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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σε μια ενδιαφέρουσα επιστημονική συνάντηση που θα γίνει το 3ήμερο της 

Παρασκευής - Κυριακής 2η – 4η Δεκεμβρίου 2022 στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα με θέμα «Καρκίνος – Υπογονιμότητα – Υποβοη-
θούμενη Αναπαραγωγή (Μύθοι και Πραγματικότητα)».

Το Συνέδριο αυτό είναι διεπιστημονικό με συνδιοργάνωση του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», του Νο-
σοκομείου «Έλενας Βενιζέλου», του King’s Fertility – King’s Hospital – King’s College of London, της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ως και της 
Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, ενώ καθοριστική είναι στη συμμετοχή και παρουσίαση θεμάτων η Εταιρεία Ογκολόγων 
Παθολόγων Ελλάδας για την ολιστική διαχείριση της υγείας των ασθενών, όπως θα καταγραφούν από τους εισηγητές των ενοτήτων, ως και 
της British Fertility Society με αναφορές σε θέματα διατήρησης γονιμότητας.

Εξειδικευμένοι εισηγητές και καταξιωμένοι ερευνητές και κλινικοί ιατροί θα αναφερθούν στο ευαίσθητο θέμα της θεραπείας της υπο-
γονιμότητας και την σχέση των φαρμάκων με τον καρκίνο. Οι ομιλητές θα αναφερθούν και θα αξιολογήσουν πληροφορίες σχετικά με τους 
παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο της εμφάνισής του καρκίνου που θεωρείται η πιο συχνή νόσος που αντιμετωπίζει η γυναίκα ανα-
παραγωγικής ηλικίας στις υγειονομικά ανεπτυγμένες χώρες.

Στην θεματολογία του Συνεδρίου μας θα αναπτυχθούν ο κληρονομικός καρκίνος με γενετική διερεύνηση, οι μεταμοσχεύσεις γενι-
κότερα αλλά και ειδικότερα οι μεταμοσχεύσεις μήτρας σε γυναίκες με νεοπλασία ή συγγενείς ανωμαλίες με την μορφή video session, η 
διατήρηση γονιμότητας με την κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού και ωαρίων, θέματα γενετικής και βιοδεικτών στον γυναικολογικό καρ-
κίνο, οι λευχαιμίες και ο καρκίνος του πνεύμονα. Επίσης θα αναφερθούν θέματα ιατρονομικά και βιοηθικά που απασχολούν μεθόδους 
γονιμότητας σε ογκολογικούς ασθενείς. 

Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών, που υπερβαίνει τα 200.000 άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας στις ΗΠΑ αλλά και παράλληλα άνω των 
170.000 αντίστοιχα στην Ευρώπη, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ανδρικός παράγοντας, τα τελευταία χρόνια έχουν διαγνωστεί και υποστεί 
ανάλογη θεραπεία – αγωγή μετά την επιβίωση και αποκατάσταση της υγείας τους.

Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με καρκίνο έχει τη δυνατότητα η εκσυγχρονισμένη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή να προ-
στατέψει τη γονιμότητά τους, με ασφαλή κατάψυξη, πριν την διαδικασία της γοναδοτοξικής αντικαρκινικής θεραπείας και η φύλαξη – κρυ-
οσυντήρηση βιολογικού υλικού να διατηρήσει την αναπαραγωγή τους ικανότητα.

Εάν, αγαπητοί συνάδελφοι, λάβουμε υπ΄ όψιν την μεγάλη στροφή της Δυτικής Ιατρικής, όσον αφορά στην εξατομικευμένη διάγνωση 
και θεραπεία, ειδικά του καρκίνου τα τελευταία χρόνια, στηριζόμενοι στη βιολογία – γενετική και όλων των νεότερων μεθόδων τεχνολογί-
ας, οι προσδοκίες από τα άμεσα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην ταχύτερη – ασφαλέστερη αντιμετώπιση τόσο του καρκίνου όσο και 
της υπογονιμότητας των συμπολιτών μας.

Η αξιολόγηση αυτών  των κλινικών εφαρμογών και η επέκτασή τους στο άλλο φύλο, για την ευρεία εφαρμογή τους υπό την συνεχή κα-
θοδήγηση του Ογκολόγου - Παθολόγου, του εξειδικευμένου για την υπογόνιμότητα Γυναικολόγου και του Εμβρυολόγου, εντός των ορίων 
που η νομοθεσία ορίζει καθώς και η συνδρομή των ειδικών, θα οδηγήσει σε συμπεράσματα εφαρμογής της διατήρησης της γονιμότητας 
σε όσους την έχουν ανάγκη. Επίσης με τα μέχρι σήμερα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας διευκρινίζεται το θέμα της ασφάλειας των 
φαρμάκων υπογονιμότητας σε σχέση με τον καρκίνο σε υπογόνιμες γυναίκες που έχουν κάνει χρήση αυτών στην προσπάθειά τους για 
τεκνοποίηση.

Το μήνυμα αυτής της εκδήλωσής μας είναι ότι οι ιατροί αναπαραγωγής και οι ογκολόγοι – παθολόγοι δεν πρέπει να εφησυχάζουν αλλά 
αντίθετα να θέτουν τον προληπτικό έλεγχο της υπογονιμότητας και του καρκίνου στην πρώτη γραμμή της καθημερινής πρακτικής τους.

Περιμένουμε με την συμμετοχή σας να ευοδωθούν οι στόχοι του Συνεδρίου μας.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεώργιος Βοργιάς
Διευθυντής  Γυναικολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ

Νικόλαος Παπαριστείδης
Διευθυντής ΜΙΥΑ
Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Δημήτριος Παπαθεοδώρου
Διευθυντής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γυναικολογικού Τμήματος Γ.Α.Ο.Ν.Α 
«Ο Άγιος Σάββας»

Ευγένιος Κουμαντάκης
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής

Δρ Κωνσταντίνος Πάντος
Επιστ. Διευθυντής Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ 

ΑΘΗΝΩΝ

Ippokratis Sarris
Director and Consultant in Reproductive 

Medicine at King’s Fertility, On. 
Consultant King’s Hospital & King’s 

College of London



3

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

Υποβολή περιλήψεων εργασιών έως 20 Οκτωβρίου 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 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 στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας

 ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ &
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

https://mdcongress.gr/ypovoli-ergasion-fertility-2022/
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα 117 43)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 02 έως Κυριακή 4  Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Με  Δωρεάν Συμμετοχή 

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

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του 
Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο 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

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

https://client.bluetree.events/cancer_infertility_2022/

