
XI. Tagung
der Deutsch-Griechischen Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe
6-7 Juli 2019 • Grecotel Eva Palace • Korfu • Griechenland

11η Σύνοδος
της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας
Μαιευτικής-Γυναικολογίας
6-7 Ιουλίου 2019 • Grecotel Eva Palace • Κέρκυρα • Ελλάδα

WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Mε την ευγενική χορηγία 

της Ελληνικής ΗPV Εταιρείας και

της MAVROGENIS Εmpowering Health













   















 





 



  
     







 
 
 
 
 
  



 









 




















    




 



    


 

 

 




 

      
  
  
 

 

    
   


   





    


 
   


 

       
     
  
 

 

     



 






 




   





   

 
 
 
  

 



 
 


 






 

     
   
 


  





    

 



  
  
   
  

 



 


 






 



 







  
  

  

 






   




    
    

    
   




















 




 















 










































































