ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZATION
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
GREEK ASSOCIATION OF UROGYNAECOLOGY AND PELVIC FLOOR DISORDERS
2013

IUGA AFFILIATE SOCIETY
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

5th Greek National Congress in Urogynaecology
& Pelvic Floor Disorders

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
INTERACTIVE WORKSHOPS
«ARETAIEIO» HOSPITAL
Athens, November 23, 2017

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23 Νοεµβρίου 2017
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ
24 & 25 Νοεµβρίου 2017

WAR MUSEUM
Athens, November 24 & 25, 2017

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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www.urogyn2017.mdcongress.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Παναγιώτης Βάκας
Άγγελος Λιάπης
Μιχαήλ Στραβόλαιμος
Εμμανουήλ Παπαδάκης
Οδυσσέας Παπανικολάου
Νικόλαος Μαρταβαντζής
Εμμανουήλ Χειράκης
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Χαιρετισμός
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την διεξαγωγή του «5ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ουρογυναικολογίας» που οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του
Πυελικού Εδάφους και την Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο «Αρεταίειο»
Νοσοκομείο (κλινικά φροντιστήρια) στις 23 Νοεμβρίου και στο Πολεμικό Μουσείο, 24-25 Νοεμβρίου 2017.
Η βελτίωση της διαγνωστικής προσέγγισης αλλά και η διεύρυνση των δυνατοτήτων συντηρητικής και επεμβατικής
αντιμετώπισης των ασθενών έχει καταστήσει απαραίτητη την ανάπτυξη εξειδικεύσεων στις διάφορες ειδικότητες
της Ιατρικής επιστήμης. Οι εξειδικεύσεις αυτές αποτελούν πεδίο εκδηλώσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από
τους θεράποντες ιατρούς αλλά δίνουν και την δυνατότητα εξατομικευμένης φροντίδας στους ασθενείς με την
χρήση των δεδομένων που η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να προσφέρει. Η ουρογυναικολογία αποτελεί υποειδικότητα της Μαιευτικής & Γυναικολογίας περισσότερο από μια δεκαετία και έχει βοηθήσει στην προαγωγή
της βασικής αλλά και κλινικής έρευνας στο γνωστικό της αντικείμενο, ενώ νέες θεραπείες συντηρητικές και
χειρουργικές έχουν ανακαλυφθεί βελτιώνοντας την ζωή των ασθενών.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος του «5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του
Πυελικού Εδάφους», έγινε στοχεύοντας στο να προσφέρει ανακεφαλαίωση των υπάρχουσων γνώσεων για
την δημιουργία μιας νέας βάσης αλλά και ερεθισμάτων για τους νέους συναδέλφους προσφέροντας μία
τεκμηριωμένη ενημέρωση για της τελευταίες εξελίξεις στην ουρογυναικολογία.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διεύρυνση των γνώσεων αλλά και της κλινικής εμπειρίας των συναδέλφων που
ασχολούνται με την αντιμετώπιση ασθενών που εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της εξειδίκευσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλινικά φροντιστήρια, διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και state of the art διαλέξεις,
προσφέροντας ενημέρωση, εμπειρία αλλά και ερεθίσματα για την περαιτέρω προαγωγή της έρευνας στη χώρα
μας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σας προσκαλούμε να λάβετε ενεργό μέρος στο «5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας», έχοντας την πεποίθηση ότι θα στηρίξετε με την παρουσία σας τις
επιστημονικές και κλινικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ευθύμιος Δεληγεώρογλου				
Καθηγητής, Διευθυντής Β’					
Μαιευτικής & Γυναικολογικής				
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών				
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Παναγιώτης Βάκας
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Ουρογυναικολογίας & Διαταραχών
Πυελικού Εδάφους

INVITED
SPEAKERS
ANTONIOU ANTONY (Doha)
CARDOZO LINDA (UK)
CERVIGNI MAURO (Italy)
COSSON MICHEL (France)
CUTNER ALFRED (UK)
DAVILA WILLY (USA)
DOUMOUCHTSIS STERGIOS (UK)
KALIS VLADIMIR (Czech Republic)
MILANI RODOLFO (Italy)
WOOD DAN (UK)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κλινικό φροντιστήριο 1: Εφαρμοσμένο κλινικό σεμινάριο στη χειρουργική αντιμετώπιση της γνήσιας ακράτειας
ούρων από προσπάθεια
Κλινικό φροντιστήριο 2: Ουροδυναμική μελέτη

