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-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Ε.Ε.Ε.Ι.
& ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉΠρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενική Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:

Α. Μαμόπουλος
Β. Παπαδόπουλος
Α. Γερεντέ
Γ. Φαρμακίδης
Θ. Στέφος
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-

Η Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσει στο
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της που λόγω της πανδημίας μεταφέρθηκε για το 2021 στην Αθήνα. Θα διεξαχθεί
από 21 έως 23 Μαΐου 2021, σε υβριδική μορφή, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens.
Η πανδημία που μαστίζει εδώ κι ένα χρόνο τον πλανήτη μας έχει στερήσει, μεταξύ πολλών άλλων, τη
δυνατότητα να βρισκόμαστε από κοντά και να ανταλλάσσουμε απόψεις κι εμπειρίες. Η νέα κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί, κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, προκειμένου να
μπορούμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις έγκυες.
Η Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής πρωτοστατώντας στην προσπάθεια βελτίωσης των
υπηρεσιών Μαιευτικής φροντίδας εν μέσω πανδημίας, συμμετέχει σε μια παγκόσμια μελέτη συλλογής
δεδομένων που αφορούν κυήσεις γυναικών που νόσησαν από τον ιό SARS-CoV2. Τα πρώτα ελληνικά στοιχεία
παρουσιάστηκαν στα πλαίσια webinar, το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή τον Δεκέμβριο
του 2020. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΙ, που αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της
εταιρείας μας, θα παρουσιαστεί η συνέχεια αυτής της προσπάθειας αλλά και όλα τα νεότερα δεδομένα
που αφορούν την Εμβρυομητρική Ιατρική, αποσκοπώντας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ΜαιευτήρωνΓυναικολόγων, των Παιδιάτρων, των Μαιών/Μαιευτών, καθώς και των Ιατρών όλων των ειδικοτήτων που
συνεργάζονται για την ομαλή έκβαση της κύησης και του τοκετού. Η θεματολογία έχει καταρτιστεί από την
Επιστημονική Επιτροπή που αποτελείται από διακεκριμένους συναδέλφους κι αφορά όλες τις πτυχές της
υπο-ειδικότητας. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από Έλληνες και ξένους συναδέλφους και μέσω παρουσίασης
περιστατικών (όπου αυτό είναι δυνατό), θα γίνει προσπάθεια συγκερασμού των Ελληνικών και Διεθνών
κατευθυντήριων οδηγιών με την πραγματικότητα. Ας μην ξεχνάμε πως σκοπός της ενημέρωσής μας είναι η
έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή διαχείριση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται στην έγκυο και στο
έμβρυό της.
Η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλεί να συμμετέχετε ενεργά στις επιστημονικές εκδηλώσεις αυτού του
τριημέρου, δια ζώσης ή διαδικτυακά, προκειμένου να αποκομίσουμε όλοι τα μέγιστα μέσω του διαλόγου
και να μπορέσουμε, από την επόμενη κιόλας ημέρα, να προσφέρουμε ακόμη αρτιότερες υπηρεσίες στην
έγκυο και το νεογνό της.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Απόστολος Μαμόπουλος
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
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-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΊΑ-

