ΠΡΟΦΑΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
-

Νοζμβριοσ 2018: Ομιλία ςτο 2ο υνζδριο Αναπαραγωγικισ Λατρικισ Κεντρικισ
Ελλάδασ, που διοργανϊκθκε με εξαιρετικι επιτυχία ςτθν Λάριςα 30/11-02/12/2018:
Σο κζμα τθσ ομιλίασ μου ιταν ‘Σα κλινικά δεδομζνα για τθν χριςθ τθσ
αναςυνδυαςμζνθσ ανκρϊπινθσ LH’. Θ προςκικθ τθσ LH ςτα προγράμματα ωοκθκικισ
διζγερςθσ ςτα πλαίςια εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ είναι ςτο προςκινιο τα
τελευταία χρόνια, γιατί όπωσ ανζλυςα ςτθν ομιλία μπορεί να βελτιϊςει τα
αποτελζςματα ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ γυναικϊν. Για άλλθ μια φορά αποδεικνφεται
ότι θ εξατομικευμζνθ αντιμετϊπιςθ των ηευγαριϊν που κάνουν εξωςωματικι μπορεί
να οδθγιςει με μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ ςτθν επιτυχία...

-

Νοζμβριοσ 2018: υμμετοχι ςτο ‘26th World Congress on Controversies in Obstetrics,
Gynecology & Infertility (COGI), που πραγματοποιικθκε ςτο Λονδίνο ςτισ 2325/11/2018. Σα παγκόςμια ςυνζδρια COGI διοργανϊνονται ετθςίωσ, και
χαρακτθρίηονται από το υψθλό επιςτθμονικό επίπεδο των παρουςιάςεων
προςελκφοντασ μεγάλο αρικμό ςυμμετεχόντων από όλο τον κόςμο. Και το φετινό
ςυνζδριο ιταν εξαιρετικά ενδιαφζρον και αναπτφχκθκαν πολλά κζματα αιχμισ, ιδίωσ
για τθν Αναπαραγωγικι Λατρικι.

-

Οκτϊβριοσ 2018: Ομιλία ςτο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Μελζτθσ
τθσ Παχυςαρκίασ, του Μεταβολιςμοφ και των Διαταραχϊν Διατροφισ (ΕΠΑΜΕΔΛ) που
διεξιχκθ ςτθν Καλαμπάκα, με κζμα ‘Αναπαραγωγι μετά το Βαριατρικό χειρουργείο.
Είχα επίςθσ τθν τιμι να εκλεγϊ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο κατά τισ αρχαιρεςίεσ των
μελϊν τθσ Εταιρείασ. Πρόκειται για μια 'πολυςυλλεκτικι' εταιρεία που περιλαμβάνει
ιατροφσ πολλϊν ειδικοτιτων, όπωσ ενδοκρινολόγουσ, πακολόγουσ, καρδιολόγουσ,
γυναικολόγουσ, παιδίατρουσ, με κοινό ςκοπό τθν ςφαιρικι και ολιςτικι αντιμετϊπιςθ
του προβλιματοσ των διαταραχϊν μεταβολιςμοφ και βάρουσ ςε όλο το θλικιακό
φάςμα... Οι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ είναι εξαιρετικά ενδιαφζρουςεσ και ελπίηω
να βοθκιςουμε ςτθν διάδοςθ γνϊςθσ και επιςτθμονικϊν απόψεων πάνω ςε
φλζγοντα προβλιματα, όπωσ τθσ παχυςαρκίασ που ζχουν πλζον λάβει χαρακτιρα
'επιδθμίασ' παγκοςμίωσ. Ευχαριςτϊ κερμά τουσ ςυναδζλφουσ που ςτιριξαν τθν
υποψθφιότθτά μου...

-

Οκτϊβριοσ 2018: υμμετοχι ϊσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο τθσ
Mediterranean Society for Reproductive Medicine που διοργανϊκθκε ςτθν Κριτθ, με
κζμα ‘The daily practice in ovarian stimulation’. το ςυνζδριο ςυμμετείχαν Ελλθνεσ

και ξζνοι ομλθτζσ και το επιςτθμονικό επίπεδο ιταν εξαιρετικά υψθλό.

-

επτζμβριοσ 2018: Πραγματοποιικθκε με εξαιρετικι επιτυχία το δεφτερο (για το
2018) FERTILITY MASTER CLASS ςτθν Ακινα που το παρακολοφκθςαν ςυνάδελφοι
εξειδικευμζνοι ςτθν Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι. Ευχαριςτϊ τουσ διοργανωτζσ για
τθν τιμι να ςυντονίςω και να μιλιςω ςτο meeting αυτό μαηί με τουσ δυο
προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ από το εξωτερικό.

-

επτζμβριοσ 2018: Χαιρετιςμόσ εκ μζρουσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Γονιμότθτασ και
τειρότθτασ (ςτθν οποία ζχω τθν τιμι να είμαι μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου)
ςτθν εναρκτιρια τελετι του Πανελλινιου υνεδρίου για τθν Τπογονιμότθτα και τθν
Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι που διοργανϊκθκε με εξαιρετικι επιτυχία ςτα
Λωάννινα...το ίδιο ςυνζδριο ζδωςα ομιλία με κζμα τα ποςοςτά επιτυχίασ ςτθν
εξωςωματικι γονιμοποίθςθ.

-

Σον Λοφλιο του 2018 ςυμμετείχα ςτισ εργαςίεσ του Ετθςίου υνεδρίου τθσ ESHRE, ςτθν
Βαρκελϊνθ. Εξαιρετικζσ ομιλίεσ και παρουςιάςεισ των τελευταίων εξελίξεων ςτθν
Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι. Προςκλικθκα και ςτθν κλειςτι τελετι απονομισ των
Grants for Fertility Innovation όπου γνϊριςα από κοντά, μίλθςα (και ζβγαλα και μια
ςυλλεκτικι photo) με τθν Louise Brown, το πρϊτο παιδί που γεννικθκε με
εξωςωματικι και τϊρα είναι 40 ετϊν!!

-

Σον Λοφνιο του 2018 ςυμμετείχα ενεργά ςτο 14ο Πανελλινιο υνζδριο Μαιευτικισ και
Γυναικολογίασ που διοργανϊνεται κάκε 3 χρόνια από τθν Ελλθνικι Εταιρεία
Μαιευτικισ και Γυναικολογίασ και αποτελεί το κορυφαίο επιςτθμονικό γεγονόσ ςτθν
ειδικότθτά μασ. Πλθν των άλλων, είχα τθν τιμι να προεδρεφςω και να ςυντονίςω τθν

υνεδρία: ωχρινικι φάςθ μετά από Εξωςωματικι Γονιμοποίθςθ, όπου εδόκθςαν
ενδιαφζρουςεσ διαλζξεισ.
-

Σον Μάιο του 2018 θ μονάδα μασ ςυμμετείχε με επιςτθμονικι ανακοίνωςθ ςτο
Διεκνζσ υνζδριο Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ και Γενετικισ που διοργανϊκθκε
ςτο Tel Aviv του Λςραιλ. Ιταν άλλθ μια διάκριςθ τθσ ομάδασ μασ ςε διεκνζσ
επίπεδο...

-

Σον Μάιο του 2018 είχα τθν τιμι να είμαι ο ςυντονιςτισ/πρόεδροσ ςτο Fertility
Master Class που διοργανϊκθκε ςτθν Ακινα, και το οποίο προςκλικθκαν να
παρακολουκιςουν επιλεγμζνοι ιατροί που εξειδικεφονται ςτθν Τποβοθκοφμενθ
Αναπαραγωγι. Οι ομιλθτζσ S.Ribeiro (τθν μονάδα IVI τθσ Λςπανίασ), J. Llacer (από το
Πανεπιςτιμιο του Bernabeu) και ο D. Stoop (fertility specialist από τθν Ελβετία)
μίλθςαν για τισ νεϊτερεσ εξελίξεισ ςτθν εξωςωματικι γονιμοποίθςθ και παρουςίαςαν
ενδιαφζροντα περιςτατικά. Θ ςυμμετοχι ιταν εντυπωςιακι και οι ςυηθτιςεισ
εξαιρετικά ενδιαφζρουςεσ. Σο Master Class κα επαναλθφκεί τον επτζμβριο με
καινοφργια κεματολογία. υναντιςεισ ςαν και αυτι είναι πολφτιμεσ για διατθροφμε
το επιςτθμονικό μασ επίπεδο ςε υψθλά standards

