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ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολο-
γίας θα διεξαχθεί από 9 έως 12 Δεκεμβρί-
ου 2009 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency 
Thessaloniki, 13o χλμ Θεσσαλονίκης - Πε-
ραίας, 57001 Περαία, Τ. 2310401234.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προφορικές ΑνΑκοινώςέις
Ως προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσι-
αστούν μόνο οι 20 καλύτερες αναρτημένες 
ανακοινώσεις σύμφωνα με την αξιολόγη-
ση της Επιτροπής Κρίσης Εργασιών. Η δι-
άρκεια κάθε ανακοίνωσης έχει ορισθεί σε 4 
λεπτά. Ο χρόνος θα τηρηθεί αυστηρά.

ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις
Όλες οι εργασίες, θα παρουσιαστούν ως 
Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (E- Posters) σε οθόνες plasma σε 
ειδικό χώρο του Συνεδρίου. Η παρουσίαση 
των εργασιών με την μορφή Ε- Posters θα 
αφορά την περίληψη της εργασίας, όπως 
αυτή θα έχει αποσταλεί. Δεν απαιτείται η 
κατασκευή poster από τους συγγραφείς.

ΥΠοβολη Πέριληψέών έργΑςιών
Όλες οι περιλήψεις πρέπει να αποστα-
λούν στη γραμματεία του συνεδρίου 
τηέμΑ τeam στο e-mail: rheuma21@
themateam.gr, ή να υποβληθούν on line 
στην ιστοσελίδα της έλληνικής ρευματο-
λογικής έταιρείας www.ere.gr, το αργό-
τερο μέχρι 16 οκτωβρίου 2009, βάση 
των οδηγιών που ακολουθούν.

οΔηγιές ΥΠοβολης έργΑςιών
Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστεί-
λουν τις περιλήψεις τους το αργότερο 
μέχρι 16 Οκτωβρίου 2009 μαζί με το συ-
μπληρωμένο έντυπο εγγραφής και αφού 

έχουν καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό. Οι 
συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως 
για την αποδοχή των εργασιών τους και 
τον τρόπο παρουσίασης. 

1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες 
σε πρόγραμμα WORD, στα Ελληνικά ή 
Αγγλικά, με γραμματοσειρά Arial, 11 pt 
και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέ-
ξεις. 

2. Είναι υποχρεωτικός ο πλήρης τίτλος της 
εργασίας (με κεφαλαία γράμματα), τα 
ονόματα όλων των συγγραφέων καθώς 
επίσης το όνομα και η διεύθυνση του 
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ερ-
γασία.

3. Το όνομα του συγγραφέα που θα πα-
ρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι 
υπογραμμισμένο.

4. Όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων 
των ονομάτων, του ιδρύματος και της 
πόλης να αναγράφονται με πεζά γράμ-
ματα.

5. Η δομή κάθε εργασίας πρέπει να είναι η 
ακόλουθη:
•	 Εισαγωγή
•	 Σκοπός	της	μελέτης
•	 Υλικό	και	Μέθοδος
•	 Αποτελέσματα
•	 Συμπεράσματα	

ΠΑρΑτηρηςέις: 
•	 Απαραίτητη	 προϋπόθεση	 παραλαβής	

της περίληψης της εργασίας αποτελεί η 
καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής 
στο συνέδριο, τουλάχιστον του ενός εκ 
των συγγραφέων της εργασίας.

•	 Σε	 περίπτωση	που	η	 εργασία	δεν	 γίνει	
αποδεκτή, επιστρέφεται το ποσό της εγ-
γραφής.

•	 Σε	διάστημα	τριών	(3)	ημερών	από	την	
παραλαβή της εργασίας η Γραμματεία 
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του συνεδρίου θα αποστείλει επιβε-
βαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο 
συγγραφέα, ο οποίος με την σειρά του 
θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση 
της Γραμματείας του συνεδρίου για την 
περίπτωση που δεν έχει παραλάβει την 
αντίστοιχη επιβεβαίωση.

•	 Τα	 αποτελέσματα	 της	 αξιολόγησης	 θα	
αποσταλούν στους υπεύθυνους συγ-
γραφείς εντός 20 ημερών από την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής.

•	 Απόσυρση	 ή	 διόρθωση	 των	 εργασιών	
που έχουν υποβληθεί μπορεί να γίνει 
δεκτή έως τη λήξη προθεσμίας υποβο-
λής	των	περιλήψεων.	Μετά	την	ημερο-
μηνία αυτή οι εργασίες θα δημοσιεύο-
νται ανάλογα με την αξιολόγησή τους, 
στα έντυπα και την ιστοσελίδα του συ-
νεδρίου.

•	 Περιλήψεις	 που	 υποβάλλονται	 με	 φαξ	
δεν θα γίνουν αποδεκτές.

•	 Περιλήψεις	 που	 υποβάλλονται	 μετά	
την λήξη της προθεσμίας υποβολής, 16 
Οκτωβρίου 2009, δεν θα γίνουν απο-
δεκτές (εκτός εάν ανακοινωθεί επίσημα 

από τη Γραμματεία του συνεδρίου, πα-
ράταση της προθεσμίας υποβολής).

βρΑβέΥςη έργΑςιών
Θα απονεμηθούν συνολικά 4 βραβεία:
•	 Βραβείο	 ΝΙΚΟΛΑΟΥ	 ΚΕΠΕΤΖΗ	 για	 την	

καλύτερη ανασκοπική μελέτη, αξίας € 
1000. Το βραβείο προσφέρεται από την 
κυρία Κέπετζη.

•	 Βραβείο	 Ελληνικής	 Ρευματολογικής	
Εταιρείας για την καλύτερη εργασία επι-
δημιολογικής έρευνας αξίας € 1.000.

•	 Βραβείο	για	την	καλύτερη	εργασία	κλι-
νικής μελέτης.

•	 Βραβείο	για	την	καλύτερη	εργασία	βασι-
κής έρευνας.

ςημέιώςη: 
οι συγγραφείς που επιθυμούν να υπο-
βάλλουν την εργασία τους προς βρά-
βευση, θα πρέπει να την υποβάλλουν σε 
πλήρες κείμενο, γραμμένο σύμφωνα με 
τις οδηγίες για τους συγγραφείς του πε-
ριοδικού της έλληνικής ρευματολογικής 
έταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

κατηγορία έως 30 ςεπτεμβρίου 2009
από 1 οκτωβρίου 2009  

& επί τόπου

Ειδικευμένοι ιατροί 190,00 € 220,00 € 

Ειδικευόμενοι 120,00 € 130,00 € 

Φυσιοθεραπευτές 110,00 € 120,00 € 

Φοιτητές	/	Νοσηλευτές* Δωρεάν Δωρεάν 

Συνοδά μέλη 100,00 € 100,00 €

*  Είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα βεβαιώνει την ιδιότητά τους με δικαίωμα 
παρακολούθησης μόνο του Επιστημονικού προγράμματος, έντυπο υλικό του συνεδρίου, του καφέ στα 
επίσημα διαλείμματα και του πιστοποιητικού παρακολούθησης του Συνεδρίου με μοριοδότηση CME.  

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου το ποσό της εγγραφής επιβαρύνεται με Φ.Π.Α 19%
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