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GRAND HYATT ATHENS
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022-2023
Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Π.Ι.)

              

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

Δασκαλάκης Γεώργιος   
Χαρίτου Αντωνία
Ανατολίτου Φανή
Πάμπανος Ανδρέας
Αντσακλής Παναγιώτης
Ελευθεριάδης Μακάριος
Μουτάφη Αθηνά

Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ι.: Αντσακλής Αριστείδης
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Πρόσκληση
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ), το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα, στις 3 - 5 Ιουνίου 2022 ξενοδοχείο Grand Hyatt, στην Αθήνα.
Με την ευκαιρία των 45 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΠΙ θα τιμήσουμε εξέχοντα μέλη της Ελληνικής και
Διεθνούς Περιγεννητικής Κοινότητας, που οι παλαιότεροι συνάδελφοι θα ξανασυναντήσουν και οι νεότεροι
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν.
Στο Συνέδριο μαζί με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Περιγεννητική Ιατρική, μέθοδοι πρόληψης,
διάγνωσης και θεραπείας παθολογικών καταστάσεων της μητέρας, του εμβρύου και του νεογνού, θα παρουσιαστούν και θέματα σχετικά με την πανδημία COVID-19, που χαρακτηρίζει τα 2 τελευταία χρόνια που
μεσολάβησαν από το προηγούμενο συνέδριο μας. Η ΕΕΠΙ είχε ισχυρή παρουσία με ημερίδες και κατευθυντήριες οδηγίες, συνεχώς επικαιροποιούμενες, και στο συνέδριο, σε συνέχεια της δραστηριότητας μας, θα
έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις.
Διεθνούς εμβέλειας προσκεκλημένοι επιστήμονες, πρωτοπόροι στην ειδικότητα τους και δεκάδες καταξιωμένοι εισηγητές, θα μας παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους και θα υπάρχει χρόνος για
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την προστασία
της υγείας της εγκύου, του αναπτυσσόμενου εμβρύου και του νεογέννητου.
Το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από προσυνεδριακά βιωματικά κλινικά φροντιστήρια, με υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες επιστήμονες-ερευνητές, παλαιοτέρους
και νεότερους,  να παρουσιάσουν τις επιστημονικές τους μελέτες -κλινικές και ερευνητικές- σε προφορική ή
ηλεκτρονικά αναρτημένη παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια τόσο του επιστημονικού προγράμματος, όσο και των
κοινωνικών εκδηλώσεων, θα δοθεί η ευκαιρία διεύρυνσης των επαγγελματικών - επιστημονικών συνεργασιών
και δικτύωσης με συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής σας προσκαλούμε
στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γεώργιος Δασκαλάκης
Πρόεδρος ΕΕΠΙ (2022-2023)
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Αντωνία Χαρίτου
Πρόεδρος του Συνεδρίου
Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ι. (2020-2021)
Παιδίατρος-Νεογνολόγος-Εντατικολόγος
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INVITED SPEAKERS
• Antonarakis Stylianos
(Switzerland)
• Ayres-de-Campos Diogo
(Portugal)
• Berghella Vincenzo (Italy)
• Bo Jacobsson (Sweden)
• Cetinkaya Merih (Turkey)
• Chervenak Frank (USA)

•
•
•
•
•
•
•
•

Degtyareva Marina (Russia)
Fanos Vassilios (Italy)
Hod Moshe (Israel)
Kyvernitakis Janis (Germany)
McAuliffe Fionnuala (UK)
Monni Giovani (Italy)
Moretti Corrado (Italy)
Muresan Daniel (Romania)

• Nicolaides Kypros (UK)
• Palacios Jaraquemada Jose M.
(Argentina)
• Pavlakis George (USA)
• Ramanathan Rangasamy
(USA)
• Saugstad Ola didrik (Norway)
• Stanojevic Milan (Croatia)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας
• Αναζωογόνηση νεογνού
• Απεικόνιση του νεογνικού εγκεφάλου
• Αστική ευθύνη στην Περιγεννητική Ιατρική
• Βιωσιμότητα και περιγεννητική φροντίδα
• Γενετικές παθήσεις εμβρύου
• Γενετική και επιγενετική
• Γονιδίωμα στη μαιευτική και νεογνολογία
• COVID-19
• Διατροφή νεογνών
• Διαχείριση των εξαιρετικά χαμηλού βάρους πρόωρων νεογνών
• Ελεύθερο εμβρυϊκό DNA στη σύγχρονη μαιευτική
• Ενδομήτρια θεραπεία & ιατρική του εμβρύου
• Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης
• Ενδομήτρια Νευροαναπτυξιακή Εκτίμηση
• Ενδομήτρια υποξία & υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια
• Εξατομικευμένη αναπτυξιακή́ φροντίδα με επίκεντρο την οικογένεια                                                        
• Επείγοντα στη μαιευτική
• Επείγουσες καταστάσεις στην αίθουσα τοκετού
• Ηθικά διλήμματα στην περιγεννητική Ιατρική
• Θεραπεία με βλαστοκύτταρα
• Θρομβοεμβολική νόσος και θρομβοφιλία στην κύηση
• Καισαρική τομή
• Μαιευτική αιμορραγία
• Μακροσωμία εμβρύου
• Μέθοδοι ανίχνευσης εμβρυϊκής δυσπραγίας
• Μεσογειακή αναμία
• Μικροβίωμα και περιγεννητική Ιατρική
• Μουσική στην κύηση και στη ΜΕΝΝ
• Νεκρωτική εντεροκολίτιδα/προβλήματα από́ το γαστρεντερικό
• Νεογνικές λοιμώξεις
4