-

Σον Φεβρουάριο του 2018 ςυμμετείχα ςτθν επιςτθμονικι και οργανωτικι επιτροπι
του 3ου υνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Λατρϊν Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ
(ςτθν οποία ζχω τθν τιμι να είμαι μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου) με κζμα:
Εξωςωματικι Γονιμοποίθςθ. Σο ςυνζδριο χαρακτθρίςκθκε από το υψθλό επίπεδο των
παρουςιάςεων και τθν εξαιρετικά μεγάλθ ςυμμετοχι ςυνζδρων. Είχα τθν τιμι να
δϊςω διάλεξθ ςτο δορυφορικό ςυμπόςιο IVF Today and Beyond με κζμα
‘Corifollitropin alfa: an update on ovarian stimulation, και ςτθν ςυνζχεια να
ςυμμετάςχω ςτο panel του meet the experts μαηί με τον Κακθγθτι κ. Σαρλατηι και το
ςυνομιλθτι μου S. dos Santos-Ribeiro, ϊςτε να απαντιςουμε ςτισ ερωτιςεισ των
προςκεκλθμζνων ςυναδζλφων

-

Σον Λανουάριο του 2018 ξεκινιςαμε ωσ Ελλθνικι Εταιρεία Γονιμότθτασ και
τειρότθτασ (ςτθν οποία ζχω τθν τιμι να είμαι μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου)
μια ςειρά από ςυμπόςια με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ ςυναδζλφων τθσ επαρχίασ πάνω
ςε κζματα και εξελίξεισ ςτθν διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ υπογονιμότθτασ. Σο
πρϊτο από τα ςυμπόςια αυτά πραγματοποιικθκε ςτθν Πορταριά Πθλίου το αββατο
20 Λανουαρίου με μεγάλθ επιτυχία και ςυμμετοχι. Είχα τθν ευκαιρία να ςυμμετζχω
με δυο διαλζξεισ: μια για τθν ςθμαςία τθσ υςτεροςκόπθςθσ ςτθν διερεφνθςθ τθσ
υπογονιμότθτασ, και μια για τουσ μφκουσ και τισ αλικειεσ ςχετικά με τα
αποτελζςματα τθσ εξωςωματικισ. τθν 2θ ομιλία κζλθςα να ενθμερϊςω για τα
πραγματικά και τεκμθριωμζνα δεδομζνα ωσ προσ τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ ενόσ
ηευγαριοφ και το τι πραγματικά μποροφμε να προςφζρουμε, μια και θ
παραπλθροφόρθςθ μζςω Διαδικτφου και περιοδικϊν μαηικισ κυκλοφορίασ
δθμιουργεί ςυχνότατα λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ .....

-

Σον Δεκζμβριο του 2017 με αφετθρία το ‘4ο Forum: Γυναίκεσ ςτθν Ογκολογία’ που
διοργανϊκθκε ςτθν Ακινα, δθμιουργιςαμε τθν ομάδα ‘Oncofertility’ ςτθν οποία ζχω
τθν τιμι να ςυμμετζχω. Θ ομάδα αυτι απαρτίηεται από 5 γυναικολόγουσ και
ιςάρικμουσ ογκολόγουσ, και ζχει ωσ ςκοπό δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ πάνω ςτο ευαίςκθτο κζμα τθσ διατιρθςθσ τθσ γονιμότθτασ
γυναικϊν που αντιμετωπίηουν τον καρκίνο. Θ ανάγκθ ςυντονιςμζνθσ δράςθσ
προκφπτει από τθν διαπίςτωςθ ότι ανεπίτρεπτα πολλζσ γυναίκεσ που παρουςιάηουν
τθν επάρατθ νόςο χάνουν τθν ευκαιρία να διατθριςουν τθν ικανότθτα για μελλοντικι
τεκνοποίθςθ είτε από άγνοια είτε από ελλιπι πλθροφόρθςθ. Οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ
ςτον τομζα κρυοςυντιρθςθσ γενετικοφ υλικοφ κακϊσ και θ εμπειρία από τθν
υιοκζτθςθ πρωτοκόλλων διζγερςθσ ωοκθκϊν που είναι αςφαλι ακόμα και ςε
περιπτϊςεισ ορμονοεξαρτϊμενων νεοπλαςιϊν, εξαςφαλίηουν τθν δυνατότθτα
διατιρθςθσ τθσ γονιμότθτασ με επακόλουκα ςθμαντικά ωφζλθ, τόςο αντικειμενικά
(τθν τεκνοποίθςθ αργότερα, όταν θ μάχθ με τθν νόςο κα ζχει κερδθκεί) όςο και
ψυχολογικά. Θ πρόκεςι μασ είναι να ακολουκιςουν και άλλεσ δράςεισ ευρφτερθσ
ενθμζρωςθσ τόςο των ιατρϊν όςο και του κοινοφ

-

Σον Οκτϊβριο του 2017, είχαμε τθν τιμι να είμαςτε θ μόνθ μονάδα από τθν Ελλάδα
που ςυμμετείχε με επιςτθμονικι παρουςίαςθ ςτο Ετιςιο ςυνζδριο τθσ Αμερικανικισ
Εταιρείασ Αναπαραγωγικισ Λατρικισ (ASRM) ςτο San Antonio, Texas, 2017. Ηιςαμε και
αυτι τθν εμπειρία (και αναγνϊριςθ). Θ μελζτθ μασ ‘‘Does a low-quality blastocyst
impair implantation when it is transferred along with a high-quality one?’ by E.
Makrakis, V. Dinopoulou, S. Liarmakopoulou, C. Anagnostopoulou, M.Fligou, T.
Moustakarias, D.Giannaris’’ επιλζχκθκε να ςυμπεριλθφκεί ςτθν επίςθμθ εφαρμογι
μζςων δικτφωςθσ του ςυνεδρίου, και κατζλαβε τθν 17θ κζςθ ςε επιςκεψιμότθτα!!!
Θταν ςίγουρα μια μεγάλθ διάκριςθ ςτθν παγκόςμια επιςτθμονικι κοινότθτα….

-

ΕΜΒΡΤΟ A.R.T. – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΕΠΣΕΜΒΡΛΟ 2017: Ζπειτα από 11 χρόνια επιτυχοφσ
λειτουργίασ τθσ Μονάδασ ΕΜΒΡΤΟ A.R.T. γυρίηουμε ςελίδα και προχωράμε
μπροςτά. Μεγαλϊνουμε, επεκτεινόμαςτε, μεταφερόμαςτε ςε καινοφργιεσ ςφγχρονεσ
εγκαταςτάςεισ, και ςυνεχίηουμε με τα ίδια ιδανικά. Κα ικελα να ευχαριςτιςω από
καρδιάσ όλα τα ηευγάρια που μου εμπιςτεφκθκαν το πρόβλθμά τουσ αυτά τα χρόνια
και δεςμεφομαι πωσ κα ςυνεχίςω να δίνω ότι καλφτερο μπορϊ για να βοθκιςω ςτθν
πραγματοποίθςθ του ονείρου τουσ. Κα ικελα επίςθσ να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ
ςυνεργάτεσ μου (ιατροφσ, εμβρυολόγουσ, μαίεσ, ςυντονίςτριεσ, ψυχολόγο-ςφμβουλο
γονιμότθτασ) γιατί πιςτεφω ακράδαντα πωσ θ επιτυχία είναι το αποτζλεςμα
αρμονικισ ςυνεργαςίασ τθσ ‘ομάδασ’. Ευτυχϊσ κα τουσ ζχω μαηί μου ςτθ νζα
εποχι.... Θ καινοφργια διεφκυνςθ τθσ Μονάδασ είναι: ϊχου 7, Νζο Ψυχικό.
Βρίςκεται ςτθν Λ. Κθφιςίασ ςτον κόμβο Κατεχάκθ. Σο τθλζφωνο εξακολουκεί το ίδιο
(210-6450364) και ζχει προςτεκεί και το 210-6776700.

