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Γραμματεία Οργάνωσης
Τηλ: 211 1001781
E-mail: e.de@zita-congress.gr https://www.facebook.com/FetoMaternalMedicineGreece

www. hsoge.gr

Ελληνική 
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ΕταιρείαΕυγενίδειο Θεραπευτήριο
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Πανεπιστήμιο
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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε  στο 3ο  Συνέδριο 
Εμβρυομητρικής Ίατρικής και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία που δι-
οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού 
Επείγοντος (ΕEΜΓΕ) στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το 3ο Συνέδριο είναι εγκεκριμένο και πιστοποιείται  από την ISUOG, την 
Διεθνή Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Έρχεται ως 
φυσική συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων επιστημονικών εκδη-
λώσεων της Επιστημονικής μας Εταιρείας τα τελευταία 15 χρόνια.

Στο επίκεντρο του επιστημονικού προγράμματος βρίσκεται η Υπερηχο-
γραφία στην Εμβρυομητρική Ίατρική, την Γυναικολογική Ογκολογία, το Μαστό και την Αν-
θρώπινη Αναπαραγωγή με στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μαιευτήρων-Γυναι-
κολόγων, Ακτινολόγων, Μαιών, ειδικευόμενων Ίατρών και Ίατρών συναφών ειδικοτήτων. 
Παρουσιάζονται τα νεότερα δεδομένα και οι πρακτικές αναφορικά με την νοσηρότητα 
και τις επιπλοκές της κύησης, καθώς και τις εξειδικεύσεις της γυναικολογίας. 

Το Συνέδριο περιλαμβάνει θεματικές ομιλίες από ξένους και Έλληνες ομιλητές, διαδρα-
στικές στρογγυλές τράπεζες, ζωντανές επιδείξεις υπερηχογραφίας, quiz και πρακτική 
άσκηση υπερηχογραφίας των συμμετεχόντων ιατρών σε μαιευτικά και γυναικολογικά 
περιστατικά.

Σας περιμένουμε στο Ζάππειο Μέγαρο, ένα από τα σπουδαιότερα νεοκλασικά κτίρια και 
σημείο αναφοράς της Αθήνας, που αποτέλεσε «κτίριο αιχμής» στις σημαντικότερες στιγ-
μές της σύγχρονης Ελλάδας, για να μοιραστούμε γνώσεις, εξελίξεις και νέα επιστημονικά 
δεδομένα στην Υπερηχογραφία του κλάδου μας.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου,

Νικόλαος Δ. Βραχνής 

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ίατρικής

ΧΑΙΡΈΤΙΣΜΟΣ
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Erich Cosmi  

Country: Italy
Field: Obstetrics; Gynecology
Specialties: Fetal biometry and wellbeing; fetal growth restriction;  
maternal and fetal Doppler; multiple pregnancy; preeclampsia; preterm 
delivery; 3D & 4D ultrasound; gynecological ultrasound; early pregnancy; 
reproductive medicine

Caterina Exacoustos

Country: Italy
Field: Gynecology
Specialties: 3D & 4D ultrasound; gynecological ultrasound; 
gynecological oncology; early pregnancy; reproductive medicine

Liat Gindes

Country: Israel
Field: Gynecology/Obstetrics
Specialties: Fetal anomaly screening T1 & T2; fetal anomalies; fetal 
heart; fetal brain; 3D & 4D ultrasound; fetal blood vessel

Daniela Prayer

Country: Austria
Field: Obstetrics/Fetal Radiology 
Specialties: Fetal anomalies; fetal brain

ISUOG INTERNATIONAL FACULTY
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΘΈΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Υπερηχογραφία εγκεφάλου εμβρύου

 Υπερηχογραφία σε κύηση έως 10 εβδομάδων

 Υπερηχογραφία στον γυναικολογικό καρκίνο

  Νεώτερα δεδομένα στον πληθυσμιακό έλεγχο  
για ανευπλοϊδία 

 Νόσος του πλακούντα: πρώιμη και όψιμη

 Συστηματικός έλεγχος της  καρδιάς του εμβρύου

 Υπερηχογραφία στην εμμηνόπαυση

  Υπερηχογραφία στην υπογονιμότητα και  
την αναπαραγωγική ιατρική

 Συγγενείς λοιμώξεις εμβρύου

ΣΤΟΧΟΙ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ

   Ζωντανή επίδειξη από εμπειρογνώμονες και πρακτικές ασκήσεις 
των συμμετεχόντων ώστε να κατανοήσουν τις αρχές εκτίμησης  
των αντίστοιχων πεδίων υπερηχογραφίας.

