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Θεσσαλονίκη,  12 Οκτωβρίου 2016 

Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 

 
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής  
Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο 
Ξενοδοχείο Porto Palace, στις 9-11 Δεκεμβρίου 2016, σε συνεργασία με την  Ελληνική Εταιρεία Ιατρών 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων αλλά και το 
Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας « ΚΥΒΕΛΗ» . 
 
Κύριος στόχος του Συνεδρίου αυτού, είναι η ενημέρωση όλων μας για τις σημαντικές εξελίξεις που 
έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Αναπαραγωγικής Ιατρικής, όπως την σύγχρονη 
αντιμετώπιση της πτωχής ωοθηκικής απάντησης, τη διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με ενδομητρίωση, 
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου, ωοθηκών και μαστού σε γυναίκες με σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών, τον μεταβολομικό έλεγχο της ποιότητας των εμβρύων και την συμβολή της time-
lapse καλλιέργειας στο, εργαστήριο εξωσωματικής, τον ρόλο του scratching στο ενδομήτριο και της 
υστεροσκόπησης πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση για την αύξηση της πιθανότητας εγκυμοσύνης. 

 
Οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής: 
 

 Διέγερση των ωοθηκών: Φιλικά προς την 
 ασθενή και ασφαλέστερα σχήματα 
 Συναντίληψη (Consensus) για τη διάγνωση, 
 τη θεραπεία και τις μακροπρόθεσμες 
 επιπτώσεις του Συνδρόμου Πολυκυστικών 
 Ωοθηκών 
 Αναπαραγωγή και μακροπρόθεσμοι 
 κίνδυνοι για  την υγεία. 
 Εκτίμηση του ωοθηκικού δυναμικού και 
         αντιμετώπιση της πτωχής ωοθηκικής 
 απάντησης 
  Υαλοποίηση ή βραδεία κατάψυξη   
 εμβρύων  και  γαμετών 
  Μεταβολικοί παράγοντες στην εκτίμηση 
 της  ποιότητας των εμβρύων 
 Κατάψυξη ωοθηκικού ιστού και γαμετών 
 σε περιπτώσεις κακοήθειας 
 Ωρίμανση ωαρίων “In vitro”:  Από την 
 έρευνα στην κλινική εφαρμογή 
 Σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών: 
 Υπάρχει αποτελεσματικός αλγόριθμος 
 πρόληψης και αντιμετώπισης; 

 Πολύδυμη κύηση και υποβοηθούμενη 
 αναπαραγωγή 
 Περιφερικοί βιοδείκτες στην διάγνωση της 
 ενδομητρίωσης 
 Ενδομητρίωση: Χειρουργική αντιμετώπιση 
 ή εξωσωματική γονιμοποίηση; 
 Καρκίνος και αναπαραγωγή 
 Υποδεκτικότητα του ενδομητρίου στην 
 εξωσωματική γονιμοποίηση 
 Επηρεάζουν οι παθήσεις της μήτρας την 
 πιθανότητα εμφύτευσης; 
 Προεμφυτευτική διάγνωση 
 Αναπαραγωγικός τουρισμός: Μια 
 σύγχρονη πραγματικότητα 
 Νομικό πλαίσιο της Υποβοηθούμενης 
 Αναπαραγωγής 
 Ανθρώπινη αναπαραγωγή: Επίσημη 
 υποειδικότητα της Μαιευτικής και 

 Γυναικολογίας
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Ελπίζοντας στην ενεργό συμμετοχή σας και στήριξη των επιστημονικών στόχων του παραπάνω 
Συνεδρίου, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους σας  και για όλες 
τις πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα  www.fertility-sterility2016.gr 
 
Η επιστημονική επιτροπή σας καλεί να υποβάλετε περιλήψεις που σχετίζονται με τις ανωτέρω θεματικές 
ενότητες προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Επιστημονική πρόγραμμα ως προφορικές ή αναρτημένες 
παρουσιάσεις. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αποστείλουν τις περιλήψεις τους παρακαλούνται να 
υποβάλουν τις περιλήψεις πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2016. 
Όλες οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν μέσω e-mail: info@era.gr,  και δεν πρέπει να έχουν 
δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε προηγούμενο Συνέδριο/ Συνάντηση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου ERA 
Ε.Π.Ε. (Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, email: info@era.gr, τηλ: 210-3634944, Fax: 210-3631690 – 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Έφη Στάμενα).  
 

Με εκτίμηση, 
 
 

     Βασίλειος Κ. Ταρλατζής  
Πρόεδρος Συνεδρίου 
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