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Πανελλήνιο
Συνέδριο
Ιατρικής
Βιοχηµείας

8o 4o

Συµπόσιο
Εργαστηριακής
Αιµατολογίας
& Αιµοδοσίας

Αθήνα, Πολεµικό Μουσείο, 11-13 Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Με την επιστηµονική συνδιοργάνωση της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

• ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS) •



Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες

Η «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας» σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Ερ-
γαστηριακής Αιματολογίας & Αιμοδοσίας», συναποφάσισαν τη διενέργεια του 8ου Πα-
νελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοχημείας και του 4ου Συμποσίου Εργαστηριακής
Αιματολογίας & Αιμοδοσίας, στην Αθήνα, στο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, κατά το
χρονικό διάστημα 11-13 Απριλίου 2019. 

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας και το 4ο Συμπόσιο Εργαστηριακής
Αιματολογίας & Αιμοδοσίας προσδοκούν να λειτουργήσουν ως πεδίο διαδραστικής επι-
κοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων επιστημόνων από όλους τους χώρους της Υγείας
με σκοπό την αποκόμιση πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών. Στο Συνέδριο/Συμπόσιο
θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν επίκαιρα επιστημονικά θέματα που άπτονται
του γνωστικού πεδίου της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Εργαστηριακής Ιατρικής με
έμφαση στα ειδικότερα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής Βιοχημείας και της Εργαστη-
ριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου/Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν Κλινικά Φροντιστήρια
με επιλεγμένη θεματολογία. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης και θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις και έπαινοι στις καλύτερες
προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις. Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα
θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έκθεση ιατρικού εργαστηριακού εξο-
πλισμού και αντιδραστηρίων για την άμεση ενημέρωσή σας στις σύγχρονες διαγνωστι-
κές τεχνολογίες και στις νέες εφαρμογές.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στις
εργασίες του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοχημείας και του 4ου Συμποσίου
Εργαστηριακής Αιματολογίας & Αιμοδοσίας.

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή σας υπόσχονται ότι θα καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Συνέδριο/Συμπόσιο να είναι εποικοδομητικό σε γνώ-
σεις και πραγματικά χρήσιμο για εσάς. 

Για την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

     Δρ. Γεώργιος Αντωνάκος                                        Δρ. Πηνελόπη Παρασκευοπούλου
        Ιατρός Βιοπαθολόγος                                                        Ιατρός Βιοπαθολόγος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας                                     Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
          Ιατρικής Βιοχημείας                                    Εργαστηριακής Αιματολογίας & Αιμοδοσίας

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
4ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ



To Συνέδριο οργανώνεται
από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ σε συνεργασία

με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Πρόεδροι του Συνεδρίου/Συμποσίου:

Γ. Αντωνάκος, Π. Παρασκευοπούλου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
4ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Γ. Αντωνάκος, Πρόεδρος

Γ. Αρσένης, Αντιπρόεδρος
Μ. Τούτουζα, Γεν. Γραμματέας

Μ. Νταλαμάγκα, Ειδ. Γραμματέας
Α. Πετροχείλου-Μαλλιάρα, Ταμίας

Γ. Μαρόπουλος, Μέλος
Ε. Φαβίου, Μέλος

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Π. Παρασκευοπούλου, Πρόεδρος

Ζ. Παλλαντζά, Αντιπρόεδρος
Α. Λέκκα, Γεν. Γραμματέας
Μ. Γκίκα, Ειδ. Γραμματέας

Λ. Παμφίλη, Ταμίας
Μ. Γεωργιακάκη, Μέλος

Β. Τσαγκάρη, Μέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ: www.medbiochem.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: www.mednet.gr/eeeaa

Οργάνωση-Γραμματεία: ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29,  115 28 Αθήνα, 
Τ. 210-7213225, 210-7298890 • F. 210-7246180 • www.ascentltd.gr • sioran@ascentltd.gr