   Βελτίωση των δεξιοτήτων στη διάγνωση της πρώιμης ή όψιμης 
ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης, με έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση.

 Κατανόηση του ρόλου των υπερήχων για το χειρισμό περιστατικών υπογονιμότητας.

   Ανάπτυξη στρατηγικής για τον υπερηχογραφικό έλεγχο της εμβρυικής καρδιάς 
βασισμένης στις κατευθυντήριες οδηγίες ISUOG, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδείξεων παραπομπής.

 Καθορισμός των σημείων υπερηχογραφικής αξιολόγησης του πλακούντα.

  Γυναικολογικός καρκίνος: κατανόηση των διαφορετικών προγνώσεων και των 
συστημάτων διαβαθμισμένης αξιολόγησης ( ADNEX ή απλοί κανόνες;)

  Ενσωμάτωση σύγχρονων εφαρμοσμένων πρακτικών στον προγεννητικό γενετικό έλεγχο  
με το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA.

 Αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων κατά την παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών.

  Ενσωμάτωση της τρι- και τετρα- διάστατης απεικόνισης για ακριβέστερη διάγνωση.

Το συνέδριο
απευθύνεται σε  
Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, 
Ακτινολόγους,  Ιατρούς 
άλλων ειδικοτητων και Μαίες

Αφορά συγκεκριμένες  
πτυχές της υπερηχογραφίας  
στη μαιευτική  
και τη γυναικολογία  
προχωρημένου επιπέδου

ΘΈΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
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ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΜΈ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

��Πρακτικές ασκήσεις υπερηχογραφίας των συμμετεχόντων (hands-on)

 Γυναικολογικό 3D/4D

 Ίατρική Εμβρύου

Ζωντανές Υπερηχογραφικές Επιδείξεις (live scan)

 Εγκέφαλος και συγγενείς ανωμαλίες 2ου τριμήνου

 3D/4D σε κύηση 1ου τριμήνου

 Συγγενείς λοιμώξεις

 Υπερηχογράφημα στην εμμηνόπαυση

 Υπερηχογραφία καρδιάς εμβρύου

Quiz Υπερηχογραφίας: Ποιά είναι η διάγνωσή σας;

 Υπερηχογραφία σε όγκους ωοθήκης

 Κοινές συγγενείς καρδιοπάθειες, φυσιολογικές εικόνες καρδιάς και artifacts

Διαδραστικές Στρογγυλές Τράπεζες και Διαλέξεις

�Οι συμμετέχοντες εγγράφονται δωρεάν ως μέλη της ISUOG (core membership) για 
ένα έτος 

 πρόσβαση στο online εκπαιδευτικό υλικό της ISUOG

Δυνατότητα προνομιακής εγγραφής στην σελίδα www.athensobgyn.org 

   παρακολούθηση 70+ εκπαιδευτικών διαλέξεων στην Ελληνική γλώσσα στο πεδίο  
της Υπερηχογραφίας στην Εμβρυομητρική Ίατρική και την Γυναικολογία

 Πιστοποιητικό συμμετοχής με έγκριση ISUOG
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΈΡΙΛΗΨΈΩΝ

Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν  
τις Περιλήψεις τους ηλεκτρονικά ως εξής:

Με αποστολή email στην υπεύθυνο  
για την διοργάνωση του συνεδρίου  
κυρία Ευφροσύνη Δερβού e.de@zita-congress.gr 

Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax  
δεν θα γίνουν δεκτές.

ΓΈΝΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΈΙΣ

1.  Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά την λήξη  
της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνουν δεκτές.

2.  Για την υποβολή Περίληψης είναι απαραίτητη η καταβολή  
του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον από τον ομιλητή.

3.  Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης το πολύ δύο (2) εργασιών, ενώ 
μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.

4.  Στην Ανασκόπηση δεν πρέπει να συμμετέχουν πάνω από τέσσερις (4) συγγραφείς 
ενώ για την Ερευνητική Εργασία ο αριθμός των συγγραφέων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους έξι (6).

5.  Μετά την παραλαβή της Περίληψης της εργασίας σας από την Εταιρεία Οργανωτικής 
Υποστήριξης του Συνεδρίου θα λάβετε βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που 
δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη:   
ZITA CONGRESS SA, 1Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΑΊΑΝΊΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 
Υπεύθυνος κυρία Ευφροσύνη Δερβού, Τηλ.: 2111001781, Fax : 2106642116  
Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του e-mail απ’ όπου εστάλη η περίληψη. 
Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το e-mail σας.

