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ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία,
που θα πραγματοποιηθεί από 01 έως 03 Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση με την πανδημία και θα έχουμε την
ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά μετά από πολύ καιρό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση έχουν ληφθεί τα
απαραίτητα μέτρα ώστε το συνέδριο να διεξαχθεί με περιορισμένη φυσική παρουσία, στην περίπτωση
που οι οδηγίες του ΕΟΔΥ το επιβάλουν και ταυτόχρονα με διαδικτυακή μετάδοση.
Στο φετινό Συνέδριο μας θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία οι πρωτοπόροι στον τομέα καθηγητές,
Kypros Nikolaides, Neil Sebire, Yves Ville, Basky Thilaganathan, Kurt Hecher, Tom Bourne, Rabih Chaui,
Froyman Wouter και Elisabeth Ebstein, καθώς και διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς που μας απασχολούν στην καθημερινή πράξη, ενώ παράλληλα θα δοθούν διαλέξεις για την πλέον πρωτοποριακή έρευνα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή όλων με προφορικές κι αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι καλύτερες
απ’ αυτές θα βραβευθούν λαμβάνοντας χρηματικά έπαθλα.
Οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης με το σύστημα υπερηχογραφικής προσομοίωσης
OPUS. Τέλος στις εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνεται το σεμινάριο  Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας IOTA, από το οποίο θα δοθεί πιστοποίηση.
Θα χαρούμε να σας δούμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη στο τέλος Ιουνίου και να μοιραστούμε μαζί σας
τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της υπερηχογραφίας στη Μαιευτική Γυναικολογία.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι Πρόεδροι Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Υ.Μ.Γ
Γεώργιος Μακρυδήμας 					

Ο απελθών Πρόεδρος της Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.
Νικόλαος Παπαντωνίου
3

•

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ:

• Σεμινάριο Συστήματος Υπερηχογραφικής προσομοίωσης OPUS.
• Σεμινάριο Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας IOTA.

Θεματολογία
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1ο Τρίμηνο κύησης
2ο Τρίμηνο κύησης
3ο Τρίμηνο κύησης
Ανάπτυξη και στάθμιση κλίμακας γνώσεων για
την καρδιοτοκογραφία
Αντιμετώπιση των μονοχοριακών διδύμων
Βελτιστοποίηση στρατηγικών προγεννητικής
διάγνωσης
Διάγνωση και αντιμετώπιση απόφραξης
κατώτερου ουροποιητικού
Διαδραστική παρουσίαση γυναικολογικών
υπερηχογραφημάτων παθολογικά ευρήματα
Διαχείριση των απλών κύστεων ωοθήκης
Διεγχειρητική υπερηχογραφία στη γυναικολογία
Έλεγχος εμβρυικού εγκεφάλου μέχρι τις 24
εβδομάδες κύησης
Ενδομήτριοι πολύποδες: Πότε να αφαιρεθούν;
Επιπλοκές κύησης
Ζωντανή παρουσίαση μαιευτικού
υπερηχογραφήματος με χρήση 3D
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
προγεννητικής διάγνωσης
Η εξέλιξη της γνώσης στη μαιευτική και
γυναικολογική υπερηχογραφία τα τελευταία 50
χρόνια
Ινομυώματα και κύστεις στην κύηση
Κύηση στην ουλή καισαρικής

• Μαιευτικές εφαρμογές τρισδιάστατης
υπερηχογραφίας
• Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στο screening της
προεκλαμψίας
• Όγκοι οριακής κακοήθειας: υπερηχογραφικά
στοιχεία
• Όγκοι ωοθηκών
• Παλίνδρομη κύηση, τροφοβλαστική νόσος
• Πολύδυμη κύηση – Πλακούντας
• Πότε υποψιαζόμαστε κακοήθεια σε όγκο ωοθήκης
• Πρόβλεψη και πρόληψη πρόωρου τοκετού σε
δίδυμα
• Πρόβλεψη και πρόληψη πρόωρου τοκετού σε
μονήρεις κυήσεις
• Πρώιμα κι όψιμα πρόωρα
• Σπάνιοι και νεανικοί όγκοι ωοθήκης
• Συστηματικά σφάλματα κατά τη μαιευτική
υπερηχογραφική εξέταση
• Το cfDNA στον προγεννητικό έλεγχο, σήμερα
• Υπερηχογραφία στον τοκετό
• Υπερηχογραφική διερεύνηση άλγους
υπογαστρίου
• Υπερηχογραφική εκτίμηση - διαχείριση των
όγκων της ωοθήκης (ΙΟΤΑ)
• Υπερηχογραφική εκτίμηση ωοθηκικού δυναμικού
• Υπερηχογραφική ή ακτινολογική
υστεροσαλπιγγογραφία;

ΟΔΗΓΊΕΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (Ε.Α. & e-POSTERS)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ: ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως
αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα).
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Σημαντικό: κάθε ατομική πληρωμένη εγγραφή δίνει το δικαίωμα υποβολή έως τριών (3) εργασιών για κάθε μέλος
συγγραφικής ομάδας.
2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), συνολικός
χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster (e-P)]
3. Με την υποβολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email
4. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο
Περιλήψεων του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το
πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των
ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Ι.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)
Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά και Μέθοδο
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα
Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
250 λέξεις. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου
παρουσίασης κάθε εργασίας.
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας

On line υποβολή εργασιών
ultrasound2021.mdcongress.gr
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ΕΓΓΡΑΦΈΣ
Οn-line εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
Οn-site εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες του συνεδρίου με την προϋπόθεση να
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων.
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑ
Κατηγορίες Συμμετοχής
Ιατροί ειδικευμένοι
Ιατροί ειδικευόμενοι
Μαίες-τές/Νοσηλευτικό προσωπικό
Φοιτητές/Σπουδαστές*

Μέλη Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.
180,00€
140,00€
50,00€
Δωρεάν

Μη Μέλη Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.
200,00€
160,00€
50,00€
Δωρεάν

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας IOTA, 			
και Υπερηχογραφικής Προσομοίωσης OPUS θα λάβετε ενημέρωση σύντομα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Περιορισμένος αριθμός (σύμφωνα με τις οδηγίες των Υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη
διεξαγωγή συνεδρίων) και μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί προεγγραφή.
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΜΕ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ
Ειδικευμένοι, Ειδικευόμενοι, Μέλη ΕΕΥΜΓ
Μαίες-τές/Νοσηλευτικό προσωπικό
Φοιτητές/Σπουδαστές*

50,00€
50,00€
Δωρεάν

*Απαιτείται επίδειξη ή η αποστολή φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κόστος ειδικευόμενου ιατρού.

Το δικαίωμα συμμετοχής ειδικευμένων–ειδικευόμενων ιατρών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Παρακολούθηση διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας
όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate

Το δικαίωμα συμμετοχής για online παρακολούθηση,
αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας
όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Επίσκεψη στην e-έκθεση
• Πρόγραμμα του Συνεδρίου / e-Program
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / e-Certificate

Το δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου με φυσική παρουσία ή on-line
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου (e-bag), ηλεκτρονικό πρόγραμμα (e-program)
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)

On line εγγραφές
ultrasound2021.mdcongress.gr
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ΔΙΑΜΟΝΉ
Ξενοδοχείο
Porto Palace Hotel

Κόστος δωματίου
145,00 €

Οι ανωτέρω ημερήσιες τιμές είναι ανά δωμάτιο για μία διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν πρωινό & φόρους. Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες.
Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 53 Ν. 4389/2016, επιβαρύνει τον πελάτη και πρέπει να αποδίδεται από τον
ίδιο απευθείας στο ξενοδοχείο.

Γενικές πληροφορίες
Οργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.)
Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107796310,
e-mail: hellenicultrasound@yahoo.gr
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου με φυσική παρουσία, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.
Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65, 54628 Θεσσαλονίκη, Τηλ.2310 504504,
www.portopalace.gr
Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παρασκευή 01, Σάβατο 02 και Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021
Έκθεση: Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και προϊόντων.
Μοριοδότηση: Αναμένεται μοριοδότηση από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.)
Επίσημη γλώσσα: Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση.
Ονομαστικές κονκάρδες: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο την ονομαστική τους κονκάρδα καθόλη την
διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα (scanner) κατά την
είσοδο/έξοδό τους από τις αίθουσες.
Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την
προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των
ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Ο χρόνος παρακολούθησης καταγράφεται τόσο κατά την φυσική
παρουσία κάθε συμμετέχοντα στο Συνέδριο όσο και κατά την on line παρακολούθηση του Συνεδρίου.

                   
         Γραμματεία
Αλεξ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ.: 210 6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr
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