-

Θ διαρκισ ενθμζρωςθ, ζτςι γριγορα όπωσ τρζχουν οι εξελίξεισ, είναι απαραίτθτθ ϊςτε να
προςφζρουμε ότι καλφτερο και εγκυρότερο ςτα ηευγάρια που μασ εμπιςτεφονται. Ετςι, τον
Λοφλιο του 2017 παρακολοφκθςα το 33o ετιςιο ςυνζδριο τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ

Ανκρϊπινθσ Αναπαραγωγισ και Εμβρυολογίασ (ESHRE) που πραγματοποιικθκε ςτο Γενεφθ τθσ
Ελβετίασ. Σο ετιςιο αυτό ςυνζδριο αποτελεί τθν κορυφαία επιςτθμονικι ςυνάντθςθ για τθν
Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι ςτθν Ευρϊπθ και ςυμμετείχαν χιλιάδεσ ςφνεδροι. Οπωσ ιταν
αναμενόμενο παρουςιάςκθκαν όλα τα νεϊτερα ερευνθτικά και κλινικά δεδομζνα ςτον τομζα
μασ.
-

Σον Λοφνιο του 2017 είχα τθν τιμι να είμαι μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ Επιτροπισ του διεκνοφσ
ςυμποςίου που διοργανϊκθκε ςτθν Κεςςαλονίκθ με τον ευρθματικό τίτλο: ‘Εξωςωματικι
Γονιμοποίθςθ: ζνα απαιτθτικό και ςυναρπαςτικό ταξίδι’. το ςυμπόςιο ιταν καλεςμζνοι και
ζδωςαν ομιλίεσ διάςθμοι επιςτιμονεσ από το εξωτερικό, όπωσ ο Alan DeCherney, ο Bart
Fauser, ο Andrea Genazzani και άλλοι. Σο επίπεδο ιταν εξαιρετικό, θ κεματολογία κάλυπτε
όλεσ τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον τομζα μασ, ενϊ ιταν πραγματικά μεγάλθ εμπειρία να ακοφσ
ομιλίεσ από εμβλθματικζσ φυςιογνωμίεσ τθσ παγκόςμιασ επιςτθμονικισ κοινότθτασ. Είχα
τζλοσ τθν τιμι να είμαι πρόεδροσ ςτθν ςυνεδρία ‘ Less is more – IVF in 2017 and New Aspects
in Sertoli cell function’

-

Σον Μάιο του 2017 ζδωςα διάλεξθ ςτο ςυμπόςιο για τθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι που
διοργάνωςε θ 3θ Πανεπιςτθμιακι Κλινικι Μαιευτικισ και Γυναικολογίασ ςτο Αττικό
Νοςοκομείο. Σο κζμα τθσ διάλεξθσ ιταν τα νεϊτερα δεδομζνα για τθν αντιμετϊπιςθ των
γυναικϊν που ακολουκοφν προγράμματα εξωςωματικισ και παρουςιάηουν πτωχι
ανταπόκριςθ ςτθν διζγερςθ των ωοκθκϊν. Οι γυναίκεσ αυτζσ, γνωςτζσ και ωσ πτωχζσ
απαντιτριεσ είναι ολοζνα και περιςςότερεσ ςτισ θμζρεσ μασ, κυρίωσ λόγω του προχωρθμζνου
τθσ θλικίασ τουσ, αλλά όχι μόνο. Θ αντιμετϊπιςι τουσ είναι δφςκολθ και πρζπει να
εξατομικεφεται πλιρωσ. Επίςθσ, αυτό που τόνιςα και ςτθν διάλεξι μου, είναι θ ανάγκθ να
ενθμερϊνουμε τισ γυναίκεσ αυτζσ με ειλικρίνεια μια και ςυχνά διάφορεσ πθγζσ και μθ
επιςτθμονικά δθμοςιεφματα δθμιουργοφν ψευδείσ προςδοκίεσ για τθν χριςθ φαρμάκων ι
μεκόδων που κάκε άλλο από ‘μαγικά’ είναι.

-

Σον Μάιο του 2017 παρακολοφκθςα το ςυμπόςιο εργαςίασ που διοργάνωςε θ Ευρωπαϊκι
Εταιρεία Ανκρϊπινθσ Αναπαραγωγισ (ESHRE) ςτθν Ακινα με κζμα τισ προκλιςεισ που
προκφπτουν τόςο ςτθν γονιμότθτα όςο και ςτθν γενικότερθ υγεία από τθν προχωρθμζνθ
αναπαραγωγικι θλικία τθσ γυναίκασ. Θ ςυμμετοχι επιςτθμόνων από το εξωτερικό ιταν
μεγάλθ ενϊ ςυηθτικθκαν όλα τα καινοφργια δεδομζνα για τθν αντιμετϊπιςθ των γυναικϊν
αυτϊν που πλθκαίνουν ολοζνα και περιςςότερο μια και οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ για καριζρα και
επαγγελματικι δραςτθριότθτα ζχουν μετακζςει τθν επικυμία τεκνοποίθςθσ ςε μεγαλφτερεσ
θλικίεσ

-

Σον Φεβρουάριο του 2017 παρακολοφκθςα για άλλθ μια φορά το ςυνζδριο ‘Best of ESHRE and
ASRM’ που πραγματοποιείται κάκε δφο χρόνια με τθν ςυνεργαςία των δφο μεγαλφτερων
επιςτθμονικϊν εταιρειϊν ςτον τομζα τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ, τθσ Ευρωπαϊκισ
(ESHRE) και τθσ Αμερικανικισ (ASRM) και που φζτοσ ζγινε ςτο Παρίςι. Σο ενδιαφζρον ιταν και
πάλι τεράςτιο, μια και ακοφςτθκαν οι απόψεισ από τισ δφο πλευρζσ του Ατλαντικοφ για ότι
νεϊτερο και πρωτοποριακό ζχει προκφψει τα τελευταία χρόνια, ενϊ εξαιρετικά ιταν και τα
debates ςε επίκαιρα κζματα μεταξφ Ευρωπαίων και Αμερικανϊν.

-

Tον Φεβρουάριο του 2017 ζδωςα διάλεξθ ςτο 6ο Πανελλινιο υνζδριο Γυναικολογικισ
Ενδοκρινολογίασ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα με κζμα ‘ Κεραπεία υπογονιμότθτασ ςτο

ςφνδρομο πολυκυςτικϊν ωοκθκϊν’. Σο ςυνζδριο διοργανϊκθκε με επιτυχία από τθν Ελλθνικι
Εταιρεία Γυναικολογικισ Ενδοκρινολογίασ και προςζλκυςε εξαιρετικά μεγάλο αρικμό
ςυνζδρων. τθν διάλεξι μου, τόνιςα τθν ςθμαςία τθσ τιρθςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ
ςτρατθγικισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπογονιμότθτασ ςτισ γυναίκεσ με το ςφνδρομο. Θ
ςτρατθγικι ξεκινάει με τθν αλλαγι τρόπου και ςυνθκειϊν ηωισ που αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν
απϊλεια βάρουσ (δεδομζνου ότι οι περιςςότερεσ γυναίκεσ με το ςφνδρομο είναι υπζρβαρεσ),
ςυνεχίηεται με τισ αγωγζσ πρόκλθςθσ ωοκθλακιορρθξίασ με κιτρικι κλομιφαίνθ, λετροηόλθ ι
γοναδοτροπίνεσ, και καταλιγει, αν τα παραπάνω βιματα δεν είναι επιτυχι, ςτθν εφαρμογι
εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ. Εφόςον θ αντιμετϊπιςθ των υπογόνιμων γυναικϊν με ΠΩ
γίνει ςωςτά και ςυςτθματικά, τα αποτελζςματα είναι εξαιρετικά και θ ςυντριπτικι
πλειοψθφία των ηευγαριϊν κατορκϊνει να αποκτιςει παιδί εφκολα και γριγορα.
-

Με ιδιαίτερθ χαρά κα ικελα να γνωςτοποιιςω τθν εκλογι μου ςτο Διοικθτικό
υμβοφλιο τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Γονιμότθτασ και τειρότθτασ κατά τισ πρόςφατεσ
αρχαιρεςίεσ που πραγματοποιικθκαν ςτισ 10/12/2016 ςτθν Κεςςαλονίκθ. Θ Εταιρεία
ζχει μακρόχρονθ και ιςτορικι πορεία και αποτελεί τον ανϊτερο επίςθμο
επιςτθμονικό φορζα ςτον τομζα τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ ςτθν χϊρα
μασ. Θ ςυμμετοχι μου ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο αποτελεί μεγάλθ τιμι αλλά και
ευκφνθ και ωσ εκ τοφτου κα ςυμβάλλω με όλεσ μου τισ δυνάμεισ για τθν
πραγματοποίθςθ των ςτόχων και των οραμάτων που ωσ νζο υμβοφλιο ζχουμε κζςει,
με πρϊτο τθν κοινωνικι ευαιςκθτοποίθςθ για τθν μάςτιγα τθσ υπογεννθτικότθτασ
που απειλεί τθν χϊρα μασ ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ που ηοφμε…

-

Σον Δεκζβριο του 2016 ζδωςα διάλεξθ ςτο 5ο Πανελλινιο υνζδριο Γονιμότθτασ και
τειρότθτασ με κζμα ‘Διατιρθςθ Γονιμότθτασ για μθ ιατρικοφσ λόγουσ’. Σο ςυνζδριο (ςτο
οποίο ιμουν μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ) διοργανϊκθκε με εξαιρετικι επιτυχία από
τθν Ελλθνικι Εταιρεία Γονιμότθτασ και τειρότθτασ θ οποία και αποτελεί τον ανϊτερο
επιςτθμονικό φορζα ςτο πεδίο τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ ςτθν χϊρα μασ. Σθν
ομιλία παρακολοφκθςε με ενδιαφζρον μεγάλο ακροατιριο δεδομζνου ότι το κζμα τθσ
παράταςθσ τθσ αναπαραγωγικισ ικανότθτασ των ςφγχρονων γυναικϊν μζςω τθσ
κρυοςυντιρθςθσ ωαρίων αποτελεί μια ολοζνα και περιςςότερο δθμοφιλι επιλογι. τθν
διάλεξθ παρουςιάςκθκαν τα τελευταία δεδομζνα για τθν αποτελεςματικότθτα και τουσ
περιοριςμοφσ των μεκόδων κρυοςυντιρθςθσ κακϊσ και οι κοινωνικζσ και ψυχολογικζσ
επιπτϊςεισ που πικανϊσ ςυνεπάγεται θ πρακτικι αυτι και που πραγματικά παρουςιάηουν
εξαιρετικό ενδιαφζρον.

