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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Αντωνιάδου
Α. Αργυροπούλου
Α. Αρμαγανίδης
Κ. Γκαρτζονίκα
Ο. Ζαρκωτού
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Ε. Κουσκούνη
Σ. Μπάκα
Μ. Μαραγκός
Ι. Μελετιάδης

Α. Μίχος
Ε. Μπελεσιώτου
Μ. Ορφανίδου
Μ. Παγώνη
Ι. Παναγιωτίδης
Μ. Πανοπούλου
Ε. Παπαδογεωργάκη
Ε. Παραμυθιώτου
Σ. Πουρνάρας
Ε. Ράλλης

Ε. Σαμπατάκου
Α. Στρατηγός
Α. Σπηλιοπούλου
Ε. Συμπάρδη
Ν. Σύψας
Α. Τραγιαννίδης
Η. Τσαγκάρης
Α. Τσακρής
Γ. Χαμηλός

Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
Ε. Γιαμαρέλλου
Χ. Γώγος
Γ. Δαΐκος
Α.Μ. Δημόπουλος
Σπ. Ζακυνθινός
Θ. Ζαούτης
Λ. Ζέρβα
Α. Καραΐσκου

Α. Καττάμης
Δ. Κοντογιάννης
Α. Κοτανίδου
Ε. Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη
Ι. Κουτελιδάκης
Α. Κωστούλα-Τσιάρα
Μ. Λαζανάς
Σ. Λουκίδης
Δ. Λουτράδης
Π. Μαραγκουδάκης

Ο. Νικολάτου-Γαλίτη
Δ. Ρηγόπουλος
Z. Σαριδάκη
Λ. Σκούρα
Α. Σκουτέλης
Α. Τσιόντση-Παυλίτου 
Σ. Τσιόδρας
Ν. Χαρχαλάκης

• Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
• Ελληνική Δερματολογική και 

Αφροδισιολογική Εταιρεία
• Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
• Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
• Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
• Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
• Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 

Αντιμετώπισης του AIDS
• Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών

Λοιμώξεων
• Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής 

Αιματολογίας, Ογκολογίας 
• Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας

• Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και
Τραχήλου

• Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου
Ελλάδας

• Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας 
Βορειοδυτικής Ελλάδας

• Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία
• Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
• Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης
• Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
• Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και 

Εργαστηριακής Διαγνωστικής
• Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
• Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων

Με τη συνεργασία των Επιστημονικών Εταιρειών:



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας (EEIM), συνεχίζοντας την ιστο -

ρι κή της πορεία από το 2001 και τη δημιουργική της παράδοση, σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Μυκητικές λοιμώξεις: διαγνω -
στικές και θεραπευτικές προκλήσεις», που διοργανώνει 19-21 Νοεμβρίου 2021.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με περιορισμένη διά ζώσης συμ -
 μετοχή στο Divani Ακρόπολη Palace, ή αποκλειστικά Διαδικτυακά, σύμφωνα με
τα ισχύοντα τότε πρωτόκολλα περί περιορισμού μετάδοσης του SARS-CoV-2.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στη συχνότητα των μυκητικών
λοιμώξεων, εμφάνιση νέων ειδών, όπως η Candida auris, καθώς και αλλαγή
στην επιδημιολογία και παθογένειά τους, λόγω κυρίως της αύξησης του
αριθμού των ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Η εντατικοποίηση των αντινεο-
πλασματικών θεραπειών, οι μεταμοσχεύσεις, η χρήση ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων, η λοίμωξη από τον SARS-CoV-2, καθώς και η HIV λοίμωξη, έχουν
σαν αποτέλεσμα διάφορες ιατρικές ειδικότητες να βρίσκονται αντιμέτωπες
με μυκητιάσεις, επιπολής και συστηματικές, και να έχουν ανάγκη συνεχούς
επιστημονικής ενημέρωσης. 

Η πρόληψη, η διάγνωση και  η αντιμετώπιση των μυκητικών λοιμώξεων βασί -
ζεται στην επιστημονική γνώση, την εμπειρία, την καλή εκπαίδευση, αλλά και
στην ομαλή συνεργασία των εμπλεκομένων ειδικοτήτων. Η ανταλλαγή εμπειριών
και γνώσεων στα πλαίσια επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως το Συνέδριό μας,
θα οδηγήσει στην πληρέστερη κατανόηση του προβλήματος των λοιμώξεων
από μύκητες και κατά συνέπεια στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. 

Φιλοδοξία μας, είναι το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΙΜ, να φέρει κο ντά
γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και άλλους επιστήμονες που ασχολούνται
με τον τομέα της Ιατρικής Μυκητολογίας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων
σε ένα επιστημονικό και φιλικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα
περιλαμβάνει Στρογγυλές Τράπεζες και Διαλέξεις, καθώς και ενδιαφέρουσες
εκπαιδευτικές περιπτώσεις και διαγνωστικά προβλήματα

Με τις σκέψεις αυτές, εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΕΙΜ σας χαιρετίζουμε και
σας περιμένουμε στο Συνέδριό μας, ευελπιστώντας στην ενεργό συμμετοχή
σας, προκειμένου όλοι να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες διαγνωστικές και
θεραπευτικές εξελίξεις σχετικά με τις μυκητικές λοιμώξεις. 

