Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
H υποβολή των περιλήψεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.sete2019.gr
Δεν θα γίνουν δεκτές περιλήψεις που θα αποσταλούν με fax
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 21 Ιουλίου 2019

Ενεργοποίηση online εγγραφής 15 Ιουνίου 2019
Ενεργοποίηση online υποβολής εργασίας 15 Ιουνίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 21 Ιουλίου 2019
Ενημέρωση συγγραφέων εργασιών 5 Αυγούστου 2019
Οδηγίες Συγγραφής
Οι περιλήψεις πρέπει να υποβάλλονται σε αρχείο word, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα με γραμματοσειρά Arial, 10pt, μονό
διάστημα και μονό διάστιχο. Ο μέγιστος αριθμός λέξεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 και υποβάλλονται με τον ακόλουθο
τρόπο:
 Στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα)
 Μία σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής: Παπαδόπουλος ν.1, Δημόπουλος ν.2, κτλ.
 Μία σειρά κενή και στην επόμενη τα ιδρύματα και οι οργανισμοί με πεζά γράμματα ως εξής: 1. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής,
Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς 2. Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
 Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και με έντονη γραφή (bold). Ο
συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι ένας εκ των συγγραφέων.
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Σκοπός της μελέτης Objective
Υλικό και Μέθοδος Metrial – Method
Αποτελέσματα Results
Συμπεράσματα Conclusions
Οδηγίες Υποβολής
Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους το αργότερο μέχρι 21 Ιουλίου 2019.
Αφού ενημερωθείτε για τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ παρακαλείστε να υποβάλετε την εργασία σας ηλεκτρονικά (on line) μέσω της
ιστοσελίδας του συνεδρίου www.sete2019.gr ή μέσω email στη διεύθυνση sete2019@scep.gr
Παρακαλώ σημειώστε ότι το αρχείο που θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε κατά τη διαδικασία υποβολής, θα είναι το αρχείο που θα
συμπεριληφθεί στο CD Περιλήψεων. Παρακαλώ φροντίστε να είναι σωστά ενημερωμένο. Στην περίπτωση που θέλετε να
αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συνεδρίου: sete2019@scep.gr
Προϋποθέσεις Υποβολής
Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο
Συνέδριο, τουλάχιστον ενός (1) εκ των συγγραφέων.
1.Οι περιλήψεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
2.Μέγιστος αριθμός συγγραφέων πέντε (5) ανά εργασία.
3. Να μην υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφείς, ίδρυμα/νοσοκομείο, δομή περίληψης)
4. Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής.
5. Να μην υποβληθούν εκπρόθεσμα.
6. Να επιλέξετε επιθυμητό τρόπο παρουσίασης
(Η Ο.Ε. και Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου παρουσίασης.)

Οι εργασίες που δεν θα τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των
περιλήψεων των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν
εγγράφως μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων στις 18 Αυγούστου 2019 για τα αποτελέσματα της κρίσης και για τον τρόπο
παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (ελεύθερη ανακοίνωση ή e-poster) στο email του συγγραφέα που υπέβαλε την εργασία.
ΒΡΑΒΕIΟ Ι. ΙΩAΝΝΟΒΙΤΣ
Στη μνήμη του Ιδρυτή της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών θα απονεμηθεί βραβείο αξίας 500 ευρώ στην
καλύτερη εργασία, προσφορά της Ελληνικής Εταιρίας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών.
Οι εργασίες που θα θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να κατατεθούν πλήρεις, σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς
ονόματα, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019
ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, στη προσπάθειά της να να συμβάλλει στην εκπαίδευση σε θέματα σχετικά
με το επιστημονικό πεδίο της Εταιρείας, προσφέρει τέσσερις (4) υποτροφίες 2.500 ευρώ η καθεμία: δύο υποτροφίες σε δύο
ιατρούς, και δύο υποτροφίες σε δύο νοσηλευτές ή άλλους επαγγελματίες υγείας.
Οι υπότροφοι θα εργαστούν ένα (1) μήνα σε κέντρο ή σε νοσοκομείο της Ευρώπης με συναφές επιστημονικό αντικείμενο με τα
γνωστικά αντικείμενα της Εταιρείας, μέχρι το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο.
Υποβολή υποψηφιότητας για τη λήψη της υποτροφίας μπορούν να θέσουν ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας οι
οποίοι έχουν ηλικία μέχρι 40 ετών, υποβάλλοντας αίτηση καθώς και το βιογαφικό τους σημείωμα μέχρι τις 18 Αυγούστου 2019.
Θα προτιμηθούν νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με θέματα συναφή με το επιστημονικό πεδίο της Εταιρείας
Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών.
Όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα.