• Νεογνικό screening
• Νευρολογικά προβλήματα σχετιζόμενα με προωρότητα
• Ο ρόλος της μαίας στη σύγχρονη μαιευτική
• Όρια βιωσιμότητας
• Παθολογία του πλακούντα
• Παρακολούθηση της εγκεφαλικής λειτουργίας
• Παραμένουσα πνευμονική υπέρταση
• Παράταση κύησης
• Περιγεννητικές λοιμώξεις
• Περιγεννητική Ψυχιατρική
• Πολύδυμη κύηση
• Προβιοτικά και προωρότητα
• Πρόβλεψη και πρόληψη μείζονων επιπλοκών της κύησης
• Προγεννητικός έλεγχος
• Πρόγνωση και νευροαναπτυξιακή έκβαση πρόωρων
• Πρόκληση τοκετού
• Πρόωρη ρήξη υμένων
• Πρόωρος τοκετός
• Σακχαρώδης διαβήτης κύησης
• Συγγενείς καρδιοπάθειες ή/και καρδιαγγειακά προβλήματα  
   εμβρύου νεογνού
• Σύγχρονες μεθόδους μηχανικού αερισμού
• Τερατογένεση στο έμβρυο
• Τοκετός στο σπίτι
• Υπερτασική νόσος κύησης
• Υπερηχογραφική Εκτίμηση στην ΜΕΝΝ από Νεογνολόγο
• Χειρουργικά προβλήματα νεογνών
• Χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα
• Χοριοαμνιονίτιδα και νεογνική σήψη
• Χρόνια πνευμονική νόσος
• Χρόνος απολίνωσης του ομφάλιου λώρου
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οn-line εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
Οn-site εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες του συνεδρίου με την προϋπόθεση να υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατηγορίες Συμμετοχής

Μέλη

Μη μέλη

Ιατροί Ειδικευμένοι

180 €

200 €

Ιατροί Ειδικευόμενοι

140 €

150€

Μαίες / Νοσηλευτικό Προσωπικό

70 €

WEB παρακολούθηση

50 €

Φοιτητές  / Σπουδαστές*

Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον 24% Φ.Π.Α.
* Περιορισμένος αριθμός εγγραφών. Απαιτείται επίδειξη ή αποστολή φοιτητικής ταυτότητας με email στο md@mdcongress.gr και ηλικία φοιτητή
έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κανονικό κόστος συμμετοχής, ως ειδικευόμενοι.

Το δικαίωμα συμμετοχής ειδικευμένων–ειδικευόμενων ιατρών
περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων με υβριδικό τρόπο
(φυσική παρουσία βάσει πρωτοκόλλων και παρακολούθηση μέσω
του διαδικτύου)
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Βιβλίο περιλήψεων (e-book)
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)
• Καφέ, αναψυκτικά
• Είσοδο στην εναρκτήρια τελετή

Το δικαίωμα συμμετοχής των μαιών-μαιευτών/ νοσηλευτικού
προσωπικού & των φοιτητών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων με υβριδικό τρόπο
(φυσική παρουσία βάσει πρωτοκόλλων και παρακολούθηση μέσω
του διαδικτύου)
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Βιβλίο περιλήψεων (e-book)
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)

ON-LINE
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ έως 27 Απριλίου 2022
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 τρεις (3) εργασίες ως 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 ΕΓΓΡΑΦΕΣ &

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Π.Ι.), Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ.
11528 Αθήνα, τηλ.: 2107796310, e-mail: info@perinatal.gr.  Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου,
θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Τ.Κ. 11745 Αθήνα, τηλ.
2144021234).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Παρασκευή 3 έως και Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 με υβριδική μορφή
(φυσική παρουσία και διαδικτυακά).
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής
εκπαίδευσης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
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.).

ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΤΡΌΠΟ
(συμμετοχή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση)
Ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία
θα εξαρτηθεί από τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Ενδέχεται να είναι περιορισμένος.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις εγγραφές με φυσική παρουσία
(με προτεραιότητα στις κατηγορίες “Ειδικοί” & “Ειδικευόμενοι”).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Λόγω των περιορισμών και των υγειονομικών πρωτοκόλλων COVID-19,
υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων στην αίθουσα.
Προτεραιότητα έχουν κατά σειρά:
• Προσκεκλημένοι ομιλητές  • Ειδικοί – Ειδικευόμενοι ιατροί
• Μαίες – Μαιευτές / Νοσηλευτικό Προσωπικό  • Φοιτητές  

Για την είσοδο στην αίθουσα απαιτείται:

Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αλ. Παναγούλη 118, Αγ. Παρασκευή 153 43 • Τηλ.: 210.60.74.200,
Fax: 210.60.74.222 • e-mail: md@mdcongress.gr • site: www.mdcongress.gr
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