Δελτίο Τφπου
Ολοκλήρωςη Κφκλου Συμποςίων
ςτη Βιοπληροφορική και Αλληλοφχιςη DNA Νέασ Γενiάσ
Ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ του 3ου Συμποςίου ςτθν Τεχνολογία Αλλθλοφχιςθσ DNA Νζασ
Γενιάσ (NGS) που διοργάνωςε θ Π.Ε.Β., ςε ςυνεργαςία με τθν Αιματολογικι Κλινικι τθσ Ιατρικισ
Σχολισ Ακθνϊν, ςτισ 29-30 Μαρτίου 2018 ςτα Πανεπιςτθμιακά Κτιρια τθσ Ιατρικισ Σχολισ ςτθν
Ακινα.
Όπωσ καταγράφθκε ςτισ κρίςεισ των ςυναδζλφων που μετείχαν ςτα ςυμπόςια, τόςο θ
επικαιρότθτα και πρωτοτυπία τθσ κεματικισ όςο και θ ποιότθτα τθσ διοργάνωςι τουσ ιταν μια
ορκι, ποιοτικι και αναγκαία επιλογι τθσ ΠΕΒ.
Τα 3 Συμπόςια ζχουν παρακολουκιςει ςυνολικά πάνω από 70 ςυνάδελφοι, οι οποίοι
προζρχονται είτε από το ερευνθτικό προςωπικό ιδρυμάτων και διαγνωςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ
μασ είτε βρίςκονται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ. Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, μζςω ειδικοφ
ερωτθματολογίου, αξιολόγθςαν, ςτθν ολότθτά τουσ, κετικά τα Συμπόςια για τθν επιλογι των
ειςθγθτϊν, τθ κεματολογία και τον ςχεδιαςμό τουσ. Συγκεκριμζνα, οι κεματικζσ του Συμποςίου
κάλυψαν το μεγαλφτερο φάςμα των εφαρμογϊν του NGS, με επίκεντρο τισ τάςεισ που
κυριαρχοφν ςτο διεκνι χϊρο ςε ερευνθτικό και διαγνωςτικό επίπεδο εφαρμογισ. Ειδικότερα, θ
ενότθτα που περιείχε τθν πρακτική άςκηςη (Hands-on Workshop), ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ
είχαν τθ δυνατότθτα να επεξεργαςτοφν δεδομζνα Αλλθλοφχιςθσ Νζασ Γενιάσ από πραγματικά
περιςτατικά, αξιολογικθκε ωσ μια καινοτόμοσ προςκικθ ςτα πλαίςια των εκπαιδευτικϊν
ςεμιναρίων. Όμοια ανταπόκριςθ είχε θ εκμάκθςθ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ προγράμματοσ
οπτικοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ NGS.
Με ςτόχο να μποροφν όλοι οι ςυνάδελφοι, εργαηόμενοι ι ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, να
παρακολουκιςουν το ςεμινάριο, το κόςτοσ του (υποδεκαπλάςιο των ςυνδρομϊν που ηθτοφνται
αντίςτοιχα) κακορίςτθκε για να καλυφκοφν αποκλειςτικά τα λειτουργικά ζξοδα.
Με το παρόν κζλουμε να ευχαριςτιςουμε τον καθηγητή Αιματολογίασ κ. Κωνςταντόπουλο
Κώςτα για τθ φιλοξενία και τθ ςυμβολι του και ιδιαίτερα τουσ ςυναδζλφουσ μασ ομιλθτζσ και
εκπαιδευτζσ που απζςπαςαν εξαιρετικά κετικά ςχόλια από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν ποιότθτα
τθσ ςυμβολισ τουσ. Ευχαριςτοφμε επίςθσ τουσ ςυναδζλφουσ από τισ εταιρείεσ Αφοι Σελίδη (Ion
Torrent) και Βιοanalytica (Ιllumina) για τθ ςυμμετοχι τουσ.
Τζλοσ με αφορμι το παρόν να γνωςτοποιιςουμε ςε κάκε ςυνάδελφο ότι ςχετικζσ
προτάςεισ ςυναδζλφων για διοργάνωςθ εξειδικευμζνων ςυμποςίων είναι καλοδεχοφμενεσ.
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