-

Σον Οκτϊβριο του 2016 ζδωςα διάλεξθ ςτο 16ο υνζδριο τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Μελζτθσ τθσ
Παχυςαρκίασ, του Μεταβολιςμοφ και των Διαταραχϊν Διατροφισ, με κζμα Σεχνικζσ
Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ ςτισ υπζρβαρεσ και παχφςαρκεσ γυναίκεσ. Θ πρόςκλθςθ
αυτι αποτζλεςε ιδιαίτερθ τιμι γιατί ζγινε από διακεκριμζνουσ ενδοκρινολόγουσ και
πακολόγουσ-διατροφολόγουσ και θ ανάπτυξθ του κζματοσ ςε τόςο εξειδικευμζνο ακροατιριο
ιταν μια πραγματικι πρόκλθςθ.

-

Σον επτζμβριο του 2016 είχα τθν τιμι να ςυμμετζχω ωσ προςκεκλθμζνοσ πρόεδροσ ςε
ςυνεδρία κακϊσ και ωσ μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ ςτο διεκνζσ γυναικολογικό
ςυνζδριο ’10th Athens Congress on Women’s Health and Disease: Preconception to
Menopause’, που διοργανϊκθκε με επιτυχία ςτθν Ακινα, από 1 ζωσ 3 επτεμβρίου 2016. το

ςυνζδριο ςυμμετείχαν ζγκριτοι επιςτιμονεσ και από τισ δφο πλευρζσ του Ατλαντικοφ και
ακοφςτθκαν όλα τα νεϊτερα επιςτθμονικά δεδομζνα από το πεδίο μασ.
-

Σον Λοφλιο του 2016 ζγινε αποδεκτι και δθμοςιεφκθκε ςτο διεκνζσ επιςτθμονικό περιοδικό
Endocrinology and Metabolism International Journal πρωτότυπθ εργαςία μου από τθν Μονάδα
μασ ςχετικά με τουσ τρόπουσ επιλογισ των εμβρφων που δθμιουργοφνται με εξωςωματικι
γονιμοποίθςθ και μεταφζρουμε κατά το ςτάδιο τθσ εμβρυομεταφοράσ. Όπωσ είναι ευνόθτο, θ
ςωςτι επιλογι των εμβρφων οδθγεί ςε καλφτερα ποςοςτά επιτυχίασ. τθν εργαςία αυτι
κατακζτουμε τθν δικι μασ εμπειρία και ςτρατθγικι και παράλλθλα αναφζρουμε τισ
μελλοντικζσ προοπτικζσ ςτο κζμα αυτό. Θ δθμοςίευςθ αυτι αποτελεί εκπλιρωςθ των ςτόχων
μασ να παράγουμε, παράλλθλα με το κλινικό, και επιςτθμονικό ζργο, δίνοντασ το παρόν ςτθν
διεκνι ζρευνα. (E. Makrakis, V. Dinopoulou, D. Giannaris: ‘The path of embryo selection for
improving IVF success rates’¨Endocrinol Metab Int J 2016, 3(2): 00041)

-

Σον Λοφλιο του 2016 παρακολοφκθςα το ετιςιο ςυνζδριο τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ
Ανκρϊπινθσ Αναπαραγωγισ και Εμβρυολογίασ (ESHRE) που πραγματοποιικθκε ςτο Ελςίνκι
τθσ Φινλανδίασ. το ςυνζδριο, που αποτελεί τθν κορυφαία επιςτθμονικι ςυνάντθςθ για τθν
Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι ςτθν Ευρϊπθ, θ Μονάδα μασ είχε τθν τιμι να ςυμμετζχει με
τθν παρουςίαςθ ερευνθτικισ μελζτθσ που αφορά τθν ποιότθτα των εμβρφων που προκφπτουν
από τθν εφαρμογι μιασ εναλλακτικισ μεκόδου για τθν τελικι ωρίμανςθ των ωοκυλακίων ςτα
πρωτόκολλα εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ χοριγθςθ GnRH αγωνιςτι
αντί τθσ παραδοςιακισ ζνεςθσ χοριακισ γοναδοτροπίνθσ (Pregnyl ι Ovitrelle) μπορεί να
οδθγιςει ςτθν δθμιουργία μεγαλυτζρου ποςοςτοφ εμβρφων αρίςτθσ ποιότθτασ και ςυνεπϊσ
ςε υψθλότερα ποςοςτά επιτυχίασ. Θ μελζτθ πραγματοποιικθκε ςτο ΕΜΒΡΤΟ A.R.T. και
επιλζχκθκε να παρουςιαςτεί ςτο ςυνζδριο κατόπιν κρίςθσ ανάμεςα ςε χιλιάδεσ μελζτεσ που
υποβλικθκαν από όλο τον κόςμο, γεγονόσ που αποτελεί μια ςθμαντικι διάκριςθ και
επιβράβευςθ τθσ δουλειάσ μασ ςτθν Μονάδα.

-

Σον Οκτϊβριο του 2015, ςτα πλαίςια τθσ προςπάκειασ για ςυνεχι ενθμζρωςθ και ανταλλαγι
εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ ςτθν εξωςωματικι γονιμοποίθςθ, επιςκζφκθκα μαηί με τουσ
ςυνεργάτεσ μου δφο διακεκριμζνεσ Μονάδεσ εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ ςτθν Νζα Τόρκθ
των Θνωμζνων Πολιτειϊν Αμερικισ: τθν Μονάδα University Reproductive Associates ςτο New
Jersey, και τθν New York Fertility Services ςτο Manhattan. Με ικανοποίθςθ διαπιςτϊςαμε ότι
το επίπεδο παροχισ ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν υπθρεςιϊν δεν διαφζρει ουςιαςτικά από
αυτά που προςφζρουμε ςτθν Μονάδα μασ (με εξαίρεςθ το οικονομικό κομμάτι όπου
πραγματικά οι διαφορζσ είναι τεράςτιεσ και οι Αμερικανοί δυςκολεφονται να πιςτζψουν ότι
προςφζρουμε τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ ςτο 1/3 τθσ δικισ τουσ κοςτολόγθςθσ). Επίςθσ, και αυτό
είναι το πιο ςθμαντικό, τα ποςοςτά επιτυχίασ τθσ Μονάδασ μασ είναι ιςάξια με εκείνα των
Μονάδων που επιςκεφκικαμε (κάτι που το είχαμε διαπιςτϊςει και ςε επιςκζψεισ
προθγουμζνων ετϊν ςε άλλεσ διακεκριμζνεσ Μονάδεσ των Θνωμζνων Πολιτειϊν). Σζλοσ,
εξαιρετικά ενδιαφζρουςα ιταν θ ςυηιτθςθ πάνω ςτθν εφαρμογι τθσ τεχνικισ τθσ
υποβοθκοφμενθσ εκκόλαψθσ (Assisted Hatching) κακϊσ και τθσ τεχνικισ βιοψίασ
βλαςτοκφςτεων για προεμφυτευτικό γενετικό ζλεγχο και ιδθ ζχουμε ξεκινιςει τθν εφαρμογι
καινοφργιων πρωτοκόλλων που αναμζνεται να βελτιϊςουν περαιτζρω τα αποτελζςματά μασ.
Μετά το τζλοσ των επιςκζψεων ςτισ Μονάδεσ τθσ Νζασ Τόρκθσ, μεταβικαμε ςτθν Βαλτιμόρθ
όπου παρακολοφκθςα τισ εργαςίεσ του 71ου υνεδρίου τθσ Αμερικανικισ Εταιρείασ
Αναπαραγωγικισ Λατρικισ (ASRM).Όπωσ αναμζνετο, το ςυνζδριο αυτό, που αποτελεί το

κορυφαίο επιςτθμονικό γεγονόσ των Θνωμζνων Πολιτειϊν (και όχι μόνο), ιταν εξαιρετικά
ενδιαφζρον, μια και κορυφαίοι ομιλθτζσ και ερευνθτζσ ανζπτυξαν όλα τα τελευταία δεδομζνα
ςτον τομζα τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ, προςφζροντασ τθν καλφτερθ δυνατι
ενθμζρωςθ για τισ πλζον ςφγχρονεσ εξελίξεισ και τάςεισ. Σο ταξίδι αυτό ςτθν άλλθ πλευρά του
Ατλαντικοφ, άξιηε πραγματικά τον κόπο (και το κόςτοσ), μια και όχι μόνο διεφρυνε τισ γνϊςεισ
μασ αλλά τόνωςε και τθν αυτοπεποίκθςι μασ ότι ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ καταφζρνουμε να
ςτεκόμαςτε όρκιοι και ιςάξιοι μεγάλων κζντρων τθσ Αμερικισ.
-