Β Α Σ Ι Κ Α  Θ Ε Μ ΑΤΑ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

• Αιμοεπαγρύπνηση.
• Αιμοσφαιρινοπάθειες.
• Αντιθρομβωτική αγωγή – νεότερα δεδομένα.
• Ασφάλεια και Υγιεινή στο κλινικό εργαστήριο.
• Ασφαλής μετάγγιση.
• Βιοασφάλεια και διαχείριση βιολογικού κινδύνου.
• Δείκτες καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας. 
• Διαταραχές έμμορφων στοιχείων του αίματος (ερυθρών – λευκών - αιμοπεταλίων).
• Διαταραχές πήξης – ινωδόλυσης.
• Διατροφή και βιοχημικοί δείκτες. 
• Διαχείριση ασθενών ευαισθητοποιημένων από την μετάγγιση.
• Διερεύνηση αιμορραγικής - θρομβοφιλικής διάθεσης.
• Εθελοντική αιμοδοσία.
• Ειδικές μεταγγίσεις.
• Εκφυλιστικά νοσήματα: Εργαστηριακοί δείκτες διάγνωσης και παρακολούθησης. 
• Έλεγχος ποιότητας στο κλινικό εργαστήριο. Συστήματα διαπίστευσης εργαστηρίων. 
• Ενδοκρινοπάθειες: Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση.
• Επείγουσες βιοχημικές εξετάσεις.
• Εργαστηριακά λάθη. 
• Εφαρμογές της πληροφορικής/βιοστατιστικής στο σύγχρονο κλινικό εργαστήριο. 
• Ηλεκρολυτικές διαταραχές και διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. 
• Ηπατίτιδες.
• Κακοήθη νοσήματα του αίματος.
• Καρκινικοί δείκτες: Νεότερα δεδομένα. 
• Μεταβολικά νοσήματα: Εργαστηριακοί βιοδείκτες διερεύνησης και παρακολούθησης. 
• Μεταδιδόμενα με το αίμα νοσήματα.
• Μοριακές διαγνωστικές τεχνικές. 
• Νεότερα (per os) αντιπηκτικά.
• Νεότερα δεδομένα της μαζικής μετάγγισης.
• Νεότερες διαγνωστικές τεχνολογίες στο σύγχρονο κλινικό εργαστήριο.
• Νεότερες δοκιμασίες πήξης – ινωδόλυσης.
• Ολική Εργαστηριακή αυτοματοποίηση.
• Οξειδωτικό stress. 
• Οστικός μεταβολισμός: Εργαστηριακοί δείκτες αξιολόγησης. 
• Παράσιτα αίματος και μυελού.
• Παχυσαρκία: Ορμονικοί και βιοχημικοί Δείκτες. 
• Προγεννητικός έλεγχος: Συστήματα πιστοποιημένης αξιολόγησης. 
• Συστήματα παρακλίνιου διαγνωστικού ελέγχου.
• Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Ορμονικοί και βιοχημικοί δείκτες διερεύνησης και πα-

ρακολούθησης.
• Υπογονιμότητα: Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση. 
• Χρόνια Νοσήματα: Εργαστηριακοί δείκτες παρακολούθησης.



Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ O Φ O Ρ Ι Ε Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πέμπτη 11, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Απριλίου 2019. 
Πολεμικό Μουσείο (Ριζάρη 2 και Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα – Στάση Μετρό: Ευαγγελισμός)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ              Μέχρι 29/3/2019          Μετά τις 29/3/2019
Ιατροί ειδικευμένοι 70 € 80 €
Ιατροί ειδικευόμενοι 30 € 40 €
Άλλοι επιστήμονες 60 € 70 €
Τεχνολόγοι/Νοσηλευτές 30 € 40 €
Η εγγραφή περιλαμβάνει: • την παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων • την τσάντα του Συ-
νεδρίου με το συνεδριακό υλικό (Πρόγραμμα / Τόμος Περιλήψεων, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης) •
την Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου • τη Δεξίωση μετά την Τελετή Έναρξης • τον καφέ στα διαλείμματα
του Συνεδρίου.
Φοιτητές-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δωρεάν. Στους φοιτητές χορηγείται το Συνοπτικό Πρόγραμμα και
βεβαίωση συμμετοχής. Ο αριθμός των συμμετοχών των φοιτητών θα είναι περιορισμένος. Δηλώσεις
συμμετοχής μέχρι 29/3/2019 στο mail: memtsa@ascentltd.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
☛ Ταχυδρομική επιταγή (να αναγράφεται οπωσδήποτε στην επιταγή το ονοματεπώνυμο και η έν-
δειξη «Για το 8ο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας / 4ο Συμπόσιο Εργ. Αιματολογίας»),
☛ στα γραφεία της Γραμματείας (Ascent, Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 115 28, καθημερινές 9:00-15:30).
☛ τραπεζική κατάθεση Alpha Bank (GR 34 0140 1940 1940 0200 2000 420), δικαιούχος ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ.
Προσοχή! Στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώ-
νυμο του καταθέτη.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Oι εργασίες που θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή θα παρουσιασθούν ως προφορικές
ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις και θα δημοσιευθούν στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου.

