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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕΕΓΕ) οργανώνει μία σειρά
από διαδικτυακές συναντήσεις (Webinars) με τίτλο: «UPDATES IN GYNECOLOGICAL
ENDOSCOPY». Η συνεχιζόμενη παγκόσμια υγειονομική κρίση εξ αιτίας του ιού SARS-Cov-2, της
οποίας η διάρκεια παραμένει άγνωστη, συνεχίζει να προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην εκ
του σύνεγγυς οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων. Η ΕΕΓΕ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες
των καιρών προσπαθεί μέσω αυτών των στοχευμένων θεματικά Webinars να ενημερώσει τα
μέλη της εταιρείας αλλά κυρίως τους νεότερους συναδέλφους, ειδικευμένους και
ειδικευόμενους, για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης. Το
webinar τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας
(ΕΜΓΕ), αλλά και της European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE).
Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχθούμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες
θα είναι 3-4 ετησίως. Οι ομιλητές είναι όλοι καταξιωμένοι συνάδελφοι του Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα με μακρά εμπειρία στην Γυναικολογική Ενδοσκόπηση. Η συμμετοχή στο
σύνολο των εκδηλώσεων η οποία είναι ΔΩΡΕΑΝ, θα συνοδεύεται στο τέλος από Πιστοποιητικό
παρακολούθησης της ΕΕΓΕ και χορήγηση μονάδων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
(CMEs).

Με θερμούς χαιρετισμούς
Αθανάσιος Γ. Πρωτοπαπάς
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Ενδοσκοπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
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Παρασκευή 8 Απριλίου 2022
Συντονιστές:

Αλέξανδρος Ροδολάκης, Γεώργιος Πάντος

Χαιρετισμός
Αθανάσιος Πρωτοπαπάς

16:00 – 16:30

Ολική υστερεκτομή για καλοήθεις παθήσεις: Κριτήρια για την
σωστή επιλογή της οδού προσπέλασης
Νικόλαος Βλάχος

16:30 – 17:00

Σύγχρονες τεχνικές κολπικής υστερεκτομής, … ή μοντέρνοι τρόποι
για να ξανανιώσει μία γηραιά κυρία!
Σταύρος Αθανασίου

17:00 – 17:30

Υφολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή: Επαναπροσδιορισμός του
ρόλου της στην σύγχρονη γυναικολογική χειρουργική
Παντελής Τρομπούκης

17:30 – 18:00

Η δύσκολη λαπαροσκοπική υστερεκτομή: Tips and Tricks για ένα
επιτυχές αποτέλεσμα
Αθανάσιος Πρωτοπαπάς

18:00 – 18:30

Ρομποτική vs. Κλασσικής λαπαροσκοπικής
Υπάρχουν πραγματικά πλεονεκτήματα;
Στέφανος Χανδακάς

18:30 – 19:00

Ριζική λαπαροσκοπική υστερεκτομή: Ανασκόπηση του σημερινού
της ρόλου στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου
Νικόλαος Ακρίβος

19:00 – 19:30

Ερωτήσεις – Συζήτηση

υστερεκτομής:
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Οργάνωση

E-mail: info@eege.gr Website: https://www.eege.gr/
Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής
Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, 16:00 – 19:30
Μοριοδότηση & πιστοποιητικό παρακολούθησης
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 5 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής
εκπαίδευσης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του webinar
στο e-mail και με το ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα με τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η
εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση
του συνολικού χρόνου του σεμιναρίου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Αλ. Παναγούλη 118, Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή Τηλ.: 210.60.74.200 • Fax: 210.60.74.222
md@mdcongress.gr • www.mdcongress.gr
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