Διάλεξθ ωσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςε δορυφορικό ςυμπόςιο που διοργανϊκθκε ςτα
πλαίςια του 2ου υνεδρίου Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Λατρϊν
Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ ςτθν Ακινα (19-21 Νοεμβρίου 2015) με γενικό κζμα ‘Αφξθςθ
των ποςοςτϊν επιτυχίασ: παρόν και μζλλον’. Θ διάλεξι μου αφοροφςε τθν πυροδότθςθ τθσ
τελικισ ωρίμανςθσ των ωαρίων ςε προγράμματα εξωςωματικισ με εναλλακτικό τρόπο, που
είναι χοριγθςθ μιασ κατθγορίασ φαρμάκων που λζγονται GnRHαγωνιςτζσ αντί τθσ
παραδοςιακισ ζνεςθσ χοριακισ γοναδοτροπίνθσ. Με τον τρόπο αυτόν αποφεφγεται εντελϊσ θ
εμφάνιςθ του ςυνδρόμου υπερδιζγερςθσ των ωοκθκϊν που αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ και
απειλθτικότερθ επιπλοκι των κφκλων ωοκθκικισ διζγερςθσ, μια και μπορεί να οδθγιςει τθν
γυναίκα ακόμθ και ςτο νοςοκομείο. Για τον λόγο αυτόν, θ νζα αυτι μζκοδοσ κεωρείται
πραγματικι επανάςταςθ αφοφ εξαςφαλίηει τθν μεγίςτθ αςφάλεια χωρίσ να κυςιάηεται θ
αποτελεςματικότθτα τθσ προςπάκειασ. Θ μζκοδοσ μπορεί και πρζπει να εφαρμόηεται ςε όλεσ
τισ γυναίκεσ υψθλοφ κινδφνου για ςφνδρομο υπερδιζγερςθσ (όπωσ γυναίκεσ με πολυκυςτικζσ
ωοκικεσ, αλλά ίςωσ όχι μόνο: πολφ πρόςφατα δεδομζνα υποδεικνφουν ότι θ μζκοδοσ αυτι
τθσ τελικισ ωρίμανςθσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν λιψθ περιςςοτζρων ωρίμων ωαρίων και ςτθν
δθμιουργία εμβρφων καλφτερθσ ποιότθτασ, οπότε ίςωσ να ωφελοφνται και άλλεσ κατθγορίεσ
γυναικϊν. ίγουρα ςτο εγγφσ μζλλον κα ζχουμε περιςςότερα ενδιαφζροντα ςτοιχεία. Οι άλλοι
δφο ομιλθτζσ του ςυμποςίου ιταν θ Sesh K. Sunkara από τθν Αγγλία (παγκοςμίωσ γνωςτι για
τισ ςθμαντικζσ ςυςτθματικζσ αναςκοπιςεισ που ζχει πραγματοποιιςει ςτον τομζα τθσ
υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ) και θ Florencia Barrios Abraham, κλινικι εμβρυολόγοσ από
τθν Λταλία. το ίδιο ςυνζδριο, θ ομάδα μασ από τθν Μονάδα Ζμβρυο A.R.T. ανακοίνωςε μια
ενδιαφζρουςα ερευνθτικι δουλειά, που απζδειξε πωσ αν παρατείνουμε τθν εξωςωματικι
καλλιζργεια εμβρφων που κατά τθν 2θ ι 3θ θμζρα δεν φαίνονται να είναι καλισ ποιότθτασ (και
ςυνεπϊσ δεν πλθροφν τα κριτιρια κρυοςυντιρθςθσ) είναι δυνατόν να προκφψουν
βλαςτοκφςτεισ (ζμβρυα 5θσ θμζρασ) καλισ πλζον ποιότθτασ οπότε και να καταψυχκοφν ςτο
ςτάδιο αυτό. Μάλιςτα από τθν μεταφορά τζτοιων αποψυχκζντων βλαςτοκφςτεων, ζχουμε
ςτθν Μονάδα μασ επιτυχείσ κυιςεισ.

-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςε ςυνεδρία ςτο ‘1ο υνζδριο Αναπαραγωγικισ Λατρικισ Κεντρικισ
Ελλάδασ: Εξελίξεισ ςτθν Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι’ που πραγματοποιικθκε ςτθν Λάριςα
ςτισ 5-6/12/2015. Σα κζματα τθσ ςυνεδρίασ ιταν εξαιρετικά ενδιαφζροντα και αφοροφςαν τον
ρόλο τθσ γρελίνθσ ςτθν αναπαραγωγι, τθν ςθμαςία τθσ αδενομφωςθσ ςτθν υπογονιμότθτα,
τον τρόπο αξιολόγθςθσ των εμβρφων ςτο εργαςτιριο και τισ μεκόδουσ προεμφυτευτικισ
διάγνωςθσ χρωμοςωμιακϊν και μονογονιδιακϊν διαταραχϊν.

-

Διάλεξθ ωσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςτο 13ο Πανελλινιο υνζδριο Μαιευτικισ και
Γυναικολογίασ που πραγματοποιικθκε ςτον Βόλο ςτισ 28-31/5/2015. Σο Πανελλινιο υνζδριο
διοργανϊνεται κάκε τρία χρόνια και αποτελεί το ςθμαντικότερο επιςτθμονικό γεγονόσ ςτθν
Μαιευτικι και Γυναικολογία ςτθν Ελλάδα. Σο κζμα τθσ ομιλίασ ιταν ‘Corifollitropin Alfa: ο νζοσ

παρατεταμζνοσ διεγζρτθσ των ωοκθκϊν’. τθν διάλεξθ παρουςιάςτθκαν όλα τα τελευταία
ενκαρρυντικά δεδομζνα από τθν χριςθ τθσ ‘γοναδοτροπίνθσ μίασ δόςθσ’ (Elonva) τόςο ςε
γυναίκεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ (35-42 ετϊν) όςο και ςε πτωχζσ απαντιτριεσ.
-

υμμετοχι ςτο διεκνζσ ςυνζδριο ‘6th International IVI Congress: Reproductive Medicine and
Beyond’, που πραγματοποιικθκε ςτο Alicante τθσ Λςπανίασ, ςτισ 23-25/4/2015. Σο ςυνζδριο
διοργανϊκθκε από τθν μεγαλφτερθ Μονάδα Εξωςωματικισ τθσ Λςπανίασ, και ςυγκζντρωςε
εκατοντάδεσ ςυνζδρουσ από όλον τον κόςμο. υηθτικθκαν όλα τα τελευταία κλινικά και
εργαςτθριακά δεδομζνα ςτθν Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και όλεσ οι ομιλίεσ ιταν υψθλοφ
επιπζδου.

-

υμμετοχι ςτο διεκνζσ ςυνζδριο ‘Best Practices of ‘ESHRE and ASRM’ που πραγματοποιικθκε
ςτθν Νζα Τόρκθ των Θνωμζνων Πολιτειϊν ςτισ 05-07/03/2015. Σο ςυνζδριο διοργανϊκθκε
από κοινοφ από τισ δφο μεγάλεσ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ ςτον τομζα τθσ υποβοθκοφμενθσ
αναπαραγωγισ, εκείνεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ, και ςυμμετείχαν εκατοντάδεσ ειδικοί
από τισ δφο πλευρζσ του Ατλαντικοφ (και όχι μόνο). Θ ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου
ιταν εξαιρετικά επικερδισ μια και για όλα τα φλζγοντα κζματα ακοφςκθκαν οι διαφορετικζσ
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ προςεγγίςεισ Ευρωπαίων και Αμερικανϊν επιςτθμόνων επιτρζποντασ
τθν εξαγωγι πολφτιμων ςυμπεραςμάτων.

-

Διάλεξθ ωσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςτο 5ο Πανελλινιο υνζδριο Γυναικολογικισ
Ενδοκρινολογίασ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 31/01-01/02/2015. Σο κζμα τθσ
διάλεξθσ ιταν θ πρόκλθςθ ωοκυλακιορρθξίασ ςτισ γυναίκεσ με ςφνδρομο πολυκυςτικϊν
ωοκθκϊν. τθν διάλεξθ αναλφκθκε θ ςτρατθγικι που πρζπει να ακολουκείται ςτισ γυναίκεσ
αυτζσ, οι οποίεσ απαιτοφν προςεκτικοφσ χειριςμοφσ μια και εφκολα μποροφν να
παρουςιάςουν υπερδιζγερςθ των ωοκθκϊν τουσ, αναφζρκθκαν όλεσ οι μοντζρνεσ
προςεγγίςεισ, και παρουςιάςτθκαν ςτοιχεία για τα αποτελζςματα τθσ εξωςωματικισ
γονιμοποίθςθσ ςε αυτζσ. Λόγω τθσ επιτυχίασ και του ενδιαφζροντοσ τθσ παρουςίαςθσ, θ
ομιλία επαναλιφκθκε μερικζσ θμζρεσ αργότερα (ςτισ 20/02/2015) ςτουσ ιατροφσ του
Μαιευτθρίου ‘Λθτϊ’.

