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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Νοσηµάτων του Γυναικείου Κατώτερου 
Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του Πρωκτού
(κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή η εγγραφή µελών).

Ελληνική Εταιρεία Κλιµακτηρίου και Εµµηνόπαυσης 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21 Αθήνα).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 15 Δεκεµβρίου 2017 έως Κυριακή 17 Δεκεµβρίου 2017.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρµακευτικών
εταιρειών και µηχανηµάτων. 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 8 µόρια 
συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης.

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.).       

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
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.G.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του 
Πρωκτού».
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται µε νοσήµατα της 
συγκεκριµένης περιοχής του σώµατος της γυναίκας.
Στόχος είναι η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσηµάτων και διαταραχών του κατώτερου 
ουρογεννητικού συστήµατος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως: οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι, οι λοιµώξεις, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, οι δερµατοπάθειες, οι φλεγµονές και οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδροµα 
χρόνιου άλγους, οι ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές και παραµορφώσεις του 
πυελικού εδάφους, το ουρογεννητικό σύνδροµο της εµµηνόπαυσης, η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, αλλά και ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές µεθόδους 
αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. 
Η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική προσέγγιση) 
θεωρείται σήµερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγοι, Δερµατολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 
Χειρουργοί - Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Ψυχίατροι - Σεξολόγοι και άλλοι επιστήµονες που 
εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος
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08:00-08:30	 Προσέλευση	-	Εγγραφές¬¬¬

08:30-12:00 ΕΝΟΤΗΤΑ I - SESSION I
	 ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ	ΤΡΑΧΗΛΟΥ	ΜΗΤΡΑΣ	ΚΑΙ	ΚΟΛΠΟΥ
 PREINVASIVE CERVICAL AND VAGINAL LESIONS

08:30-09:00 ΔΙΑΛΕΞΗ	Ι
 Προεδρείο: Βλάχος Γ., Πανοσκάλτσης Θ.
 Πώς	να	αποφύγετε	τα	λάθη	στην	κολποσκόπηση
  Μορτάκης Α.

09:00-12:00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΣΥΝΕΔΡΙΑ	ΜΕ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΚΛΙΝΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	Ι
 Διαχείριση	των	αποτελεσμάτων	του	προληπτικού	ελέγχου	και	αντιμετώπιση	των		 	
	 προκαρκινικών	αλλοιώσεων
  Συντονιστές: Κολιόπουλος Γ., Μορτάκης Α., Χαϊδόπουλος Δ.
  Σχολιαστές: Τζιωρτζιώτης Δ., Τσιάμπας Ε.

 Διαχείριση	των	αποτελεσμάτων	του	Τεστ	Παπανικολάου
  • ASCUS, LSIL Τσέτσα Π.
  • ASC-H, HSIL Μιχαήλ Γ.
  • AGC, AGC-NOS Ιαβάτσο Χ.

	 Διαχείριση	των	αποτελεσμάτων	του	HPV	τεστ
  • Αρνητικό,	Θετικό,	Προϋποθέσεις 
     Κολιόπουλος Γ.

	 Διαχείριση	των	αποτελεσμάτων	των	βιοψιών	τραχήλου,	κόλπου
  • (-), CIN1 Θωμόπουλος Π. 
  • CIN2   Σγουρέας Ι. 
  • CIN3  Κόκκαλης Π. 
  • AIS  Σιούλας Β.
  • Μικροδιήθηση  Παπακωνσταντίνου Α.
  • VAIN1, VAIN2, 3  Χαϊδόπουλος Δ.

12:00-12:30	 Διάλειμμα

12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ	Ι:	Εξελίξεις	στην	δευτερογενή	πρόληψη	του	
	 καρκίνου	του	τραχήλου	της	μήτρας
  Προεδρείο: Ροδολάκης Α., Πανοτοπούλου Ε., Μπιλιράκης Ε.
 
	 Πώς	συνιστάται	να	γίνεται	ο	μαζικός	έλεγχος	του	πληθυσμού	σε	Ευρώπη		 	
	 και	ΗΠΑ	-	Ελληνική	εμπειρία	 	 	 	
  Αγοραστός Θ. 