• Ένας χρόνος Covid-19, η Ελληνική εμπειρία

• Αυτόματες εκτρώσεις - Καθ’ έξιν εκτρώσεις
• Παρακολούθηση του εμβρύου στον τοκετό
• Πρώιμη εμβρυική υπερηχοκαρδιογραφία
• Υπέρηχοι και συγγενείς ανωμαλίες
• Η χρήση του 3D-4D υπερηχογραφήματος στην κύηση
• Προγεννητικός έλεγχος – επεμβατικός και μη επεμβατικός
• Έλεγχος ανευπλοειδισμού στο πρώτο τρίμηνο
• Περιγεννητικές λοιμώξεις
• Πρόωρη ρήξη εμβρυικών υμένων
• Πρόωρος τοκετός
• Doppler στη μητρική και πλακουντιακή κυκλοφορία
• Πρώιμος έλεγχος για την προεκλαμψία - IUGR
• Νεότερα για το σακχαρώδη διαβήτη στην κύηση
• Πολύδυμη εγκυμοσύνη
• Θρομβοεμβολική νόσος στην κύηση
• Θρομβοφιλία και επιπλοκές στην κύηση
• Η Μαία στην εμβρυομητρική φροντίδα
• Περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα στην Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε;
• Ο θηλασμός στην Ελλάδα σήμερα
• Η καισαρική τομή σήμερα
• Επιπλοκές λοχείας
• Φυσιολογικός τοκετός – Επιπλοκές
• Έλεγχος του “καλώς έχειν” του εμβρύου
• Κύηση μετά από χειρουργική επέμβαση για κακοήθεια
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-ΟΔΗΓΊΕΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΈΩΣ 05 ΜΑΪΟΥ 2021
Υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf.
Παρακαλούμε δώστε τίτλο στα αρχεία σας ως “Επίθετο_Όνομα_Εμβρυομητρικής2021”
1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (Μπορειτε να υποβάλετε την περίληψή σας
ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε) Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και
προπληρωμή στο Συνέδριο.
Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη (πληρωμένη) εγγραφή συγγραφέα, αντιστοιχεί σε τρεις (3) εργασίες, στις οποίες
ανήκει στην συγγραφική ομάδα.
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 περιοδικό
“HIPPOKRATIA”. Παρακαλούμε, εάν επιθυμείτε την δημοσίευσή της στο περιοδικό, να υποβάλλετε το ίδιο κείμενο,
στην Αγγλική γλώσσα, με τα ίδια χαρακτηριστικά.
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. Άλφα Α., Βήτα Β. κλπ.)
• 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 της εργασίας.
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας.

ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
11emvryomitrikis.mdcongress.gr
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ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
-ΕΓΓΡΑΦΕΣ-

Κατηγορία Εγγραφής
Ιατροί Ειδικευμένοι
Ιατροί Ειδικευόμενοι
Νοσηλευτές, Μαίες/τές
Φοιτητές- Σπουδαστές*
Αποκλειστικά Διαδικτυακή
παρακολούθηση**

Έως 18/4/2021
150,00 €
100,00 €
60,00 €
Δωρεάν

Από 19/4/2021
180,00 €
130,00 €
60,00 €
Δωρεάν

50,00 €

50,00 €

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη ή η αποστολή φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κόστος ειδικευόμενου ιατρού.
** Το ποσό της εγγραφής ισχύει για ειδικευμένους, ειδικευόμενους, νοσηλευτές/τριες, μαίες/τές για αποκλειστική
παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ειδικής πλατφόρμας.
Το Δικαίωμα Συμμετοχής δια ζώσης 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 των Φοιτητών / Σπουδαστών
περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate

Το Δικαίωμα Συμμετοχής για 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

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ
11emvryomitrikis.mdcongress.gr
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-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΒΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ευεργέτου Γιαβάση 71, 15342, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, E-mail info@hellenic-embryomitriki.gr
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens
Παρασκευή 21, Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Μαΐου 2021
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες κατά την διάρκεια της παραμονής
τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο/έξοδο των
αιθουσών.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό της ομιλίας τους, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της Συνεδρίας
τους. Η συνεδριακή αίθουσα θα παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση με Power Point.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (Ε.Α.)
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων (2 λεπτά).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις και τις τρείς (3) μέρες του
Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση
επιθυμεί, με βάση τον αριθμό της εκάστοτε ανακοίνωσης.
ΕΚΘΕΣΗ
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που
θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Γραμματεία με το τέλος του Συνεδρίου. Απαιτείται
παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Σεμιναρίου, βάσει των
ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αλ. Παναγούλη 118, 15343 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα,
Τ.: 210.60.74.200, Ε.: md@mdcongress.gr , www.mdcongress.gr
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