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Οργανωτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αθανασιάδης Aπόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μαμόπουλος Απόστολος, Πράπας Ιωάννης 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:  Δαγκλής Θεμιστοκλής, Καλογιαννίδης Ιωάννης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:  Παλαπέλας Βασίλειος, Παπανικολάου Ευάγγελος

ΤΑΜΙΑΣ:   Κούρτης Ανάργυρος

ΜΕΛΗ: 
Αμπατζή Χριστίνα
Αντωνάκου Αγγελική
Αντωνιάδου Καλλιόπη
Αρβανιτίδου Όλγα
Αρσενάκη Μαριάννα
Αρτεμάκη Αντωνία
Βατοπούλου Αναστασία
Βιργιλίου Ανδριάνα
Βοσνάκης Χρήστος
Γερεντέ Αγγελική
Γκουτζιούλης Αντώνιος
Γρηγοριάδου Ριόλα
Δέλκος Δημήτριος
Ζαχομήτρος Φώτιος
Θεοδωροπούλου Όλγα
Κακάνης Στέργιος
Καλλία Θωμαή
Καραβάς Γεώργιος
Καραβιδά Αικατερίνη
Καραγλάνη Αντωνία
Καριώτη Παρασκευή
Καρκανάκη Άρτεμις
Κόλβατζης Χαράλαμπος

Κουγιουμτσίδου Άννα
Κυριακάκης Μενέλαος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μίχος Γεώργιος
Μοσχάκη Βικτώρια
Μπεναρδής Παναγιώτης
Μπουρουτζόγλου Μαρία
Νέτσκος Δημήτρης
Ξανθοπούλου Ελένη
Ξενίδης Θεόδωρος
Πιλαβίδη Αλίκη
Σαράντη Ευαγγελία
Σταυράκης Θωμάς
Στεργιώτου Ιωσηφίνα
Τουρσίδου Μαρία
Τραϊανός Αλέξανδρος
Τσακιρίδης Ιωάννης
Τσακμακίδης Γεώργιος
Τσερτανίδου Αθηνά
Φωτεινάκης Ιωάννης
Χατζηκαλογιάννης Ιωάννης
Χουλιαρά Φωτεινή

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρούσσος Δαυίδ
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Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 25ο Συνέδριο της Γ’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, «Κατευθυντήριες 
οδηγίες και πραγματικότητα» και το 2ο συνέδριο του Ian Donald, Thessaloniki’ s branch, με 
θέμα «Απεικονιστικά διλήμματα στη γυναικολογία» θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 
Νοεμβρίου 2020, υβριδικά, στο ξενοδοχείο Τhe Met, στη Θεσσαλονίκη.

To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες 
ασφαλείας για την προστασία των συμμετεχόντων. Η είσοδος στις αίθουσες των συνεδριάσεων, θα 
γίνεται με σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ατόμων ανά συνεδρία που θα 
ισχύει (με τα σημερινά δεδομένα έως 50 άτομα), ενώ όλοι οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα 
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου μέσω του live streaming.  

 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, όπως πάντα, 
ολιγόλεπτες εισηγήσεις και εκτεταμένες συζητήσεις με τους συμμετέχοντες.  

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δυο προσυνεδριακά πρακτικά σεμινάρια:
α. Υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία με ζωντανή επίδειξη εξετάσεων  
β. Πρακτική άσκηση βαθμονόμησης των κύστεων ωοθήκης κατά ΙΟΤΑ με τον προσομοιωτή ΟΡUS.

Θα χαρούμε να βρεθούμε «υβριδικά» και να ανταλλάξουμε απόψεις για τα μεγάλα διλήμματα της 
καθημερινής πράξης στη γυναικολογία.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Απόστολος Π. Αθανασιάδης
Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, ΑΠΘ
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Κύρια θέματα Συνεδρίου

�	 Αρχόμενη κύηση
	 • Πρωτόκολλο παρακολούθησης αρχόμενης κύησης
	 • Βιωσιμότητα στην αρχόμενη κύηση
	 • Κύηση αγνώστου εντόπισης
	 • Κύηση επί της ουλής της ΚΤ
	 • Διαγνωστική προσέγγιση στις καθ’ έξιν αποβολές
	 • Γενετικός έλεγχος στις καθ’ έξιν αποβολές 