-

Διάλεξθ ωσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςτισ Επιςτθμονικζσ Εκδθλϊςεισ του Νοςοκομείου
‘ΜΘΣΕΡΑ’. Σο κζμα τθσ διάλεξθσ που πραγματοποιικθκε ςτισ 27/11/2014 ιταν ‘ινομυϊματα
και εξωςωματικι γονιμοποίθςθ’. Σα ινομυϊματα είναι οι ςυνθκζςτεροι καλοικεισ όγκοι τθσ
μιτρασ και ςυνεπϊσ τα ςυναντάμε πολφ ςυχνά ςτισ γυναίκεσ που κάνουν εξωςωματικι. Σα
τελευταία χρόνια γίνονται πολλζσ μελζτεσ για να διερευνθκεί μια πικανι δυςμενισ επίδραςθ
των ινομυωμάτων ςτα αποτελζςματα τθσ εξωςωματικισ και ςτθν γονιμότθτα γενικότερα.
χετικά με τα ινομυϊματα που ειςζρχονται μζςα ςτθν κοιλότθτα του ενδομθτρίου (όπου
γίνεται θ εμφφτευςθ του εμβρφου)και τθν παραμορφϊνουν, τα δεδομζνα ςυνθγοροφν ότι
ςυμβάλλουν ςτθν υπογονιμότθτα και επθρεάηουν αρνθτικά τα ποςοςτά επιτυχίασ τθσ
εξωςωματικισ. Θ αφαίρεςι τουσ που γίνεται με επεμβατικι υςτεροςκόπθςθ (ςτθν
πλειονότθτα των περιπτϊςεων) βελτιϊνει τα ποςοςτά επιτυχίασ, ενϊ ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ
του χειρουργείου, θ κατάλλθλθ μετεγχειρθτικι αγωγι, και θ επζμβαςθ από ζμπειρουσ
χειρουργοφσ, ελαχιςτοποιοφν τισ επιπλοκζσ. χετικά με τα ινομυϊματα που δεν
παραμορφϊνουν τθν ενδομθτρικι κοιλότθτα τα δεδομζνα είναι αντικρουόμενα: τα
ινομυϊματα αυτά ίςωσ να επθρεάηουν τα αποτελζςματα τθσ εξωςωματικισ (και ιδίωσ αυτά
που είναι αρκετά μεγάλα), όμωσ όςο πιο ‘ιςχυρζσ’ είναι οι μελζτεσ που εξζταςαν τθν ςθμαςία

τουσ, τόςο πιο πολφ αμβλφνεται θ υποτικζμενθ δυςμενισ επίδραςι τουσ, ενϊ δεν υπάρχουν
επαρκι δεδομζνα για τυχόν οφζλθ από τθν χειρουργικι αφαίρεςι τουσ. Επομζνωσ θ απόφαςθ
για τον αν κα τα αφαιρζςουμε ι όχι ςτισ γυναίκεσ που κάνουν εξωςωματικι κα πρζπει να
εξατομικεφεται και να προςαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ.
-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςτθν ςυνεδρία ‘The value of producing more oocytes in ART’ ςτα
πλαίςια του Διεκνοφσ υνεδρίου ‘Reproductive Medicine Across the Atlantic’ που
διοργανϊκθκε από τθν Μεςογειακι Εταιρία Αναπαραγωγικισ Λατρικισ (MSRM) ςε ςυνεργαςία
με τθν Καναδικι ‘Association des Obstetriciens et Gynecoloques du Quebec’ ςτο Θράκλειο
Κριτθσ ςτισ 19-21/09/14. τθν ςυνεδρία αυτι παρουςιάςτθκαν και ςυηθτικθκαν τα νζα
δεδομζνα ςχετικά με τθν επαναςτατικι ςτρατθγικι τθσ κατάψυξθσ όλων των εμβρφων που
προκφπτουν από ζναν κφκλο εξωςωματικισ και τθσ μεταφοράσ τουσ ςε επόμενουσ φυςικοφσ ι
τεχνθτοφσ κφκλουσ απόψυξθσ. Με τον τρόπο αυτό αποφεφγεται θ πικανϊσ δυςμενισ
επίδραςθ των φαρμάκων και ορμονϊν τθσ ωοκθκικισ διζγερςθσ ςτο ενδομιτριο, είναι δυνατι
θ ςχεδόν πλιρθσ εξαφάνιςθ του ςυνδρόμου υπερδιζγερςθσ, αποφεφγονται κάποιεσ επιπλοκζσ
τθσ κφθςθσ που ζχουν ςυνδεκεί με τθν εξωςωματικι (όπωσ θ γζννθςθ νεογνϊν με χαμθλό
ςωματικό βάροσ κακϊσ και κάποιεσ διαταραχζσ του πλακοφντα), ενϊ τα ποςοςτά επιτυχίασ
είναι ίδια (ι ίςωσ και μεγαλφτερα) από τουσ ‘φρζςκουσ’ κφκλουσ (δθλαδι κφκλουσ που θ
εμβρυομεταφορά ακολουκεί τθν ωοκθκικι διζγερςθ και ωολθψία) . Ειδικά για γυναίκεσ που
ζχουν ιδθ αποτφχει μετά από εμβρυομεταφορζσ ςε ϋφρζςκουσ’ κφκλουσ, ίςωσ θ ςτρατθγικι
αυτι να ζχει ακόμα μεγαλφτερθ αξία γιατί ςε αυτζσ τισ γυναίκεσ θ δυςμενισ επίδραςθ τθσ
διζγερςθσ ςτο ενδομιτριο πικανϊσ να είναι εντονότερθ.

-

Διάλεξθ ωσ προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο ‘The 9th Athens Congress on
Women’s Health and Disease, που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 28- 30/08/2014. Σο
κζμα τθσ ομιλίασ ιταν ‘B-Lynch suture’ θ περιγραφι δθλαδι μιασ τεχνικισ για τθν
αντιμετϊπιςθ επικίνδυνθσ αιμορραγίασ μετά τον τοκετό. Σο ςυνζδριο ςτζφκθκε με μεγάλθ
επιτυχία και ο αρικμόσ των ςυμμετοχϊν ιταν πάνω από 700. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι
περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ ομιλθτζσ ιταν διακεκριμζνοι ξζνοι επιςτιμονεσ. το ςυνζδριο
καλφφκθκαν όλα τα κζματα τθσ Μαιευτικισ και Γυναικολογίασ, από τθν εφθβεία ζωσ τθν
εμμθνόπαυςθ.

-

Λοφνιοσ 2014: Ζκδοςθ εγχειριδίου με τίτλο ‘Εξωςωματική Γονιμοποίηςη: ύγχρονεσ Εξελίξεισ
και Νεώτερα Δεδομζνα’, ςτθ ςειρά των Ενθμερωτικϊν Εκδόςεων τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ
Γυναικολογικισ Ενδοκρινολογίασ. Πρόκειται για ζνα εγχειρίδιο 90 ςελίδων ςτο οποίο
περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι κλινικζσ μζκοδοι και οι εργαςτθριακζσ τεχνικζσ τθσ
εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ όπωσ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί ςιμερα. Κατόπιν ενδελεχοφσ
διερεφνθςθσ τθσ παγκόςμιασ βιβλιογραφίασ και ςε ςυνδυαςμό με τθν προςωπικι εμπειρία
παρζχονται με ςυςτθματικό και κατανοθτό τρόπο όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν
απολφτωσ ςφγχρονθ και τεκμθριωμζνθ εφαρμογι τθσ εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ. Ο
αναγνϊςτθσ μπορεί να βρει ςυγκεντρωμζνα και περιεκτικά όλεσ τισ απαντιςεισ ςε καίρια
κλινικά ερωτιματα και να ενθμερωκεί για τισ τελευταίεσ εργαςτθριακζσ εξελίξεισ. Θ ςυγγραφι
του εγχειριδίου ζγινε κατόπιν τιμθτικισ πρόςκλθςθσ από τθν Ελλθνικι Εταιρεία
Γυναικολογικισ Ενδοκρινολογίασ ϊςτε να προςτεκεί ςτθν αναγνωριςμζνθ ςειρά των
επιςτθμονικϊν ενθμερϊςεων τθσ Εταιρείασ που αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ ςτθν Ελλθνικι
Επιςτθμονικι κοινότθτα (http://www.hsge.gr/).