	 Αντιμετώπιση	με	βάση	την	εκτίμηση	κινδύνου	για	διηθητικό	καρκίνο	 	 	
  Παρασκευαΐδης Ε.

	 Σύγχρονο	εργαστήριο	Κυτταρολογίας	-	Μοριακής	βιολογίας
  Τσιάμπας Ε.

14:00-15:30	 Μεσημβρινή	διακοπή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	15	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017



5

15:30-17:30 ΕΝΟΤΗΤΑ II - SESSION II
	 ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ	ΣΥΝΔΡΟΜΟ	ΤΗΣ	ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
 GENITOURINARY SYNDROME OF MENOPAUSE
 
	 ΚΛΙΝΙΚΟ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ	Ι:
	 Εισηγήσεις	και	παρουσίαση	περιστατικών
 Προεδρείο: Καλανταρίδου Σ., Κρεατσάς Γ., Λαμπρινουδάκη Ε.

	 Ορμονική	θεραπεία	 	 	
	 	 Λαμπρινουδάκη	Ε.	

 Μη	οιστρογονικές	θεραπείες     
	 	 Αυγουλέα	Α.

 Σεξουαλική	Δυσλειτουργία      
	 	 Τσιαούση	Ι.

 Νέα	θεραπευτική	προσέγγιση	με	«fractional	lasers» 
	 	 Αθανασίου	Σ.

17:30-18:00	 Διάλειμμα

18:00-20:00 ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ - SESSION III
	 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ	ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ	ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
	 SEXUALLY	TRANSMITTED	INFECTIONS	(STI’s)
   
 ΚΛΙΝΙΚΟ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΙΙ
  Προεδρείο: Λουτράδης Δ., Κατούλης Α., Παπαρίζος Β.

	 Προληπτικός	έλεγχος	για	STI’s	στις	γυναίκες
  Σωτηριάδης Δ. 

 Έρπητας
  Στεφανάκη Χ.

 Οξυτενή	κονδυλώματα
  Νικολαϊδου Η.

 Κονδυλώματα	σε	κόλπο	και	πρωκτό
  Μορτάκης Α. - Σταματιάδης Α.

20:00-20:30 ΤΕΛΕΤΗ	ΕΝΑΡΞΗΣ	-	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

20:30 ΔΕΞΙΩΣΗ	ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	15	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017
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εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος
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08:00-08:30	 Προσέλευση	-	Εγγραφές¬¬¬

08:30-11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ IV - SESSION IV
 ΑΙΔΟΙΙΤΙΔΕΣ	-	ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ	-	ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΕΣ
 VULVITIS - VAGINITIS - CERVICITIS

08:30-09:00 ΔΙΑΛΕΞΗ	ΙΙ
 Προεδρείο: Φωτίου Σ., Χρέλιας Χ.
	 Νοσήματα	κόλπου	-	αιδοίου:	Νεότερα	δεδομένα
  Μορτάκης Α.

09:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΙΙ:	Φλεγμονές	τραχήλου	μήτρας	-	κόλπου	και		 	
	 αιδοίου:	Νέα	δεδομένα	στη	διάγνωση	και	την	αντιμετώπιση
  Προεδρείο: Κουσκούνη Ε., Βρυώνη Γ., Δρακάκης Π.

	 Το	φυσιολογικό	μικροβίωμα	του	κόλπου	και	η	σημασία	του	στην	πρόληψη	
	 φλεγμονών		 	 	 	 	
  Γκιούλα Γ. 

	 Φλεγμονές	από	μυκοπλάσματα	και	χλαμύδια
  Καππαρός Γ.

	 Φλεγμονές	από	αερόβιους,	αναερόβιους	μικροοργανισμούς	και		 	 	
	 τριχομονάδες
  Μπάκα Σ.

	 Επίμονες	και	υποτροπιάζουσες	μυκητιασικές	αιδοιοκολπίτιδες
  Βρυώνη Γ.

11:00-11:30	 Διάλειμμα

11:30-12:30 HOT	TOPICS	Ι
 Προεδρείο: Κατσαρού Α., Χατζηδάκης Χ.

	 Άμεση	μικροσκοπική	εξέταση	κολπικών	υγρών	-	Σύγκριση	ευρημάτων	με	κλινική	
	 εικόνα	/	Wet	mount	preparation	and	clinical	correlates	
  Miniello G.