�	 Υπογονιμότητα 
	 • Τρισδιάστατη απεικόνιση της μήτρας ως προληπτικός έλεγχος 
	 • Κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης σε διάφραγμα της μήτρας
	 • Ενδείξεις υπερηχογραφικής σαλπιγγογραφίας   
	 • Διερεύνηση της ανεξήγητης υπογονιμότητας
	 • Η σημασία της βιοχημικής κύησης

�	 Οργάνωση του εξωτερικού ιατρείου σήμερα 
	 • Εμβολιασμοί στην κύηση: Απαραίτητοι ή επικίνδυνοι  
	 • Εξέταση στο ιατρείο την εποχή της πανδημίας 

�	 Γυναικολογία
	 • Διερεύνηση πυελικού άλγους στην αναπαραγωγική ηλικία
	 • Διερεύνηση ανώμαλης κολπικής αιμόρροιας στην αναπαραγωγική ηλικία
	 • Υπερηχογραφική διερεύνηση ανώμαλης κολπικής αιμόρροιας στην παιδική και εφηβική ηλικία
	 • Συστροφή ωοθήκης: κριτήρια για χειρουργική αντιμετώπιση
	 • Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της αδενομύωσης 

�	 Γυναικολογική ογκολογία
	 • Γενετικός έλεγχος σε καρκίνο μαστού
	 • Ταξινόμηση κατά BIRADS στον απεικονιστικό έλεγχο του μαστού
	 • Εκτίμηση των κύστεων ωοθήκης από τον γενικό γυναικολόγο
	 • Διαφορική διάγνωση λειομυώματος και λειομυοσαρκώματος 
	 • Πότε απαιτείται MRI στη γυναικολογία και τι πρέπει να σημειώνει ο ακτινολόγος
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Γενικές Πληροφορίες
                             

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
20-22 Νοεμβρίου 2020, Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο The Met, 
(26ης Οκτωβρίου 48, 546 27 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 017 000, www.themethotel.gr)

Πλατφόρμα ηλεκτρονικού συνεδρίου
Για την προβολή και παρακολούθηση του e-Συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική
πλατφόρμα που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.
Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του και αφού πρώτα υποβληθεί στη γραμματεία το έντυπο 
αξιολόγησής του. 

e-Κονκάρδα συνέδρων
Σε όλους τους συνέδρους θα αποσταλεί e-badge με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την 
παρακολούθηση του συνεδρίου.

Οπτικά μέσα
Η αίθουσα διεξαγωγής θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y.
Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική 
γραμματεία.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών εργαλείων.

Είσοδος συνέδρων
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την είσοδο των συμμετεχόντων στην συνεδριακή αίθουσα, βάσει του 
πρωτόκολλου διεξαγωγής επιστημονικών εκδηλώσεων

Η εταιρεία Global Events τηρεί όλους τους κανόνες συμφώνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
που ισχύουν για τη διεξαγωγή των συνεδρίων.
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Εγγραφές

Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία
Παρακολούθηση με φυσική 

παρουσία* 
Διαδικτυακή παρακολούθηση

Ειδικοί 120€ 50€

Ειδικευόμενοι 60€ 30€

Μαίες-Νοσηλευτές/τριες  Δωρεάν Δωρεάν

Φοιτητές/τριες  Δωρεάν Δωρεάν

*Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα είναι 
πολύ περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου
• Ηλεκτρονικό πρόγραμμα συνεδρίου
• Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό συμμετοχής

Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
α. Υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία με ζωντανή επίδειξη εξετάσεων  

Κατηγορία Παρακολούθηση με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία

Ειδικοί 50€

Ειδικευόμενοι 20€

Μαίες 20€

β. Πρακτική άσκηση βαθμονόμησης των κύστεων ωοθήκης κατά ΙΟΤΑ με τον προσομοιωτή ΟΡUS.

Κατηγορία Παρακολούθηση μόνο με φυσική παρουσία

Ειδικοί 50€

Ειδικευόμενοι 20€

Μαίες 20€

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια απαιτείται προεγγραφή.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων.

Διαμονή

Ξενοδοχείο Μονόκλινο Δωμάτιο

The Met 150 €

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό.
Ο φόρος διαμονής επιβαρύνει τον πελάτη και εξοφλείται απευθείας από τον ίδιο στη reception του ξενοδοχείου.
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Γραμματεία Συνεδρίου

Θεσσαλονίκη: 
Σταδίου 50Α, 55534 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
www.globalevents.gr


