Θέμα: 43ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο – Υποβολή Εργασιών

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σας γνωρίζει ότι το 43ο
Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2022 στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

To Συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, θα προσφέρει ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα με
διαπρεπείς ομιλητές από τη χώρα μας και το εξωτερικό δια ζώσης ή διαδικτυακά (virtual) με
βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στο COVID-19. Επίσης, το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα
συμπεριλαμβάνει όπως πάντα και την παρουσίαση ελεύθερων ανακοινώσεων, προφορικών
και αναρτημένων. Για το 43ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο η Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία θα λειτουργήσει και πάλι online υπηρεσία μέσω του Internet για την υποβολή των
Περιλήψεων, στην διεύθυνση https://cardio2022.frei.gr/abstract-submission/.
Συνεπώς αν επιθυμείτε να υποβάλλετε ανακοίνωση θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω
διαδικτύου μέχρι 05/08/2022.
Για πληροφορίες αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών μπορείτε να
επικοινωνείτε με την κα Μεταξά στα τηλέφωνα της εταιρείας κατά τις ημέρες και ώρες
λειτουργίας της ΕΚΕ. Οι Δέκα Καλύτερες Περιλήψεις, που θα εγκριθούν για παρουσίαση
ζωντανά ή διαδικτυακά θα συμπεριληφθούν σε Συμπληρωματικό τεύχος της Ελληνικής
Καρδιολογικής Επιθεώρησης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι βραβευθείσες εργασίες υποχρεωτικά θα υποβάλλονται στην
Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του περιοδικού.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ι. Κανακάκης
Πρόεδρος ΕΚΕ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για να υποβάλλετε την περίληψη σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια
επιλέξτε Υποβολή νέας περίληψης στο κάτω μέρος της σελίδας. (προσοχή: Δεν γίνονται
δεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν).
1. 1. Το περιεχόμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2100 χαρακτήρες.
2. Παρακαλούμε ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ για τα στοιχεία της
υποβολής.
3. Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται στις παρακάτω παραγράφους
Εισαγωγή/ Σκοπός, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα
4. Μπορείτε να επισυνάψετε μέχρι 2 εικόνες ή πίνακες σε ξεχωριστά αρχεία. Όλες οι
εικόνες θα πρέπει να έχουν υψηλή ανάλυση.
5. Συντομεύσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, με τον όρο ότι θα γραφτούν
σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα
φάρμακα θα πρέπει να αναφέρονται με την επιστημονική ονομασία και όχι με την
εμπορική.
6. Μετά την κατάθεση της εργασίας, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής, προσθήκης
ή αφαίρεσης, παρέμβαση είναι δυνατή ακολουθώντας το link του email υποβολής
έως την ημερομηνία λήξης υποβολής της περίληψης.
7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι 05/08/2022.
8. Η τελική επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο γίνεται από
την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς που θα παρουσιάσουν
τις εργασίες τους στο συνέδριο θα ενημερωθούν από τη γραμματεία της ΕΚΕ.