Πρ οθεσμία Υποβολής των εργασ ιών:  20 Ιανου αρίου 2019

Με την υποβολή της εργασίας για κρίση γίνεται και η καταβολή της εγγραφής των συμμετεχόντων
σε αυτήν.
ΒΡΑΒΕΙΑ: Θα απονεμηθούν 4 βραβεία και 2 έπαινοι.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Θα διεξαχθούν 4 Κλινικά Φροντιστήρια: 1) Βιολογικός κίνδυνος και συμμόρ-
φωση με πρωτόκολλα ασφαλούς εργαστηριακής ιατρικής. 2) Παρακλίνιος διαγνωστικός έλεγχος. Ο ρόλος
των εργαστηριακών στην αναδυόμενη πρόκληση. 3) Διαχείριση αιμοθεραπείας ασθενών. 4) Αξιολόγηση
Γενικής Αίματος. Θα χορηγηθούν Σημειώσεις, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Μόρια Συνεχιζόμε-
νης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Ποσόν συμμετοχής: 15 € ανά Φροντιστήριο. Ποσόν συμμετοχής και στα 4
Φροντιστήρια: 50 ευρώ (περιορισμένος αριθμός συμμετοχών – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Το Συνέδριο και τα Κλινικά Φροντιστήρια θα χορηγήσουν
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. Credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Θα λειτουργήσει έκθεση εταιρειών και θα παρουσιασθούν προϊόντα που εν-
διαφέρουν όλους τους λειτουργούς υγείας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29,  Αθήνα 115 28
Τ. 210-7213225, 210-7298890, F. 210-7246180, sioran@ascentltd.gr, www.ascentltd.gr



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  T H  Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η  Τ Ω Ν  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν στο συνέδριο, θα
δημοσιευθούν στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ όπως ακριβώς θα αποσταλούν, χωρίς άλλη διόρ-
θωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

1. Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 10,
πλήρης στοίχιση). 

2. O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (Arial bold, μέγεθος 11)
και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.

3. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Κέντρο ή τα Κέντρα προέλευσης της εργασίας να
γραφούν στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Να υπογραμμιστεί ο συγγραφέας που θα πα-
ρουσιάσει την εργασία.

4. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιστημονική
επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν με συντομία τα εξής στοιχεία:
α) Εισαγωγή, β) Σκοπός, γ) Υλικό και μέθοδοι, δ) Αποτελέσματα και συμπεράσματα (οι
παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα και έντονη γραφή-bold). Περι-
λήψεις εργασιών χωρίς αποτελέσματα/συμπεράσματα δεν θα γίνουν δεκτές.

5. Το κείμενο μπορεί να περιέχει πίνακες και διαγράμματα με την προϋπόθεση ότι δεν θα
εξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου.

6. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινική Μελέτη πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας
εγκρίσεως του E.O.Φ.

7. O υπεύθυνος συγγραφέας της εργασίας έχει την πλήρη ευθύνη προς την Επιστημονική
Επιτροπή του συνεδρίου, ως προς τη συγκατάθεση τόσο όλων των άλλων συγγραφέων που
συμμετέχουν σε αυτή, όσο και των εργαστηρίων ή των κλινικών που αναφέρονται ως κέντρα
προέλευσης.

8. H Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης
των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος του Συνεδρίου. Σε κάθε περί-
πτωση η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα
των εργασιών.



O Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Υ Π O Β O Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν

1. Προθεσμία υποβολής: 20 Ιανουαρίου 2019

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η καταβολή του ποσού της
εγγραφής όλων των συμμετεχόντων στην εργασία.

3. Τρόποι υποβολής εργασιών:
♦ Ηλεκτρονικά στο e-mail: sioran@ascentltd.gr. To αρχείο με την εργασία θα πρέπει να είναι

συνημμένο word. Εάν οι εργασίες είναι περισσότερες από μία, να επισυνάπτονται ως διαφο-
ρετικά αρχεία word και όχι ως επόμενες σελίδες στο ίδιο αρχείο.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός 2 ημερών επιβεβαίωση παραλαβής της εργασίας που
αποστείλατε ηλεκτρονικά παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία για επιβε-
βαίωση (τηλ. 210-7213225, 210-7298890).

♦ Κατάθεση στα γραφεία της Γραμματείας Ascent. Καθημερινές 09.00-16.00 (Μιχαλακοπούλου
29, Αθήνα 115 28. Μετρό: Μέγαρο Μουσικής). Για την κατάθεση εργασιών στα γραφεία της
Γραμματείας ισχύουν οι ίδιες οδηγίες με αυτές που ισχύουν για την ταχυδρομική υποβολή ερ-
γασιών.

4. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών γίνεται δεκτή μόνον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής (20 Ιανουαρίου 2019). Μετά την ημερομηνία αυτή οι εργασίες θα δημοσιεύον-
ται στα έντυπα του Συνεδρίου ανάλογα με την αξιολόγησή τους από την Επιστημονική Επιτροπή.

5. Μετά την 20ή Ιανουαρίου 2019, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται
δεκτές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Oι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον με έναν από τους παραπάνω τρόπους [ή
ηλεκτρονικά (e-mail: siorasgs@otenet.gr), ή στα γραφεία της Γραμματείας].

• Η κάθε εργασία ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της θα πρέπει να συνοδεύεται από
τα στοιχεία του υπευθύνου συγγραφέα (τηλέφωνο σταθερό και κινητό και πλήρη διεύ-
θυνση αλληλογραφίας). Η απάντηση για τα αποτελέσματα της κρίσης των εργασιών θα
γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυχρομείου που έχει δηλωθεί.

Επίσης μπορείτε να ορίσετε την προτίμησή σας για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας
χωρίς όμως η προτίμηση αυτή να είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Κρίσεως των εργασιών.