6.  Οι συγγραφείς μπορούν να υποδείξουν την προτίμηση τους για τον τρόπο 
παρουσίασης της εργασίας τους (προφορική ή αναρτημένη) απλά  αναφέροντας 
το στο email. Η αξιολόγηση ωστόσο των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική 
Επιτροπή, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασής τους.

Λήξη Προθεσμίας  
υποβολής Έργασιών  
20 Δεκεμβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΈΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΈΡΓΑΣΙΩΝ
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ΓΈΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ

ΈΓΓΡΑΦΈΣ 

Εγγραφές μπορούν να γίνουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.hsoge.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 211 100 1781 (κυρία Δερβού) ή με email: e.de@
zita-congress.gr

*  Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 70+ εκπαιδευτικών διαλέξεων (web lectures - videos) στην ελληνική γλώσ-
σα στο πεδίο της Υπερηχογραφίας στην Εμβρυομητρική Ιατρική και την Γυναικολογία. Η πρόσβαση ισχύει για 
ένα έτος στην προνομιακή τιμή των 50 ευρώ εφόσον η εγγραφή στην ιστοσελίδα πραγματοποιηθεί ταυτόχρο-
να με την εγγραφή στο Συνέδριο. Για όσους επιθυμούν εγγραφή στην σελίδα www.athensobgyn.org εκτός 
πλαισίου  συνεδρίου η ετήσια εγγραφή μέλους ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Γλώσσα Σεμιναρίου: Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική με ορισμένες διαλέξεις στην 
Αγγλική.

Η εγγραφή (δικαίωμα συμμετοχής) των Ειδικευμένων / Ειδικευομένων Ιατρών / Μαιών 

περιλαμβάνει:

•	 Δεξίωσης Υποδοχής
•	 Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος  

(Διαδραστικές Στρογγυλές τράπεζες, Quiz, Zωντανές υπερηχογραφικές επιδείξεις - live scan)
•	 Συνεδριακό υλικό (πρόγραμμα, τσάντα συνεδρίου)
•	 Βασική συνδρομή μέλους ISUOG (core membership) αξίας 75 ευρώ**
•	 Διαλείμματα καφέ
•	 Πιστοποιητικό συμμετοχής με έγκριση isuog

**  H εγγραφή σας στο Συνέδριο περιλαμβάνει την ετήσια δωρεάν συνδρομή μέλους ISUOG (Core membership) 
με την οποία αποκτάτε πρόσβαση στο online εκπαιδευτικό υλικό της σελίδας που περιλαμβάνει ανάμεσα σε 
άλλα και μεγάλο αριθμό διαλέξεων και εκπαιδευτικών βίντεο στην αγγλική γλώσσα από εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια και επιστημονικά συνέδρια.

Δικαίωμα συμμετοχής
Έως 10/1/17 Από 11/1/17

Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι / Ακτινολόγοι / Ειδικοί Ίατροί 100 ευρώ 120 ευρώ
Ειδικευόμενοι Ίατροί / Μαίες 80 ευρώ 100 ευρώ
Εγγραφή ημέρας (Day pass) 60 ευρώ 70 ευρώ

Προαιρετική συμμετοχή
Πρακτική άσκηση - hands on (έκαστη) 30 ευρώ

Πρακτική άσκηση - hands on (και οι δύο) 50 ευρώ
Εγγραφή μέλους στην σελίδα www.athensobgyn.org* 50 ευρώ
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος
Βασ. Σοφίας 124Β, Αθήνα 11526, Τηλ: 210 7789211, Φαξ: 210 7777390

Ιστοσελίδα: www.hsoge.gr, Ε-mail: info@hsoge.gr

ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΓΙΔΑ 

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Ιστοσελίδα: www.isuog.org 

ΑΙΓΙΔΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΈΞΑΓΩΓΗΣ

ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ, Αθήνα 10557, Τηλ: 210 32.23.509 
Ιστοσελίδα: www.zappeion.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΈΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ

Zita Congress 
1ο χλμ Παιανίας Μαρκοπούλου, 190201 Παιανία, Αττική,  

Τηλ: 211 1001781, Φαξ: 210 6642116  
Ιστοσελίδα: www.zita-congress.com, E-mail: e.de@zita-congress.gr 

Ελληνική 
Μαιευτική και 
Γυναικολογική 
ΕταιρείαΕυγενίδειο Θεραπευτήριο

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο
Αθηνών