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Determining the role of mesh in POP surgery. Have we
define the indications and the contraindications yet?
• Developing a laparoscopic Urogynecology service
• Female cosmetic genital surgery. What, when and
by whom?
• High uterosacral ligament suspension or sacrospinous
ligament fixation for management of severe prolapse?
• Laparoscopic sacro-colpopexy. Is the gold standard for
the management of vaginal vault prolapse?
• Laparoscopic Sacro-uteropexy. New trend or evidence
based medicine?
• Management of complications of POP transvaginal surgery
• Management of mesh complications after reconstructive
pelvic floor surgery
• Management of refractory overactive bladder
• Manchester operation for uterine prolapse. Is still a
viable procedure?
• Setting goals for effective treatment: Physician’s and
patient perspective
• Transvaginal mesh (Uphold) with or without uterine
preservation for severe prolapse
• Urodynamic investigations. Do they make any difference
in outcome?
• Vaginal hysterectomy. Do we need suspension of the
vaginal vault and if yes how?
• Vaginal obliterative procedures. Do they have any role in
current practice?
• What is important in adolescent childhood urogynecology?
• What to do when things go wrong with urinary
incontinence surgery?
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• Αιτιολογία και διαφορική διάγνωση της υπερδραστήριας
κύστης
• Απεικονιστικές μέθοδοι στο πυελικό έδαφος
• Επιλογή ταινίας ελεύθερης τάσης σε ασθενείς με
ουροδυναμικού τύπου ακράτεια ούρων από προσπάθεια
• Επιπλοκές γαστρεντερικού συστήματος & ουροποιητικού
συστήματος
• Η συμβολή της φυσιοθεραπείας σε ασθενείς με
υπερδραστήρια κύστη
• Κάκωση σφικτήρα του πρωκτού στον τοκετό
• Κατακράτηση ούρων στη γυναίκα
• Κυστεοκήλη και λανθάνουσα ακράτεια ούρων από
προσπάθεια
• Ορθοκολπικό συρίγγιο
• Ακράτεια ούρων κατά την κύηση και την λοχεία
• Σύγκριση της οπισθοηβικής ταινίας ελεύθερης τάσης με
την χρήση περιτονίας για την θεραπεία του SUI
• Σύγχρονη λειτουργική ανατομική του πυελικού εδάφους
• Σύγχρονη φαρμακολογική θεραπεία της υπερδραστήριας
κύστης και μελλοντικές προσεγγίσεις
• Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση της ορθοκήλης
• Χρόνιος πυελικός πόνος στη γυναίκα
• Ψυχολογικά και σεξουαλικά προβλήματα στην
ουρογυναικολογία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)
Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: έως 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω e-mail στο m.mantzorou@mdcom.gr ή στο www.urogyn2017.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.urogyn2017.mdcongress.gr
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κατηγορίες Συμμετοχής
Ιατροί Ειδικευμένοι
Ιατροί Ειδικευόμενοι

Θεωρητικό μέρος (Πολεμικό Μουσείο, 24-25/11/2017)
Κόστος
80€
50€

Κλινικά φροντιστήρια («Αρεταίειο» Νοσοκομείο, 23/11/2017)
Χειρουργική αντιμετώπιση της γνήσιας ακράτειας ούρων από προσπάθεια
(Πειραματικό εργαστήριο «Αρεταιείου» Νοσοκομείου)
Maximum θέσεων 15
Ουροδυναμική μελέτη
(«Μαγγίνειο» αμφιθέατρο «Αρεταιείου» Νοσοκομείου)
Maximum θέσεων 15

50€

50€

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στα κλινικά φροντιστήρια, είναι και η παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους (24-25/11).
Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, απαιτείται η έγκαιρη προ κράτηση της συμμετοχής.
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα συμμετοχής των ειδικευμένων – ειδικευόμενων ιατρών, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ
• Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης

ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.urogyn2017.mdcongress.gr

6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2013

Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας & Διαταραχών Πυελικού Εδάφους
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
23/11/2017, Κλινικά φροντιστήρια: «Αρεταίειο» Νοσοκομείο (Βασ.Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Μετρό
«Μέγαρο Μουσικής»).
24-25/11/2017, Θεωρητικό μέρος: Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Ριζάρη 2, Τ.Κ. 10675 Αθήνα, Μετρό
«Ευαγγελισμός»).
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική και δεν θα υπάρχει μετάφραση.
ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής
εκπαίδευσης.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
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 (ep)
και τις δύο (2) μέρες του Συνεδρίου (θεωρητικό μέρος). 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.).

ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
www.urogyn2017.mdcongress.gr
SAVE THE DATE

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων:

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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