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ΣΤΗΝ IVF
Αγαπητοί Συνεργάτες
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στο webinar της
Fertilland Pharma, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 24 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 3 το μεσημέρι με θέμα,

Κολπική προγεστερόνη: Η προτιμώμενη επιλογή των γιατρών στην IVF
Αυτό το webinar δείχνει τη δέσμευση της Fertilland Pharma για τις εξελίξεις
στην υπογονιμότητα και την προσφορά εναλλακτικών λύσεων στον θεραπευτικό τομέα.
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ως expert στα θέματα που αφορούν στο
ενδομήτριο και την ART γενικότερα, καθηγητής κ. Α. Μακρυγιαννάκης,
θα παρουσιάσει τα νεότερα δεδομένα για τον ρόλο της προγεστερόνης
στην εμφύτευση του Ανθρώπινου Εμβρύου. Στη συνέχεια είναι μεγάλη μας
χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε τον καθηγητή κ. Ν.
Πολύζο, επίσης διεθνούς φήμης expert στην υπογονιμότητα ο οποίος θα
μιλήσει για τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της υποστήριξης της
ωχρινικής φάσης στην ART.
Την συζήτηση θα συντονίζει ο καθηγητής κ. Δ. Λουτράδης και στο τέλος
θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να θέσουν τα ερωτήματά τους και να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις.
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε σε αυτό το webinar
και ελπίζουμε ότι θα το βρείτε ενδιαφέρον, ενημερωτικό και χρήσιμο για
την καθημερινή κλινική πράξη.
Γιώργος Αναγνωστάκος
CEO and Founder
Fertilland Pharma
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Συντονιστής: Καθηγητής Δημήτρης Λουτράδης
15.00-15.30 | Ο ρόλος της προγεστερόνης στην εμφύτευση του 		
Ανθρώπινου Εμβρύου. Νεότερα Δεδομένα
Καθηγητής Αντώνης Μακρυγιαννάκης
15.30-16.00 | Luteal phase support: Individualized vs. one-size fits 		
all approach
Καθηγητής Νικόλαος Πολύζος
16.00-16.30 | Συζήτηση/Ερωτήσεις/Συμπεράσματα
Καθηγητής Δημήτρης Λουτράδης

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Prof Dimitris Loutradis
Professor of Obstetrics and Gynecology
National and Kapodistrian University of Athens,
Medical School of Athens
Prof Antonis Makrigiannakis MD, PhD
Head, Department of Obstetrics and Gynecology
Medical School, University of Crete, Greece
Prof Dr Nikolaos P. Polyzos
Head of Reproductive Medicine
Dexeus Mujer
Dexeus University Hospital

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση
Fertilland Pharma, email: info@fertilland.gr, website: www.fertilland.gr
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