 Αντιμετώπιση	των	δύσκολων	περιπτώσεων	με	αιδοιοκολπίτιδες	/	The	approach	to	
	 difficult	vulvovaginitis	  
  Bornstein J.

ΣΑΒΒΑΤΟ	16	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.G.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του 
Πρωκτού».
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται µε νοσήµατα της 
συγκεκριµένης περιοχής του σώµατος της γυναίκας.
Στόχος είναι η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσηµάτων και διαταραχών του κατώτερου 
ουρογεννητικού συστήµατος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως: οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι, οι λοιµώξεις, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, οι δερµατοπάθειες, οι φλεγµονές και οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδροµα 
χρόνιου άλγους, οι ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές και παραµορφώσεις του 
πυελικού εδάφους, το ουρογεννητικό σύνδροµο της εµµηνόπαυσης, η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, αλλά και ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές µεθόδους 
αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. 
Η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική προσέγγιση) 
θεωρείται σήµερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγοι, Δερµατολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 
Χειρουργοί - Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Ψυχίατροι - Σεξολόγοι και άλλοι επιστήµονες που 
εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος



7

ΣΑΒΒΑΤΟ	16	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017

12:30-20:30 ΕΝΟΤΗΤΑ V - SESSION V
	 ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΑΙΔΟΙΟΥ
 VULVAR DISEASES

12:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΙΙΙ:	Νοσήματα	αιδοίου	-	Νεότερες	εξελίξεις
 Προεδρείο: Ρηγόπουλος Δ., Ροδολάκης Α., Τσαχαλίνα Θ.

	 Συστηματική	διαγνωστική	και	θεραπευτική	προσέγγιση	των	νοσημάτων	αιδοίου	(ISSVD)	
	 /	A	systematic	approach	to	the	diagnosis	and	treatment	of	vulvar	disease	-	New	
	 ISSVD	Terminology
  Bornstein J. 

	 Ατοπικές	και	αλλεργικές	αντιδράσεις	στην	ευαίσθητη	περιοχή	 	 	 	
  Κατσαρού Α.

	 Σύγχρονος	τρόπος	αντιμετώπισης	της	αιδοιοδυνίας	/	The	new	paradigm	of	the	
	 management	of	vulvar	pain
  Bornstein J.

	 Προκαρκινικές	αλλοιώσεις	αιδοίου
  Μορτάκης Α.

14:30-16:00	 Μεσημεριανή	διακοπή

16:00-18:00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΣΥΝΕΔΡΙΑ	ΜΕ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΚΛΙΝΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	ΙΙ
	 Νοσήματα	αιδοίου	-	Ποιά	είναι	η	αντιμετώπιση	που	προτείνετε;
  Συντονιστές: Νικολαΐδου Η., Παπαδαυίδ Ε., Σταυρόπουλος Π.  

  • Αγγειοκερατώματα	 	 	 	 Κωστάκης	Π.
  • Μελάνωση,	Σπίλοι,	Μελάνωμα	 	 	 Πλάκα	Μ.
  • Σμηγματορροϊκή	κεράτωση		 	 	 	 Θεοδωρόπουλος	Κ.
  • Δερματίτις	εξ	επαφής	και	ατροφία	από	στεροειδή		 Κεδίκογλου	Σ.
  • Μολυσματική	τέρμινθος		 	 	 	 Παυλίδης	Α.
  • VIN	σχετιζόμενο	με	HPV	 	 	 	 Πολύζου	Η.
  • VIN	σχετιζόμενο	με	λειχήνα	 	 	 	 Καλμαντής	Κ.

18:00-18:30	 Διάλειμμα

18:30-20:30 ΚΛΙΝΙΚΟ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΙΙΙ:	Νοσήματα	αιδοίου.	Διαφορική	διάγνωση	με	
	 βάση	την	κλινική	εικόνα	και	περαιτέρω	αντιμετώπιση
 Προεδρείο: Ρηγόπουλος Δ., Στρατηγός Α., Κοντοχριστόπουλος Γ.

	 Μελαγχρωματικές	βλάβες		 	 Σγούρος Δ.

	 Ερυθρές	πλάκες	και	βλατίδες		  Παναγάκης Π.

	 Έλκη,	διαβρώσεις	και	ραγάδες  Ζουριδάκη Ε.

