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Σε συνεργασία

Υπό την αιγίδα 

Οργάνωση

Πανεπιστημιακή Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
Τμήμα ΙατρικήςΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

www.mdcongress.gr

Α’ ανακοίνωση
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι:
 Νικόλαος Νικολέττος 
 Κωνσταντίνος Πάντος

Αντιπρόεδρος:
 Παναγιώτης Τσικούρας

Μέλη: 
• Βύρων Ασημακόπουλος
• Τέρψη Βαξεβάνογλου
• Ξενοφώντας Γράψας
• Μιχαήλ Δανιηλίδης
• Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
• Θεοδοσία Ζεγκινιάδου
• Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
• Νικόλαος Μπαθρέλλος
• Κωνσταντίνος Νικολέττος
• Νικόλαος Νίτσος
• Νικόλαος Παπαριστείδης
• Αθανάσιος Παππάς
• Νικόλαος Σαλάκος
• Κωνσταντίνος Σφακιανούδης
• Αγγελική Τιπτιρή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: 
Ευγένιος Κουμαντάκης

Μέλη: 
• Απόστολος Αθανασιάδης 
• Γεώργιος Αντωνάκης
• Γεώργιος Γαλάζιος 
• Ιωάννης Γεωργίου
• Στέλιος Γιαννακόπουλος
• Αλέξανδρος Δαπόντε
• Πέτρος Δρακάκης
• Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος 
• Αριστείδης Ηλιόπουλος
• Χρήστος Καλαϊτζής
• Αθηνά Καλοκαιρινού
• Εμμανουήλ Καναβάκης
• Γεωργία Κόκκαλη
• Εμμανουήλ Κοντομανώλης
• Νικολέττα Κουτλάκη
• Γεώργιος Κρεατσάς
• Ισμήνη Κριάρη
• Αντώνιος Μακρυγιαννάκης
• Περικλής Μακρυθανάσης
• Ιωάννης Ματαλλιωτάκης
• Αριάδνη Μαύρου
• Κωνσταντίνος Νταφόπουλος
• Νικόλαος Παπάνας
• Ευάγγελος Παπανικολάου
• Αγνή Πάντου
• Μάρα Σιμοπούλου
• Νικόλαος Σοφικίτης
• Ευαγγελία Σφακιανούδη
• Αικατερίνη Χατζημελετίου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε στο 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής, το οποίο διοργανώνεται από τη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, 
στην Αλεξανδρούπολη, από 13 έως 15 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Ramada.

Οι εξελίξεις στην υποειδικότητα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ραγδαίες και λόγω της 
συσσώρευσης νέων επιστημονικών δεδομένων καθίσταται επιτακτική η συνεχής ενημέρωση των 
επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα της υπογονιμότητας. Σκοπός του συνεδρίου 
είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικών μαιευτήρων 
γυναικολόγων και ουρολόγων, εμβρυολόγων, βιολόγων, μαιών – μαιευτών, νομικών, νοσηλευτών, 
φοιτητών και του ευρύτερου κοινού στα νεότερα δεδομένα στο πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, 
με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων ομιλητών, οι οποίοι ασχολούνται ιδιαίτερα με το αντικείμενο 
της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

Άλλωστε, η διαρκής συνεχιζόμενη ενημέρωση και μέσα από τις επιστημονικές εταιρείες διαφόρων 
αντικειμένων στοχεύει και επιτυγχάνεται με συναντήσεις στα πλαίσια συνεδρίων ή συμποσίων με ανάδειξη 
ερευνητικών προσπαθειών ως και νεότερων επιστημονικών δεδομένων.

Το πρόγραμμα έχει κατανεμηθεί σε θεματικές στρογγυλές τράπεζες, στοχευμένες ομιλίες, ενώ θα 
συμπεριληφθεί ένας περιορισμένος αριθμός ανακοινώσεων ώστε να παρουσιαστεί και η ερευνητική 
δουλειά που γίνεται στη χώρα μας στον τομέα της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Στη θεματολογία του 
συνεδρίου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νομικούς και ηθικούς προβληματισμούς που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και τη χρήση του αναπαραγωγικού 
τουρισμού και γενικώς του τουρισμού υγείας σαν εργαλείου ανάπτυξης της χώρας.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής, έχοντας 
την πεποίθηση ότι θα στηρίξετε με την παρουσία σας τις επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του 
συνεδρίου, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του.