Με εκτίμηση,

            Η Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

     Καθ. Γεωργία Βρυώνη                                     Ομ. Καθ. Γεώργιος Σαμώνης



Γενικές πληροφορίες
Τόπος και ημερομηνίες του Συνεδρίου
Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 19-21 Νοεμβρίου 2021, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis
(Παρθενώνος 19-25, στάση Μετρό: Ακρόπολη ή Συγγρού/Φιξ).

Το Συνέδριο θα είναι υβριδικό σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Εγγραφή στο Συνέδριο
Ποσόν εγγραφής, 50,00 €

Το ποσόν εγγραφής περιλαμβάνει:

•Την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου με φυσική παρουσία, σύμφωνα με
τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα ή μέσω live streaming. Εάν υπάρχει η πρόθεση πα-
ρακολούθησης με φυσική παρουσία, παρακαλούμε να ενημερώνεται η Γραμματεία λόγω
του περιορισμένου αριθμού χωρητικότητας της αίθουσας. 
Θα πρέπει να συμπληρώνεται η σχετική φόρμα εγγραφής και να αποστέλλεται στη
Γραμματεία (e-mail: sioran@ascentltd.gr). 

•Την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο / το κοκτέιλ υποδοχής και το γεύμα / τα
διαλείμματα καφέ.

•Το υλικό και το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή.

Τρόπος πληρωμής
Τραπεζική κατάθεση AlphaBank
GR 29 0140 1940 1940 0232 0000 557 (δικαιούχος Αscent)

Προσοχή! Στην τραπεζική κατάθεση να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο
του συνέδρου και να ενημερώνεται η Γραμματεία (τηλ.: 210-7213225, mail:
sioran@ascentltd.gr).

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (C.M.E. Credits)
Το συνέδριο θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα
κριτήρια της EACCME-UEMS.

Βραβεία - Έπαινοι
Θα απονεμηθούν: βραβείο στην καλύτερη εργασία που θα παρουσιασθεί στο Συνέδριο
καθώς και δύο έπαινοι.

Έκθεση Εταιρειών
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εταιρειών και προϊόντων.

9º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ



Υποβολή εργασιών 
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά ή με τη μορφή ηλεκτρονικών αναρτημένων
ανακοινώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας για κρίση και
παρουσίαση στο Συνέδριο είναι η καταβολή της εγγραφής στο Συνέδριο όλων των συμ-
μετεχόντων σε αυτή.

H αποστολή των εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail: sioran@ascentltd.gr

To αρχείο με την εργασία θα πρέπει να είναι συνημμένο word.  Η εργασία θα πρέπει να
συνοδεύεται από τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα και το κινητό τηλέφωνο επικοι-
νωνίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός 2 ημερών επιβεβαίωση παραλαβής της ερ-
γασίας που αποστείλατε, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία (τηλ. 210
7213225) για επιβεβαίωση.

Απόσυρση περιλήψεων εργασιών γίνεται δεκτή μόνον μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής (27 Οκτωβρίου 2021). Μετά την ημερομηνία αυτή οι εργασίες θα
δημοσιεύονται ανάλογα με την αξιολόγησή τους από την Επιστημονική Επιτροπή.

Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα
γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των εργασιών: 27 Οκτωβρίου 2021

Οδηγίες συγγραφής 
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν στο συνέδριο,
θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς θα αποσταλούν, χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρα-
καλούμε να τηρηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

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

2. O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (Arial bold, μέγε -
θος 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. 

4. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιστημονική
επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν εν 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). Περιλήψεις εργασιών χωρίς αποτελέσματα/συμπεράσματα δεν θα γίνουν δεκτές.

5. Το κείμενο μπορεί να περιέχει πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες.

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.

Θεματολογία
•COVID-19 λοίμωξη και μυκητιάσεις
•Αντιμυκητικά φάρμακα
•Διαγνωστικές μέθοδοι
•Αιματολογικές κακοήθειες
•Συμπαγείς όγκοι και Μυκητιάσεις
•Μεταμοσχεύσεις και Μυκητιάσεις
•Χρήση ανοσοκατασταλτικών και Μυκητιάσεις
•ΜΕΘ και Μυκητιάσεις
•Αλλεργία και Μυκητιάσεις
•Επιπολής Μυκητιάσεις
•Ανοσοανεπάρκειες και Μυκητιάσεις
•HIV λοίμωξη και Μυκητιάσεις
•Σπάνιοι αναδυόμενοι μύκητες
•Κλινικά περιστατικά μυκητικών λοιμώξεων

Ιστοσελίδα Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας: www.hsomm.gr

Congresses - Digital Constructions
Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα • Τ. 210-7213225 • F. 210 7246180
sioran@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr


