (αριθμό προγράμματος).

Διαμονή Συνέδρων
Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε για τους συνέδρους του 38ου ΕΠΙΣ
και σε προνομιακή τιμή ορισμένο αριθμό δωματίων στο ξενοδοχείο HILTON.
Τις κρατήσεις έχει αναλάβει το γραφείο:
ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Congress World Μ. Παπαπαναγιώτου
(τηλ.: 210-72 10 052, 210-7210001 fax: 210-7210 051,
http://www.congressworld.gr, info@congressworld.gr).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Επαθλο
"Σωτηρησ Παπασταματησ"
Στη μνήμη του Σωτήρη Παπασταμάτη η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών έχει
καθιερώσει ετήσιο διαγωνισμό για τη βράβευση πρωτότυπων βιοϊατρικών
ερευνητικών μελετών.

Όροι Διαγωνισμού
1. Οι μελέτες πρέπει να έχουν γίνει στην Ελλάδα και να αναφέρονται σε
πρωτότυπα βιοϊατρικά θέματα βασικής, εφαρμοσμένης ή άλλης φύσης
έρευνας και να μην έχουν δημοσιευθεί ολικώς ή μερικώς.
2. Ο συγγραφέας (ή επί περισσοτέρων συγγραφέων, ο πρώτος κατά σειρά)
πρέπει να είναι Έλληνας και να έχει ηλικία όχι μεγαλύτερη των 40 ετών.
3. Οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν σε 5 αντίτυπα, η συνολική δε έκτασή
της, μαζί με τις περιλήψεις (ελληνική και αγγλική), τις εικόνες και τη βιβλιογραφία, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20 δακτυλογραφημένες
σελίδες (δακτυλογράφηση στη μία όψη του φύλλου, περίπου 30 στίχοι
σε κάθε σελίδα). Για τη σύνταξη του κειμένου, της βιβλιογραφίας κ.λπ.,
πρέπει να τηρηθούν οι "Οδηγίες για τους συγγραφείς" του περιοδικού
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. Οι συγγραφείς, εκτός από την εργασία, θα διατυπώσουν σε ιδιαίτερο κείμενο, μικρότερο από 50 λέξεις με τίτλο "Συμβολή
της εργασίας", το συγκεκριμένο στοιχείο προόδου που προκύπτει από
την έρευνά τους. Προκειμένου για εργασίες που αφορούν σε βιοϊατρική
έρευνα στον άνθρωπο, θα απαιτηθεί δήλωση του κύριου ερευνητή οτι
η έρευνα έγινε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση των ατόμων, τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη. Η δήλωση αυτή αναγράφεται
στο τέλος της ενότητας "Υλικό-Μέθοδοι".
4. Για το αδιάβλητο της κρίσης, οι μελέτες που θα υποβληθούν δεν πρέπει
να αναφέρουν το όνομα του συγγραφέα (ούτε από το κείμενο να είναι
δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας των συγγραφέων ή της προέλευσης
της εργασίας), αλλά μόνο μια “φράση” της επιλογής τους (π.χ. ρητό). Μέσα
σε ιδιαίτερο φάκελο αδιαφανή και καλά σφραγισμένο, στο εξωτερικό του
οποίου θα αναγράφεται η ίδια“φράση”, θα υπάρχει σημείωμα με το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα (ή των συγγραφέων), τη διεύθυνση, το τηλέφωνο,
τον τίτλο της εργασίας και την προέλευση της εργασίας.
		Στον ίδιο κλειστό φάκελο πρέπει να υπάρχει και "Δήλωση του συγγραφέα" (ή επί περισσοτέρων συγγραφέων του πρώτου κατά σειρά) ότι είναι
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Έλληνας, ότι η ηλικία του δεν είναι μεγαλύτερη των 40 ετών και ότι η
εργασία έχει γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για
ανακοίνωση ολικά ή μερικά. Οι κλειστοί φάκελοι θα ανοιχτούν μόνο σε
περίπτωση βράβευσης της μελέτης.
5. Οι μελέτες θα κριθούν από Ειδική Επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Η κρίση θα βασιστεί στα
εξής κριτήρια ποιότητας:
α. πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας
β. ερευνητικό σχέδιο (πρωτόκολλο)
γ. μεθοδολογία και στατιστική επεξεργασία
δ. παρουσίαση της ιδέας, της έρευνας και των αποτελεσμάτων
ε. βιβλιογραφική τεκμηρίωση (πληρότητα, εκλεκτικότητα) και
στ. δυναμικό μελλοντικών προεκτάσεων ή εφαρμογών, με βάση τα
πορίσματα της έρευνας.
6. Θα απονεμηθούν δύο βραβεία (το πρώτο 3000,00 ευρώ), το δεύτερο
(1800,00 ευρώ) και ένας έπαινος.
7. Οι μελέτες που θα βραβευθούν θα ανακοινωθούν κατά την εναρκτήρια
συνεδρία του 38ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, κατά την
οποία και θα απονεμηθούν τα βραβεία. Οι μελέτες που θα βραβευθούν,
θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της Εταιρείας Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.
8. Εργασίες που θα υποβληθούν για το Έπαθλο "Σωτήρης Παπασταμάτης" δεν μπορούν να υποβληθούν, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για
ανακοίνωση στο Συνέδριο.
9. Το πρωτότυπο υλικό των εργασιών που υποβάλλονται, δεν επιστρέφεται
στους συγγραφείς.
10. Οι μελέτες πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών, το αργότερο μέχρι 2 Μαρτίου 2012. Δεν θα γίνουν δεκτές μελέτες
οι μελέτες που δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους ή που θα κατατεθούν
εκπρόθεσμα.

Συμβουλίδειο Αγώνισμα
Το Συμβουλίδειο Αγώνισμα αθλοθετήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα
του περασμένου αιώνα από το Γεώργιο Συμβουλίδη, ανώτατο υγειονομικό
αξιωματικό, ομογενή από την Τραπεζούντα, που για την προσφορά του αυτή
ανακηρύχθηκε ευεργέτης της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Η διεξαγωγή του
διαγωνίσματος, που είναι το μακροβιότερο στην ελληνική ιστορία, διακόπηκε στα μέσα του αιώνα μας. Η επανακαθιέρωσή του αποφασίστηκε το
1990 μετά από προτροπή του Διονυσίου Ίκκου και την πρόθυμη ανάληψη
της επιχορήγησης του Αγωνίσματος από τον απόγονο του αρχικού χορηγού
Αλέξανδρου Συμβουλίδη.

Όροι Διαγωνισμού
1. Σύμφωνα με το αρχικό του πνεύμα, σκοπός του Αγωνίσματος είναι η
προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής φιλολογίας στη χώρα
μας.
2. Με το διαγωνισμό βραβεύονται ανά διετία αδημοσίευτες πραγματείες
επί βιοϊατρικών θεμάτων, που έχουν ένα μόνο Έλληνα συγγραφέα (μονογραφίες) και το χαρακτήρα βιβλιογραφικής ανασκοπήσεως, στην οποία
έχουν, κατά προτίμηση, περιληφθεί και πληροφορίες προερχόμενες από
την ερευνητική συμβουλή του ιδίου του συγγραφέα.
3. Η βράβευση έγκειται στην απονομή του Επάθλου του Αγωνίσματος και
την εκτύπωση της βραβευμένης μονογραφίας. Η απονομή του Επάθλου
γίνεται κατά την Εναρκτήρια Συνεδρίαση του Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου. Τα έξοδα εκτυπώσεως καλύπτονται από το χορηγό. Η
εκτύπωση και η κυκλοφορία της βραβευμένης μονογραφίας γίνεται με τη
μορφή παραρτήματος (συμπληρώματος) του περιοδικού της ΙΕΑ.
4. Αν καμιά από τις μονογραφίες που έχουν υποβληθεί για βράβευση δεν
κριθεί άξια για το Έπαθλο, τότε στη σχετικώς υπερτερούσα απονέμεται
το χρηματικό ποσό των 500,00 ευρώ, υπό τον τύπο ενθαρρύνσεως.
5. Οι μονογραφίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα
σε σύνηθες χαρτί δακτυλογραφήσεως (21x29,5 cm), με περιθώρια τουλάχιστον 3,5 cm. Η έκτασή τους δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 60 ή
μεγαλύτερη από 120 δακτυλογραφημένες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων
των πινάκων, των σχημάτων και της βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 250 βιβλιογραφικές παραπομπές. Για τη σύνταξη
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του κειμένου και της βιβλιογραφίας πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για
τους συγγραφείς που ισχύουν για το περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
και δημοσιεύονται σ' αυτό.
6. Οι μονογραφίες υποβάλλονται στο πρωτότυπο και τρία φωτοαντίγραφα
στη γραμματεία της ΙΕΑ, έναντι αποδείξεως. Για το αδιάβλητο της κρίσεως,
στις υποβαλλόμενες μονογραφίες δεν πρέπει να αναφέρεται το όνομα
του συγγραφέα, ούτε και από το κείμενο να είναι δυνατή η αναγνώριση
της ταυτότητάς του. Αντί γι' αυτό, στην πρώτη σελίδα της μονογραφίας
θα υπάρχει επιγραφή (π.χ. ρητό), μέσα δε σε ιδιαίτερο αδιαφανή και καλά
σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται η ίδια
επιγραφή, θα υπάρχει σημείωμα με τα στοιχεία του συγγραφέα (όνομα,
διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ότι είναι Έλληνας
και ότι η μονογραφία του δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως. Οι κλειστοί
φάκελοι θα ανοιχθούν μόνο σε περίπτωση βραβεύσεως. Στην αντίθετη
περίπτωση μπορούν να παραλαμβάνονται από τους φέροντες την απόδειξη παραδόσεως, μετά την ημερομηνία της απονομής του Επάθλου.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΕΑ δεν μπορούν να πάρουν
μέρος στο διαγωνισμό.
8. Οι μονογραφίες κρίνονται από τριμελή Επιτροπεία, την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι Έλληνες
επιστήμονες γνωστού κύρους και αποδεδειγμένης πείρας και ικανότητας
συγγραφής ιατρικών κειμένων. Ένα από τα μέλη της Επιτροπείας ορίζεται
ως Εισηγητής.
9. Ο Εισηγητής συντάσσει αναλυτική εισήγηση για κάθε υποβαλλόμενη για
κρίση μονογραφία. Σε περίπτωση απονομής του Επάθλου, η αντίστοιχη
εισήγηση δημοσιεύεται επωνύμως στο τέλος της βραβευμένης μονογραφίας. Με βάση την εισήγηση, η Επιτροπεία συνέρχεται σε συνεδρίαση και
αποφασίζει για την απονομή του Επάθλου, συντάσσει δε πρακτικό της
συνεδριάσεώς της, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ.
10. Το Έπαθλο του Συμβουλιδείου Αγωνίσματος για τα έτη 2011-2012 θα
απονεμηθεί στην Τελετή Λήξης του 38ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού
Συνεδρίου. Ως προθεσμία υποβολής των υποψηφίων για βράβευση μονογραφιών ορίζεται η Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012.
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