Οι Πρόεδροι

Νικόλαος Κ. Νικολέττος 
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΔΠΘ – 
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Μ/Γ 
Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Δρ Κωνσταντίνος Πάντος
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας

Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Γενετική και Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
• Γυναικολογικοί καρκίνοι και υπογονιμότητα
• Συγγενείς ανωμαλίες
• Ο ρόλος της σπερματέγχυσης στην αντιμετώπιση του υπογόνιμου ζευγαριού
• Ενδοκρινικές διαταραχές και υπογονιμότητα
• Ανδρικός παράγοντας και υπογονιμότητα
• Ενδομητρίτιδα και υπογονιμότητα
• Διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας
• Νεότερες εξελίξεις στο επίπεδο του εμβρυολογικού εργαστηρίου
• Νομικοί και ηθικοί προβληματισμοί στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
• Ανοσολογικοί – περιβαλλοντικοί παράγοντες και υπογονιμότητα
• Τουρισμός Υγείας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)
Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: έως 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του site του Συνεδρίου www.mdcongress.gr
1) H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση μίας σελίδας Α4 (το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες 
γραμμάτων – FONT – ARIAL GREEK ή ARIAL μέγεθος 12pt δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

2) 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:
• ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς με πεζοκεφαλαία γράμματα, με αναφορά πρώτα του επωνύμου και μετά το αρχικό του μικρού ονόματος 
και υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιαστή της εργασίας αν ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης είναι Ελεύθερη 
Ανακοίνωση (π.χ. Άλφα Α., Βήτα Β.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο. Δεν χρειάζονται – και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας 
– τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις, όπως οδός, αριθμός, Τ.Κ.. Τα προαναφερθέντα, θα παρουσιάζονται με 
αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχιση 
τους, με τη χρήση εκθετών.
Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι με πεζά γράμματα και θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά – μέθοδος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

3) Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή 
υποβολή της. Ωστόσο, είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν και τηλεφωνικά την παραλαβή των περιλήψεών τους στο 
τηλέφωνο 2106074208.

4) Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (ΕΑ ή e-poster). Η διάρκεια κάθε Ε.Α. ορίζεται σε 
δέκα λεπτά (10) και επιπλέον πέντε λεπτά (5) για ερωτήσεις-συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας. Ο υπεύθυνος για την υποβολή 
συγγραφέας, θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αποδοχή ή μη της εργασίας 
σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο συγγραφέα έως την 18η Φεβρουαρίου 2020. 
Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 
τηλέφωνο 2106074208. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης 
της εργασίας τους.

5) Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση/ανάρτηση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη 
καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή/ανάρτησή
της, συγγραφέα.

6) Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη (πληρωμένη) εγγραφή συγγραφέα, αντιστοιχεί σε τρεις (3) εργασίες, στις οποίες 
ανήκει στην συγγραφική ομάδα.

ON-LINE ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
www.mdcongress.gr 
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Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον 24% Φ.Π.Α.

* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλουν κόστος 
συμμετοχής ειδικευμένου ιατρού.

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

Το δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος 
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα Συνεδρίου 
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
• Διαλείμματα καφέ

ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.mdcongress.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κόστος συμμετοχής
Ειδικευμένοι ιατροί 80€
Ειδικευόμενοι ιατροί 50€
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 
(εμβρυολόγοι, γενετιστές, μαίες-μαιευτές, 
νοσηλευτικό προσωπικό κτλ) δωρεάν
Φοιτητές/Σπουδαστές* δωρεάν
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Ελληνική Εταιρεία 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης/εγγραφής μελών στην εταιρεία.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 
Τμήμα Ιατρικής 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

    Δημοκρίτειο 
    Πανεπιστήμιο 
    Θράκης

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki (4ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης, T.K. 
68100, Αλεξανδρούπολη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Παρασκευή 13, Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

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

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.): Θα υπάρξουν συνεδρίες εντός του προγράμματος μόνο για Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
(Ε.Α.). Η διάρκεια κάθε Ε.Α. ορίζεται σε δέκα λεπτά (10) και επιπλέον πέντε λεπτά (5) για ερωτήσεις-συζήτηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS): Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες σε ηλεκτρονική μορφή οι ανακοινώσεις και τις τρεις (3) ημέρες του Συνεδρίου. 
Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση 
επιθυμεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από τη Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. 
Βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), για να λάβει ο σύνεδρος το πιστοποιητικό 
παρακολούθησης του Συνεδρίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) 
του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου.

                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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 


