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Πρόσκληση
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με  ιδιαίτερη  χαρά  σας  προσκαλούμε  στο «9ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Γυναικολογι-
κής  Ογκολογίας» το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής 
Ογκολογίας (ΕΕΓΟ), μεταξύ 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, 
στην Αθήνα.

Οι σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στη γυναικολογική ογκολογία επιβάλ-
λουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαιευτήρων-γυναικολόγων στις  αρχές της  
έγκαιρης  διάγνωσης και αντιμετώπισης των γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο. Σκο-
πός του Συνεδρίου είναι η περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων σε όλους τους τομείς 
της γυναικολογικής ογκολογίας αλλά και η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και αντιθέ-
σεων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα καταρτίζεται από Έλληνες και ξένους ομιλητές με μεγά-
λη εμπειρία στη γυναικολογική ογκολογία και αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση των 
ιατρών και φορέων υγείας στα πιο σύγχρονα ιατρικά δεδομένα για μια επιστημονική 
ορθή και εξατομικευμένη αντιμετώπιση των γυναικών με  γυναικολογικό καρκίνο.

Σας προσκαλούμε να  συμμετάσχετε ενεργά στην επιστημονική αυτή εκδήλωση της 
Εταιρείας μας, συμβάλλοντάς στην επιτυχία του Συνεδρίου.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Αλέξανδρος Ροδολάκης
Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

• Διαγνωστική προσέγγιση και πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων 
• Αρχές  και τεχνικές ριζικής χειρουργικής ελάσσονος πυέλου και άνω 

κοιλίας
• Η σημασία του φρουρού λεμφαδένα: τεχνική και εφαρμογές
• Κληρονομικός γυναικολογικός καρκίνος
• Παρακολούθηση ασθενών με  γυναικολογικό καρκίνο
• Λεμφαδενεκτομή στον καρκίνο του ενδομήτριου: Πότε και πως;
• Χειρουργική στον καρκίνο ωοθηκών
• Ο ρόλος και η χειρουργική μείζονας κυτταρομείωσης στον 

προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών
• Ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία
• Λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική γυναικολογικών καρκίνων
• Πρωτογενής πρόληψη καρκίνου τραχήλου με  HPV εμβολιασμό
• Μέθοδοι screening Καρκίνου τραχήλου μήτρας: HPV DNA Testing και 

κυτταρολογία
• Επιπλοκές επεμβάσεων στην γυναικολογική ογκολογία:  

Πρόληψη και αντιμετώπιση
• Συντηρητική αντιμετώπιση γυναικολογικών καρκίνων
• Στοχευμένες θεραπείες 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)

Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ έως 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως 
αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα).
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Σημαντικό: κάθε ατομική πληρωμένη εγγραφή δίνει το δικαίωμα υποβολή έως τρεις (3) εργασίες ως μέλος 
συγγραφικής ομάδας.

2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), συνολικός 
χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster (e-P)]

3. Με την υποβολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email

4. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο 
Περιλήψεων του Συνεδρίου. 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:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των
   ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Ι.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά και Μέθοδο
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
250 λέξεις. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου 
παρουσίασης κάθε εργασίας.

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας

 ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ &
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

https://mdcongress.gr/ypovoli-ergasion-oncology-2022/
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οn-line εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οn-site εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες του συνεδρίου με την προϋπόθεση να υπάρχουν 
διαθέσιμες θέσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατηγορίες Συμμετοχή Κόστος 

Ιατροί Ειδικευμένοι 150 €

Ιατροί Ειδικευόμενοι 80 €
Νοσηλευτικό Προσωπικό - Μαίες/Μαιευτές Δωρεάν
Φοιτητές Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. 
Το κόστος εγγραφής των φοιτητών αφορά φοιτητές πρώτου πτυχίου και επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλουν κανονικό κόστος εγγραφής. 

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 & Δεξίωση Υποδοχής 

ON-LINE 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

https://mdcongress.gr/eggrafes-oncology-2022/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Παρασκευή 16, Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022
Ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, T.K. 16121 Αθήνα)

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. 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.) 
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 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
 

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


