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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

 Πρόεδρος: Μακρυδήμας Γεώργιος 
	 	 Καθηγητής	Μαιευτικής	&	Γυναικολογίας	 	
	 	 Πανεπιστημίου	Ιωαννίνων

 Απελθών Πρόεδρος: Παπαντωνίου Νικόλαος
	 	 Καθηγητής	Μαιευτικής-Γυναικολογίας-
	 	 Εμβρυομητρικής	Ιατρικής,	Ε.Κ.Π.Α.

 Εκλεγμένος (επόμενος) Πρόεδρος:  Σηφάκης Σταύρος
	 	 MD,	PhD,	Μαιευτήρας–Γυναικολόγος,	
	 	 Διδάκτωρ	Ιατρικής	Σχολής	Πανεπιστημίου	Κρήτης,	
	 	 τ.	Διευθυντής	Ε.Σ.Υ.	ΠΑ.Γ.Ν.Η.,	Επιστημονικός		 	
	 	 Διευθυντής	«Μητέρα»	Κρήτης	

 Αντιπρόεδρος: Σωτηριάδης Αλέξανδρος 
 	 Αναπληρωτής	Καθηγητής	Μαιευτικής-Γυναικολογίας	
	 	 και	Εμβρυομητρικής	Ιατρικής,	Β’	Μαιευτική-
	 	 Γυναικολογική	Κλινική	Α.Π.Θ.,	Νοσοκομείο		 	
	 	 Ιπποκράτειο,	Θεσσαλονίκη	

 Γεν. Γραμματέας: Ντόμαλη Αικατερίνη
	 	 Επίκουρη	Καθηγήτρια	Μαιευτικής	&	
	 	 Γυναικολογίας	Ε.Κ.Π.Α.

 Ταμίας: Ζαβλανός Απόστολος 
	 	 Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,	Ακαδημαϊκός	Υπότροφος
	 	 Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής	Ιατρικής,
	 	 B’	Μαιευτικής	&	Γυναικολογικής	Κλινικής	Α.Π.Θ.

 Μέλος: Θεοδωρά Μαριάνα
  Επίκουρη	Καθηγήτρια	Μαιευτικής-Γυναικολογίας,	
	 	 Εμβρυομητρικής	και	Περιγεννητικής	Ιατρικής	Ε.Κ.Π.Α.
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Αγαπητοί	Συνάδελφοι	και	φίλοι,	

Με	μεγάλη	χαρά	σας	προσκαλούμε	στο	8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολο-
γία,	που	θα	πραγματοποιηθεί	από	01 έως 03 Οκτωβρίου 2021.

Στο	φετινό	Συνέδριο	μας	θα	συμμετάσχουν	οι	πρωτοπόροι	στον	τομέα	καθηγητές,	Kypros Nikolaides, Neil 
Sebire, Yves Ville, Basky Thilaganathan, Kurt Hecher, Tom Bourne,  Rabih Chaui 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.

Θα	χαρούμε	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		 	 	 	 	 Ο	απελθών	Πρόεδρος	της	Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.	
Γεώργιος Μακρυδήμας      Νικόλαος Παπαντωνίου
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Θεματολογία

•		 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;
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & e-POSTERS)
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΩΣ 09 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

https://mdcongress.gr/event/ultrasound2021-mdcongress-gr/
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οn-line εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ειδικευμένοι	 50,00€	
Ειδικευόμενοι*	 Δωρεάν
Μαίες-τές/Νοσηλευτικό	προσωπικό*	 Δωρεάν		 	 	 	
Φοιτητές/Σπουδαστές*	 Δωρεάν		 	 	

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

*Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού ώστε να επιβεβαιώνεται η ιδιότητα.

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

On line εγγραφές 
ultrasound2021.mdcongress.gr

https://mdcongress.gr/event/ultrasound2021-mdcongress-gr/
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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

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.

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.).	
 

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


