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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

& ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ

Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 
Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Π.Π.Γ.Ν.Ι 

Με τη συνεργασία της 

Νεότερα Δεδομένα 
στην Υπογονιμότητα 
και Υποβοηθούμενη 
Αναπαραγωγή

SAVE THE DATE

•ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
•ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ 
  ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ
•ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΩΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ 
  ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
•ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ-ΑΔΕΝΟΜΥΩΣΗ
  -ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΕΣ 
•ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 
Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, 
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Με τη συνεργασία της 

Νεότερα Δεδομένα 

στην Υπογονιμότητα και 
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή  

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Νεότερα Δεδομένα 
στην Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα, στις 14-16 
Σεπτεμβρίου 2018 και διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας σε 
συνεργασία με τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής 
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση όλων για τις σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων 
ετών στον τομέα της Αναπαραγωγικής Ιατρικής, όπως τη σύγχρονη αντιμετώπιση της πτωχής ωοθηκι-
κής απάντησης, τη διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με ενδομητρίωση, τη διερεύνηση των καθ' έξιν 
αποβολών και της αποτυχίας εμφύτευσης, τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου, και το 
ρόλο του scratching και της υστεροσκόπησης πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Οι προσπάθειές μας εστιάστηκαν ώστε η συνάντηση αυτή να δώσει την δυνατότητα της παρακολούθη-
σης των εξελίξεων στο κλινικό αλλά και στο ερευνητικό πεδίο της επιστήμης μας, δημιουργώντας ένα 
επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της Μαιευτικής – Γυναικολογίας 
που ο σύγχρονος κλινικός και εργαστηριακός επιστήμονας καλούνται να αντιμετωπίσουν από κοινού.

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή ελπίζουν να βρείτε τη θεματολογία του επιστημονικού 
προγράμματος ενδιαφέρουσα, ενώ οι διακεκριμένοι ομιλητές που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, 
εγγυώνται μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση.

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας, με βασικό μέλημά της, τη στήριξη της έρευνας στον 
τομέα της Μαιευτικής- Γυναικολογίας, τη φροντίδα για την ηθική και δεοντολογική πρακτική άσκηση της 
ειδικότητας και την ανταλλαγή απόψεων που απορρέουν από την κλινική πράξη, ζητά την ενεργή 
παρουσία όλων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου όλων μας.

Με την πεποίθηση ότι θα υποστηρίξετε δυναμικά με τη συμμετοχή σας τις εργασίες της επιστημονικής 
αυτής εκδήλωσης, σας καλωσορίζουμε όλους και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη παραμονή στην πόλη 
των Ιωαννίνων.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
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