-

Προςκεκλθμζνοσ Ομιλθτισ ςτθν Επιςτθμονικι Εκδιλωςθ ‘Corifollitropin Alfa: Αποτελζςματα –
Κλινικι Εμπειρία – Νζεσ Προοπτικζσ, που διοργανϊκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 31/05/14. Σο Κζμα
τθσ ομιλίασ ιταν: ‘Ειςαγωγι ςτθν Corifollitropin Alfa – Ενδιαφζροντα Περιςτατικά’. Θ
Corifolitropin Alfa (ELONVA) είναι το νεϊτερο φάρμακο για τθν ωοκθκικι διζγερςθ ςτα
πλαίςια τθσ εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ και ζχει το ςθμαντικό πλεονζκτθμα ότι χορθγείται
μια μόνο φορά ςτθν αρχι του κφκλου ωσ μια και μοναδικι υποδόρια ζνεςθ που καλφπτει τισ
ανάγκεσ των 7 πρϊτων θμερϊν του προγράμματοσ (με άλλα λόγια θ γυναίκα γλιτϊνει τισ
κακθμερινζσ ενζςεισ 6 θμερϊν!!). τθν Μονάδα ‘ΕΜΒΡΤΟ ART’ ιμαςταν από τουσ πρϊτουσ
που χρθςιμοποιιςαμε το ELONVA αμζςωσ μόλισ αυτό κυκλοφόρθςε ςτθν Ελλάδα με
αποτζλεςμα να ζχουμε πλζον αποκτιςει μεγάλθ εμπειρία ςτθν χοριγθςι του. Πραγματικά, τα
πρωτόκολλα με το ELONVA όταν εφαρμόηονται ςωςτά και εκεί που πρζπει είναι εξίςου
αποτελεςματικά με τα αντίςτοιχα των κακθμερινϊν ενζςεων, ενϊ όπωσ είναι φυςικό οι
γυναίκεσ είναι ιδιαιτζρωσ ικανοποιθμζνεσ μια και κάνουν λιγότερεσ ενζςεισ. Είναι προφανζσ
πωσ οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ εξωςωματικισ ζχουν απλοποιιςει κεαματικά τισ
διαδικαςίεσ κάνοντασ τθν προςπάκεια εφκολθ, ςφντομθ, αποδοτικι και αςφαλι, με τθν
προχπόκεςθ βζβαια ότι κάκε ηευγάρι αντιμετωπίηεται εξατομικευμζνα και προςεκτικά με τθν
αγωγι που του ταιριάηει καλφτερα.

-

Προςκεκλθμζνοσ Ομιλθτισ ςτο 2ο Επιςτθμονικό εμινάριο: Νεϊτερεσ Εξελίξεισ ςτθν
Τςτεροςκόπθςθ-Νζεσ Σεχνικζσ-Hands on, που πραγματοποιικθκε ςτισ 26 Απριλίου 2014 ςτθν
Κλινικι ‘Ρζα’ υπό τθν αιγίδα τθσ 2θσ Μαιευτικισ-Γυναικολογικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν. Σο κζμα τθσ ομιλίασ ιταν: ‘Τποβλεννογόνια Λνομυϊματα και Τπογονιμότθτα’.
Τποβλεννογόνια είναι εκείνα τα ινομυϊματα που προβάλουν εντόσ τθσ ενδομθτρικισ
κοιλότθτασ και τθν παραμορφϊνουν. Σα ινομυϊματα αυτά μποροφν αποδεδειγμζνα να
επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν γονιμότθτα μζςω πολλϊν μθχανιςμϊν και θ αφαίρεςι τουσ
ενδείκνυται ςτισ γυναίκεσ που είτε προςπακοφν να ςυλλάβουν είτε ακολουκοφν προγράμματα
Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ αφαίρεςθ των ινομυωμάτων
αυτϊν γίνεται επιτυχϊσ με τθν υςτεροςκόπθςθ, μια ενδοςκοπικι τεχνικι ελαχίςτθσ
παρζμβαςθσ, χωρίσ να απαιτοφνται χειρουργικζσ τομζσ, ενϊ θ γυναίκα επιςτρζφει ςπίτι τθσ
τθν ίδια θμζρα.

-

τισ 22-24 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα το 1ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ
Ελλθνικισ Εταιρείασ Λατρϊν Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ (ΕΛΕΛΤΑ) με κζμα ‘Εξωςωματικι
Γονιμοποίθςθ, Παρελκόν-Παρόν και Μζλλον’, ςτθν διοργάνωςθ του οποίου ςυμμετείχα
ενεργά ωσ μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ και Οργανωτικισ Επιτροπισ αλλά και ωσ μζλοσ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Εταιρείασ. Θ επιτυχία του ςυνεδρίου ιταν μεγάλθ με ςυμμετοχι
άνω των 300 ςυνζδρων. Σο επίπεδο των ομιλιϊν και παρουςιάςεων ιταν εξαιρετικά υψθλό με
αποτζλεςμα θ αίκουςα να παραμζνει γεμάτθ ακόμα και κατά τισ παραδοςιακά ‘δφςκολεσ’
ϊρεσ αποδεικνφοντασ τθν επιςτθμονικι ςυνείδθςθ των ιατρϊν, εμβρυολόγων, μαιϊν και
ψυχολόγων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ ςτθν
χϊρα μασ. Θ ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν και πανεπιςτθμιακϊν Μονάδων Εξωςωματικισ ιταν
ςχεδόν κακολικι παρουςιάηοντασ τθν εμπειρία τουσ με διαλζξεισ και επιςτθμονικζσ
παρουςιάςεισ. Σο κζμα τθσ δικισ μου διάλεξθσ ιταν ‘Πολλαπλζσ αποτυχίεσ εμφφτευςθσ:
ανατομικοί και λειτουργικοί παράγοντεσ’ και είχα τθν ευκαιρία να παρουςιάςω πολλά
δεδομζνα από το ερευνθτικό μου ζργο πάνω ςτο ηιτθμα, όπωσ αυτά ζχουν δθμοςιευκεί ςε
διεκνι ιατρικά περιοδικά και αφοροφν τθν εμπειρία από τον μεγάλο αρικμό
υςτεροςκοπιςεων ςε γυναίκεσ με αποτυχίεσ, τθν ςθμαςία τθσ αντιμετϊπιςθσ των

υδροςαλπίγγων, τθν αξιολόγθςθ και βελτίωςθ τθσ υποδεκτικότθτασ του ενδομθτρίου και
άλλα.
-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςτισ υνεδρίεσ ‘Παχυςαρκία και Γυναίκα’ και ‘Ο ρόλοσ τθσ
βιταμίνθσ D ςτθν παχυςαρκία και το Μεταβολιςμό’ ςτα πλαίςια του 13ου υνεδρίου τθσ
Ελλθνικισ Εταιρείασ Μελζτθσ τθσ Παχυςαρκίασ του Μεταβολιςμοφ και των Διαταραχϊν
Διατροφισ που διοργανϊκθκε ςτθν Ακινα (2/11/2013). το ςυνζδριο παρουςιάςκθκαν και
ςυηθτικθκαν μεταξφ άλλων όλα τα νεϊτερα δεδομζνα για τισ επιπτϊςεισ των διαταραχϊν του
ςωματικοφ βάρουσ ςτθν γονιμότθτα κακϊσ και οι ςφγχρονεσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ.

-

υμμετοχι ςτο ςυνζδριο τθσ Αμερικάνικθσ Εταιρείασ Αναπαραγωγικισ Λατρικισ (ASRM) που
φζτοσ διοργανϊκθκε ςτθν Βοςτϊνθ των Θνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ (12-17 Οκτωβρίου)
από κοινοφ με τθν Διεκνι Ομοςπονδία Εταιρειϊν Γονιμότθτασ κακιςτϊντασ το, το μεγαλφτερο
γεγονόσ των τελευταίων ετϊν παγκοςμίωσ για τον τομζα τθσ Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ
(και όχι μόνο). Πράγματι, θ εμπειρία ιταν μοναδικι μια και όλοι οι κορυφαίοι κλινικοί ιατροί,
εμβρυολόγοι και ερευνθτζσ ιταν παρόντεσ ανταλλάςςοντασ απόψεισ για όλα τα φλζγοντα
κζματα και παρουςιάηοντασ όλεσ τισ καινοφργιεσ εξελίξεισ ςτον τομζα μασ. Εκτόσ των
κακιερωμζνων ομιλιϊν, πολλζσ από τισ ςυνεδρίεσ ιταν διαδραςτικζσ και ολιγομελείσ
επιτρζποντασ τθν άμεςθ επικοινωνία και ουςιαςτικι ςυμμετοχι. Σο ςυνζδριο ιταν ςίγουρα
μια πολφτιμθ εμπειρία…..

