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Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ &
ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
& ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

6-8 Οκτωβρίου 2017
ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
• ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (FIGIJ)
• ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (EURAPAG)

Με την συνεργασία:
Β´ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
&
Α´ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αγαπητοί
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Είναι τιμή και χαρά για την Οργανωτική Επιτροπή να σας προσκαλέσουμε στο «5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας» που οργανώνει η Ελληνική
Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική και
Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» καθώς και την Α´
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής
Γυναικολογίας.
Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στις νέες εξελίξεις που καταγράφουν την αναγκαιότητα της
εξειδίκευσης αυτής, στην ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας παγκοσμίως.
Το «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας» θα γίνει στην Αθήνα
στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου 2017, στο συνεδριακό χώρο της Αίγλης του Ζαππείου.
Διακεκριμένοι επιστήμονες έχουν προσκληθεί να μιλήσουν για θέματα τα οποία
αντιμετωπίζουν καθημερινά Νεογνολόγοι, Παιδίατροι, Γυναικολόγοι, Ενδοκρινολόγοι και
ιατροί Γενικής Ιατρικής.
Το επιστημονικό πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες
να έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες χρήσιμες στην καθημερινή
άσκηση της ειδικότητάς τους.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο Συνέδριο αυτό για να ανταλλάξουμε
απόψεις και να παρακολουθήσουμε τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Καθηγητής Ε. Κ. Δεληγεώρογλου
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Π.Ν.Γ. &
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Γεώργιος Κρεατσάς
Αντιπρόεδρος:
Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
Γ. Γραμματέας:
Αναστασία Βατοπούλου
Ταμίας:
Παντελής Τσίμαρης
Μέλη:
Δημήτριος Λουτράδης
Δημήτριος Μπότσης
Νικόλαος Σαλάκος
Αν. Μέλη:
Λίνα Μιχαλά
Χαράλαμπος Συριστατίδης
Παναγιώτης Χριστόπουλος
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Anti-Mullerian Hormone (ΑΜΗ) πως ερμηνεύεται στην παιδική και εφηβική ηλικία
HPV στην εφηβεία. Νεότερα για τον εμβολιασμό
Αιδοιοκολπίτιδα στην παιδική ηλικία
Αμφίβολα γεννητικά όργανα
Απεικονιστικές μέθοδοι και η συμβολή τους στη διάγνωση
Άσκηση – Πρωταθλητισμός, επιπτώσεις στην έφηβη
Γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική & εφηβική ηλικία
Διαταραχές πρόσληψης τροφής και επιπτώσεις στην έφηβη
Δυσλειτουργικές αιμορραγίες
Δυσμηνόρροια - Πυελικός πόνος
Εκπαίδευση στην εξειδίκευση της παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας
Ενδομητρίωση στην εφηβεία
Έφηβη και αναπαραγωγική υγεία
Η χρήση της αντισύλληψης στην εφηβεία
Θεραπευτικό debate: μετφορμίνη, ινοσιτόλη, ορμονική θεραπεία
Ιστορικό και εξέταση στην παιδική και εφηβική γυναικολογία
Καρκίνος στη νεαρή ηλικία και διατήρηση γονιμότητας
Κληρονομικότητα και πρόληψη καρκίνου του μαστού
Κύηση στην εφηβεία: Τοκετός – Έκτρωση
Νεανική μετανάστευση
Παθήσεις του μαστού στη νεαρή ηλικία
Παθολογία τραχήλου στη νεαρή ηλικία
Πρώιμη – Καθυστερημένη ήβη
Πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια - Μακροχρόνια παρακολούθηση
Πρωτοπαθής αμηνόρροια
Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) στη νεαρή ηλικία
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Η συμβολή του σχολείου
Σεξουαλική κακοποίηση
Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικού συστήματος
Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων: Βελτιώνοντας τις προοπτικές
για αναπαραγωγική υγεία
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Σχολικός εκφοβισμός – παρενόχληση
Ψυχογενής ανορεξία
Ωοθηκικές κύστες στην εφηβεία
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)
Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: έως 30 Ιουνίου 2017

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω e-mail στο m.mantzorou@mdcom.gr ή στο www.efiviki2017.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 210.60.74.208.
4) Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (ΕΑ ή e-poster). Ο χρόνος για κάθε
Ε.Α. ορίζεται σε οκτώ λεπτά (8) και δύο λεπτά (2) για 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 1η Σεπτεμβρίου 2017. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι
την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210
6074208. 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.efiviki2017.mdcongress.gr
6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κόστος συμμετοχής
Ειδικευμένοι ιατροί
100 €
Ειδικευόμενοι ιατροί
50 €
Μαίες/Νοσηλευτικό Προσωπικό
30 €
Φοιτητές/Σπουδαστές*
Δωρεάν
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
πληρώνουν κανονικό κόστος συμμετοχής.
Το δικαίωμα συμμετοχής των ειδικευμένων – ειδικευόμενων ιατρών και των μαιών – νοσηλευτικού
προσωπικού, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ
• Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης & Δεξίωση Υποδοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών – σπουδαστών, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Τελικό πρόγραμμα
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ

ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.efiviki2017.mdcongress.gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας
σε συνεργασία με την: Β´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
«Αρεταίειον» & Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα (δωρεάν parking).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 6, Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει 8 μόρια
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.): Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του
Συνεδρίου και θα παρουσιαστούν μαζί με τις υπόλοιπες εισηγήσεις. Δεν θα υπάρξουν συνεδρίες μόνο
για Ελεύθερες Ανακοινώσεις (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 τρεις (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

congress
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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