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Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Το 24ο Συνέδριο της Γ’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, θα είναι το 1ο της ενότητας 
«Κατευθυντήριες οδηγίες και πραγματικότητα» με θέμα «Από τη σύλληψη στη γέννηση» και θα 
πραγματοποιηθεί από τη 1 έως τις 3 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Τhe Met, στη Θεσσαλονίκη.
 
Σήμερα, που κατακλυζόμαστε από πολλά και διαφορετικά πρωτόκολλα, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε 
ποια είναι εφαρμόσιμα και ασφαλή στην ελληνική πραγματικότητα.
 
Το Συνέδριο στηρίζεται στη μέθοδο «μαθαίνω μέσω της εμπειρίας και του προβλήματος» (Experience 
Based Learning - Problem Based Learning). Κάθε συνεδρία θα περιλαμβάνει αναφορές 
πραγματικών περιστατικών, παρουσιάσεις των κατευθυντηρίων οδηγιών και εκτεταμένες 
συζητήσεις με τους συμμετέχοντες.
 
Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:
Πρόωρος τοκετός
•	 Τοκόλυση
•	 Περίδεση τραχήλου
•	 Τοποθέτηση Πεσσού
Ισχαιμική νόσος του πλακούντα
•	 Πρόληψη
•	 Θεραπευτική αντιμετώπιση
Νεοπλασίες κατά την κύηση
•	 Δυσπλασία τραχήλου
•	 Οριακής κακοήθειας κυστικά μορφώματα
•	 Ευμεγέθη λειομυώματα
Τοκετός
•	 Στο σπίτι
•	 Κολπικός μετά από ΚΤ
•	 Πρόκληση πάντα στις 39 εβδομάδες
Παρακολούθηση της κύησης μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
•	 Μετά από κρυοσυντήρηση
•	 Παρένθετη μητρότητα
Παρακολούθηση της ομαλά εξελισσόμενης – ανεπίπλεκτης κύησης
•	 Θρομβοπροφύλαξη στην κύηση και τον τοκετό
•	 Απαραίτητα συμπληρώματα στην κύηση
•	 Συγγενείς λοιμώξεις
 
Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δυο προσυνεδριακά πρακτικά σεμινάρια: 
α. Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης και 
β. Πρακτική εκμάθηση υπερηχογραφίας στο 3ο τρίμηνο με το αυτοματοποιημένο σύστημα 
ΟΡUS. 
 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα συμβάλει στην επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου. 
 
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου 
 

Καθηγητής Απόστολος Π. Αθανασιάδης 
Διευθυντής Γ’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
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Οργανωτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανασιάδης Aπόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαμόπουλος Απόστολος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: Δαγκλής Θεμιστοκλής, Κούρτης Αργύρης 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: Παλαπέλας Βασίλειος, Παπανικολάου Ευάγγελος

ΤΑΜΙΑΣ: Καλογιαννίδης Ιωάννης

ΜΕΛΗ: Αρσενάκη Μαριάννα
 Βατοπούλου Αναστασία
 Βιργιλίου Ανδριάνα
 Βοσνάκης Χρήστος
 Γερεντέ Αγγελική
 Γρηγοριάδου Ριόλα
 Δελιανίδου Μαρίνα
 Δέλκος Δημήτριος
 Κακάνης Στέργιος
 Καπελώνης Βασίλειος
 Καραβάς Γεώργιος
 Καραβιδά  Αικατερίνη           
 Καριώτη Βιβή
 Καρκανάκη Άρτεμις
 Κόλβατζης  Χάρης
 Κουγιουμτσίδου Άννα
 Κυριακάκης Μενέλαος
 Μίχος Γεώργιος
 Ξανθοπούλου Ελένη
 Ξενίδης Θεόδωρος
 Πιλαβίδη Αλίκη
 Στεργιώτου Ιωσηφίνα
 Τσακμακίδης Γιώργιος
 Τσερτανίδου Αθηνά
 Φωτεινάκης Ιωάννης
 Χατζηκαλογιάννης Ιωάννης
 Χουλιαρά Φωτεινή

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρούσσος Δαυίδ
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Θεματολογία
 
• Πρόωρος τοκετός

• Ισχαιμική νόσος του πλακούντα

• Νεοπλασίες κατά την κύηση

• Εναλλακτικές μορφές τοκετού

• Παρακολούθηση της κύησης μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

• Παρακολούθηση της ομαλά εξελισσόμενης - ανεπίπλεκτης κύησης

Προσυνεδριακά Πρακτικά Σεμινάρια

• Σακχαρώδης διαβήτης κύησης

• Yπερηχογραφία στο 3ο τρίμηνο

Ξένοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές
 

Adra Abdallah (Λίβανος)

Amant Federic (Βέλγιο)

Monni Giovanni (Ιταλία)

Verlohren Stefan (Γερμανία)
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Γενικές Πληροφορίες 

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής 
1-3 Νοεμβρίου 2019, Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο The Met, 
(26ης Οκτωβρίου 48, 546 27 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 017 000, www.themethotel.gr)

Επίσημη γλώσσα 
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα 
πραγματοποιούνται στα αγγλικά. 

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME) 
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD credits) από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή 
του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού 
προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά 
συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (barcode). 
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την Κυριακή 3 Νοεμβριου 2019 και αφού πρώτα συμπληρωθεί και 
υποβληθεί στη γραμματεία η αξιολόγησή του. 

Κονκάρδα συνέδρων
Όλο οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την 
οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία
Η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το 
υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση 
στην ειδική τεχνική γραμματεία. 

Εμπορική έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Ειδικοί Ιατροί 100 € 
Ειδικευόμενοι Ιατροί 50 € 
Μαίες - Νοσηλευτές/τριες ΔΩΡΕΑΝ 
Φοιτητές/Σπουδαστές* ΔΩΡΕΑΝ 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

*Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Δεν ισχύει για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Το δικαίωμα συμμετοχής για την κατηγορία Ειδικοί Ιατροί, 
Ειδικευόμενοι Ιατροί, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου • Συνεδριακό υλικό
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Πιστοποιητικό συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής για την κατηγορία 
Νοσηλευτές/τριες και Φοιτητές/τριες περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό συμμετοχής

http://www.themethotel.gr
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Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά σεμινάρια α. Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης
 β. Εκπαίδευση Υπερηχογραφίας στο 3ο τρίμηνο
*Για τη συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά σεμινάρια απαιτείται εγγραφή στο συνέδριο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικοί Ιατροί 50 € 

Ειδικευόμενοι Ιατροί 20 €

Μαίες 20 € 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Διαμονή

Ξενοδοχείο Μονόκλινο Δωμάτιο

The Met 150 € 

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό. 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής. Ο φόρος διαμονής επιβαρύνει τον πελάτη και εξοφλείται απευθείας 
από τον ίδιο στην reception του ξενοδοχείου.

Για να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής και διαμονής παρακαλούμε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.globalevents.gr
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Γραμματεία Συνεδρίου

www.globalevents.gr

Θεσσαλονίκη: 

Σταδίου 50Α, 55534, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 247743, 2310 247734
F: 2310 247746
E-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα: 
Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
T: 210 3250260
e-mail: athens@globalevents.gr


