Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και να παρακολουθήσετε το
1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αναγεννητικής Ιατρικής, με θέμα:
«Νεότερα δεδομένα στη Βιολογία και τις Ιατρικές Εφαρμογές των
Βλαστοκυττάρων».
Το συνέδριο διεξάγεται στις 21 και 22 Ιουνίου 2019 στο Κέντρο Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) υπό την αιγίδα της
Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και διοργανώνεται από το Εργαστήριο
Βιολογικής Χημείας και το Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας του Τμήματος
Ιατρικής, Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Αναγεννητικής
Ιατρικής.
Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος κλάδος της ιατρικής επιστήμης με
εφαρμογές που στοχεύουν σε λιγότερο επεμβατικές και περισσότερο
εξατομικευμένες θεραπείες στην αντιμετώπιση εκφυλιστικών παθήσεων και την
αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Οι κυτταρικές θεραπείες με παράγωγα
βλαστοκυττάρων συνδυασμένα με βιοϋλικά αποτελούν κεντρικό θέμα του κλάδου
της Αναγεννητικής Ιατρικής. Από την αρχική ιδέα της ανάπτυξης του κλάδου το
1992 μέχρι σήμερα, αρκετές θεραπείες που περιλαμβάνουν εφαρμογές για την
επούλωση του τραύματος, την αισθητική ιατρική και την ορθοπεδική έχουν ήδη
καθιερωθεί ενώ πολλές άλλες που αφορούν άλλες ιατρικές ειδικότητες βρίσκονται
στο στάδιο των κλινικών δοκιμών.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και σε
βιολόγους, βιοτεχνολόγους, φυσικούς, χημικούς και νομικούς, οι οποίοι
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις και εφαρμογές στο
πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γεώργιος Κολιάκος
Καθηγητής Βιοχημείας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:
Πρόεδρος: Κολιάκος Γεώργιος
Κουζή-Κολιάκου Κοκώνα
Μάνθου Μαρία Ελένη
Νταουντάκη Μαρία
Παπαϊωάννου Μαρία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Αναγεννητική ιατρική
Βιολογία των Βλαστοκυττάρων
Σύγχρονες κλινικές εφαρμογές και κλινικές δομές στην Αναγεννητική Ιατρική

ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό
Δελτίο Εγγραφής. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με την καταβολή
του κόστους εγγραφής με αποστολή του σχετικού αποδεικτικού εξόφλησης στην Γραμματεία του
Συνεδρίου.
Σημειώσατε ότι η εγγραφή θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι το Δελτίο Εγγραφής και το
αντίστοιχο αποδεικτικό εξόφλησης θα έχουν αποσταλεί στη Γραμματεία το αργότερο έως τις 14
Ιουνίου 2019.
Εγγραφές από 14 Ιουνίου 2019 κι έπειτα δεν θα γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους επί τόπου στη Γραμματεία κατά την
έναρξη του Συνεδρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ειδικευμένοι/Ειδικευόμενοι Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων)
Βιολόγοι/Χημικοί/Δικηγόροι

70 €

Φοιτητές - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

20 €

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ 24%
Το κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης
Διαλείμματα καφέ
Είσοδος στην εμπορική έκθεση

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.premium-events.gr ή
πατἠστε απευθείας τον σύνδεσμο https://www.webplansapps.gr/premium/view.php?id=61201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει Ελεύθερες & Αναρτημένες
ανακοινώσεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν ανακοινώσεις, ελεύθερες ή αναρτημένες, καλούνται να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περίληψη της εργασίας τους ή της έρευνάς τους ηλεκτρονικά το
αργότερο έως και τις 25 Μαΐου 2019.
Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
του Συνεδρίου.
Σημείωση: Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μέσω φαξ ή ηλεκτρονικά χωρίς τη χρήση της
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες προετοιμασίας και
υποβολής προκειμένου να γίνει «ορθή υποβολή» της περίληψης.
Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση: 25 Μαΐου 2019
Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: 4 Ιουνίου 2019

Για να υποβάλετε την εργασία σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.premium-events.gr ή
πατήστε απευθείας τον σύνδεσμο https://www.webplansapps.gr/premium/view.php?id=60411

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία Συνεδρίου
21-22 Ιουνίου 2019
Χώρος Διεξαγωγή Συνεδρίου
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών αποτελεσμάτων ΑΠΘ
ΚΕ.Δ.Ε.Α.
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ. 546 36, Θεσσαλονίκη
Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική
Υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.premium-events.gr
Οργάνωση Συνεδρίου
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Αναγεννητικής Ιατρικής
Σε συνεργασία με:
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας & Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Α.Π.Θ.
Γραμματεία Συνεδρίου

PREMIUM CONGRESS & SOCIAL EVENTS SOLUTIONS
Βασ. Ηρακλείου 47 | Τ.Κ. 54623 | Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 226 250, 2310 219 407, φαξ: 2316 009 072
e-mail: conference1@premium-events.gr
fb: Premium Events
www.premium-events.gr