-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςτθν ςυνεδρία ‘Time to personalize: the prospects of
individualizing ART’ ςτα πλαίςια του Διεκνοφσ υνεδρίου ‘Imaging in Reproductive Medicine’
πουοργανϊκθκεαπότθνΜεςογειακιΕταιρίαΑναπαραγωγικισΛατρικισςτθνΚριτθ, 20-22/09/13.
Οι ομιλθτζσ και οι πρόεδροι τθσ ςυνεδρίασ ανζλυςαν και ςυηιτθςαν α) τισ ςθμαντικζσ
βιοχθμικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα ςκευάςματα γοναδοτροπινϊν (είναι οι ενζςεισ που
χρθςιμοποιοφμε για τθν διζγερςθ των ωοκθκϊν ςτα προγράμματα εξωςωματικισ) και τθν
ςθμαςία των διαφορϊν αυτϊν ςτθν κλινικι πράξθ, και β) το πϊσ θ αξιολόγθςθ τθσ
Αντιμυλλζριασ Ορμόνθσ (ΑΜΘ) μπορεί να μασ βοθκιςει ςτον ςχεδιαςμό του ιδανικοφ
πρωτοκόλλου για κάκε γυναίκα που υποβάλλεται ςε εξωςωματικι.
Σοςθμαντικόςυμπζραςματθσςυνεδρίασιτανπωσείναιπλζονδυνατιθεξατομίκευςθτουπρωτοκό
λλουεξωςωματικισγιακάκεγυναίκαανάλογαμετθνπερίπτωςθκαιθςτρατθγικιαυτιοδθγείςεβελ
τίωςθτωνποςοςτϊνεπιτυχίαστθσπροςπάκειασ.

-

υμμετοχι ςτο 29ο Πανευρωπαϊκό ςυνζδριο τθσ ESHRE που πραγματοποιικθκε ςτο Λονδίνο
(7-10/07/2013). Σο ςυνζδριο τθσ ESHRE πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ με ςυμμετοχι
ςυνζδρων από όλο τον κόςμο και κεωρείται ωσ το κορυφαίο επιςτθμονικό γεγονόσ ςτθν
Ευρϊπθ για τθν Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι.

-

υμμετοχι ςτοπ αγκόςμιο ςυνζδριο ‘2013 SSIF CME Annual Meeting in Reproductive Medicine:
Improving Success in ART: how to define it and key strategies to get the best outcomes’ που
πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα (26-27/04/2013). το ςυνζδριο αυτό όπου ςυμμετείχαν πάνω
από 500 προςκεκλθμζνοι ςφνεδροι από όλον τον κόςμο ςυηθτικθκαν μεταξφ άλλων, όλεσ οι
τελευταίεσ απόψεισ και εξελίξεισ ςχετικά με το τι μποροφμε να προςφζρουμε ςτα ηευγάρια
(και ιδίωσ ςτισ δφςκολεσ περιπτϊςεισ) για να βελτιϊςουμε τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ τουσ. Θ
ςυμμετοχι ιταν διαδραςτικι επιτρζποντασ γόνιμο διάλογο και ανταλλαγι δεδομζνων.

-

Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του 4ου Πανελλινιου υνεδρίου Γυναικολογικισ
Ενδοκρινολογίασ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 2-3/02/2013.

-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςε δφο ςυνεδρίεσ (Session 1: Diagnosis and Investigations και
Session 2: Pain and DIE) ςτο Διεκνζσ υνζδριο για τθν Ενδομθτρίωςθ (2nd International Meeting
on Principles and Controversies in the Treatment of Deep Infiltrating Endometriosis) που
πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ7-8/12/12. το ςυνζδριο αυτό ςυμμετείχαν κορυφαίοι
γυναικολόγοι-χειρουργοί από όλον τον κόςμο με εξειδίκευςθ ςτθν λαπαροςκοπικι
αντιμετϊπιςθ των ςοβαρϊν μορφϊν τθσ ενδομθτρίωςθσ και πλθν τθσ παρουςίαςθσ των
προθγμζνων χειρουργικϊν τεχνικϊν ζγινε ανταλλαγι απόψεων για τθν πλζον ορκι
αντιμετϊπιςθ τθσ υπογονιμότθτασ που ςυνδζεται με τθν ενδομθτρίωςθ.

-

Προςκεκλθμζνοσ Ομιλθτισ ςτο 12ο Διεκνζσ υνζδριο Παχυςαρκίασ που πραγματοποιικθκε
ςτθν Κζρκυρα ςτισ 26-27/10/12. Σο κζμα τθσ διάλεξθσ ιταν: ‘Τποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι
ςε υπζρβαρεσ και παχφςαρκεσ γυναίκεσ’

-

επτζμβριοσ 2012: Επίςθμθ Επίςκεψθ ςτθν μονάδα εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ BOSTON IVF
ςτθν Βοςτϊνθ των Θνωμζνων Πολιτειϊν Αμερικισ. Θ BOSTON IVF είναι θ 2 θ μεγαλφτερθ
μονάδα εξωςωματικισ των ΘΠΑ και διευκφνεται από κακθγθτζσ Γυναικολογίασ του
φθμιςμζνου πανεπιςτθμίου Harvard (Prof M. Alper και Prof A. Penzias). Θ επίςκεψθ
πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια γόνιμθσ ςυνεργαςίασ του κ.Μακράκθ ωσ υπεφκυνου τθσ
μονάδασ ΕΜΒΡΤΟ A.R.T. με τθν BOSTONIVF. Κατά τθν διάρκεια τθσ επίςκεψθσ ο κ.Μακράκθσ
και θ υπεφκυνθ του εμβρυολογικοφ εργαςτθρίου τθσ ΕΜΒΡΤΟ A.R.T. ενθμερϊκθκαν για τισ
πλζον πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτισ κλινικζσ και εργαςτθριακζσ πρακτικζσ που ακολουκοφνται
ςτθν BOSTON IVF και αντάλλαξαν απόψεισ και εμπειρίεσ με τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσιατροφσ και εμβρυολόγουσ τθσ Μονάδασ. Επίςθσ τζκθκαν οι βάςεισ για τθν ςυνεργαςία των
δφο Μονάδων ςε ερευνθτικό και επιςτθμονικό επίπεδο.

-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςε ςυνεδρία ςτο 12ο Πανελλινιο υνζδριο ςτθ Μαιευτικι &
Γυναικολογία που πραγματοποιικθκε ςτθν Κεςςαλονίκθ ςτισ 17-20/05/2012. το ίδιο
ςυνζδριο, ζγινε επίςθμθ ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι τθσ καινοτόμου
τεχνικισ IMSI για τθν επιλογι των ςτθν Μονάδα ΕΜΒΡΤΟ A.R.T.

-

Προςκεκλθμζνοσ Ομιλθτισ ςτισ Επιςτθμονικζσ Εκδθλϊςεισ του Νοςοκομείου ‘ΜΘΣΕΡΑ’. Σο
κζμα τθσ διάλεξθσ που πραγματοποιικθκε ςτισ 05/04/12 ιταν: ‘Επθρεάηει θ παχυςαρκία τα
αποτελζςματα τθσ εξωςωματικισ;’

-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςε ςυνεδρία (‘Εμμθνόπαυςθ – Ανδρόπαυςθ’) ςτθν θμερίδα ‘Από
τθν Ανδρολογία ςτθν Γυναικολογία: υνζργειεσ και Αντικζςεισ’ που πραγματοποιικθκε ςτθν
Ακινα ςτισ 31/03/2012.

-

υμμετοχι ςτο διεκνζσ ςυνζδριο ‘Best Practices of ASRM and ESHRE’που πραγματοποιικθκε
ςτθν Cortina d’Ampezzo, ςτθν Λταλία ςτισ 01-03/03/2012. Θταν θ πρϊτθ φορά που οι δφο
μεγάλεσ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ ςτον τομζα τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ, εκείνεσ τθσ
Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ, πραγματοποίθςαν από κοινοφ ςυνζδριο. Θ ςυμμετοχι ςτισ
εργαςίεσ του ςυνεδρίου ιταν εξαιρετικά επικερδισ μια και για όλα τα κζματα ακοφςκθκαν οι

διαφορετικζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ προςεγγίςεισ Ευρωπαίων και Αμερικανϊν επιτρζποντασ
τθν εξαγωγι πολφτιμων ςυμπεραςμάτων.
-

Προςκεκλθμζνοσ Πρόεδροσ ςε ςυνεδρία (Live Theatre-Total Laparoscopic Hysterectomy) ςτο
διεκνζσ ςυνζδριο λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ ‘A complete Reappraisal of Laparoscopic
Hysterectomy’ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 20-21/01/2012 με ςυμμετοχι
κορυφαίων Ευρωπαίων χειρουργϊν. υηθτικθκαν όλεσ οι νεϊτερεσ χειρουργικζσ τεχνικζσ.

