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Σεπτεµβρίου 2022

ΠΑΤΡΑ

Πανελλήνιο 
Συνέδριο 

23-25  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Βλάχος 

Με την συνεργασία:

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Διευθυντής : Καθηγητής Γεώργιος Αντωνάκης 

Παιδικής 
& Εφηβικής 

Γυναικολογίας

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 Πρόεδρος: Νίκος Βλάχος
 Αντιπρόεδρος: Παντελής Τσίμαρης
 Γενική Γραμματέας:  Αναστασία Βατοπούλου
 Ταμίας:  Λίνα Μιχαλά
 Μέλη: Γεώργιος Κρεατσάς
  Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
  Φανή Ανατολίτου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πυελικό Άλγος
Προβλήματα αιδοίου

Δυσφορία Φύλου
Σεξουαλική Κακοποίηση
Διαταραχές περιόδου

Αντισύλληψη προαγωγή αναπαραγωγικής υγείας στην εφηβεία
Κακοήθειες στην παιδική και εφηβική ηλικία
Συγγενείς Ανωμαλίες γεννητικού συστήματος

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Είναι τιμή και χαρά μας να σας προσκαλέσουμε στο «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής 
Γυναικολογίας», που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, 23-25 
Σεπτεμβρίου 2022, στην Πάτρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας σε 
συνεργασία με την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας 
και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας.

Η εφηβεία αποτελεί μία πραγματική πρόκληση, καθώς χαρακτηρίζεται από μία σειρά παθήσεων και καταστάσεων, 
με σημαντικές συνέπειες για την υγεία των παιδιών και των νέων κοριτσιών και απαιτεί στενή συνεργασία με 
την Παιδιατρική, την Ενδοκρινολογία, την Παιδοχειρουργική και την Παιδοψυχιατρική.

Το επιστημονικό πρόγραμμα είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο από καταξιωμένους εισηγητές από όλη την 
Ελλάδα, με σκοπό την επίκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση των γυναικολογικών 
προβλημάτων της εφηβείας ώστε να διαφυλαχτεί η σωματική ,ψυχική και αναπαραγωγική τους υγεία. 

 Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής 
Γυναικολογίας» στην Πάτρα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Βλάχος Νικόλαος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ     
Διευθυντής Β’ Μ/Γ Κλινικής Αρεταίειο Νοσοκομείο   
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας  
Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας 
       

 

    Αντωνάκης Γεώργιος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Διευθυντής Μ/Γ Κλινικής,
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)

Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ έως 26 Ιουνίου 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 δυο (2) 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.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της Εταιρείας.

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

https://mdcongress.gr/ypovoli-ergasion-paidikhs-2022/
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Κατηγορίες Συμμετοχής  ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικευμένοι 100€
Ειδικευόμενοι 50€
Μαίες / Νοσηλευτικό Προσωπικό Δωρεάν
Φοιτητές- Σπουδαστές* Δωρεάν

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής των ειδικευμένων – ειδικευόμενων ιατρών, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ

Τα παραπάνω κόστη ΔΕΝ περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* 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.
Οι  εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο προεγγραφών και  κατά τις ημέρες και ώρες του συνεδρίου με την 
προϋπόθεση να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων.

ON-LINE 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

https://mdcongress.gr/eggrafes-paidikhs-2022/
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
       

   Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας   
     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
23-25 Σεπτεμβρίου 2022
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη T.K. 265 04 Ρίο Πατρών

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική και δεν θα υπάρχει μετάφραση.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει με 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων δύο (2) λεπτών για ερωτήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
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.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του 
Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού 
χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

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