	 Λειχήνες    Στρατηγός Α.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.G.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του 
Πρωκτού».
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται µε νοσήµατα της 
συγκεκριµένης περιοχής του σώµατος της γυναίκας.
Στόχος είναι η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσηµάτων και διαταραχών του κατώτερου 
ουρογεννητικού συστήµατος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως: οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι, οι λοιµώξεις, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, οι δερµατοπάθειες, οι φλεγµονές και οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδροµα 
χρόνιου άλγους, οι ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές και παραµορφώσεις του 
πυελικού εδάφους, το ουρογεννητικό σύνδροµο της εµµηνόπαυσης, η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, αλλά και ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές µεθόδους 
αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. 
Η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική προσέγγιση) 
θεωρείται σήµερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγοι, Δερµατολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 
Χειρουργοί - Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Ψυχίατροι - Σεξολόγοι και άλλοι επιστήµονες που 
εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος
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08:30-09:00	 Προσέλευση	-	Εγγραφές¬¬¬

09:00-10:30 ΕΝΟΤΗΤΑ VI - SESSION VI
	 ΚΛΙΝΙΚΑ	ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ	-	ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ	ΤΗΝ	ΑΣΘΕΝΗ
 CLINICAL DILEMMAS - PATIENT GUIDANCE

	 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ	IV
 Προεδρείο: Δουλγεράκης Μ., Σαλάκος Ν., Σταυριανέας Ν.

	 Υποτροπιάζουσες	κυστίτιδες	-	Ένα	ατυχές	γυναικείο	προνόμιο
  Μανούσακας Θ.

	 Φροντίζοντας	τη	σεξουαλική	υγεία	της	ασθενούς	μας	 
  Δεληγεώρογλου Ε.

	 Εμμηνόπαυση	και	σεξ	-	Πώς	μπορούμε	να	βοηθήσουμε;		 
  Ασκητής Θ.

10:30-12:00 ΕΝΟΤΗΤΑ VII - SESSION VII
	 ΝΕΩΤΕΡΕΣ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ	ΚΑΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:	ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ	-		 	
	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-	ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 HOT	TOPICS	ΙΙ
 Προεδρείο: Κατσάμπας Α., Παπαδόπουλος Λ., Σταματίου Γ.

	 Χρήση	fractional	laser		στην	ατροφία	κόλπου	και	στην	ήπια	ακράτεια	ούρων	/	
	 Fractional	lasers	for	vaginal	rejuvenation	and	mild	stress	incontinence
  Alkalai M.

	 Αντικείμενο	αισθητικής	γυναικολογίας	-	τεχνικές	ανάπλασης	/	Aesthetic	gynecology	
	 and	female	genital	rejuvenation	 
  Delucia C.

	 Αιδοιοπλαστική	 
  Φουστάνος Α.

12:00-12:30	 Διάλειμμα

ΚΥΡΙΑΚΗ	17	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.G.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του 
Πρωκτού».
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται µε νοσήµατα της 
συγκεκριµένης περιοχής του σώµατος της γυναίκας.
Στόχος είναι η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσηµάτων και διαταραχών του κατώτερου 
ουρογεννητικού συστήµατος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως: οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι, οι λοιµώξεις, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, οι δερµατοπάθειες, οι φλεγµονές και οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδροµα 
χρόνιου άλγους, οι ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές και παραµορφώσεις του 
πυελικού εδάφους, το ουρογεννητικό σύνδροµο της εµµηνόπαυσης, η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, αλλά και ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές µεθόδους 
αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. 
Η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική προσέγγιση) 
θεωρείται σήµερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγοι, Δερµατολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 
Χειρουργοί - Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Ψυχίατροι - Σεξολόγοι και άλλοι επιστήµονες που 
εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος
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12:30-16:00 ΕΝΟΤΗΤΑ VIΙΙ - SESSION VIΙΙ
	 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΣΤΗΝ	ΠΡΩΚΤΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ	
	 ΠΕΡΙΟΧΗ
 CLINICAL PROCEDURES IN THE ANOGENITAL AREA

12:30-14:30 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ	Ι	-	Διαγνωστικές	παρεμβάσεις	και	θεραπευτικές	τεχνικές	
	 στο	ιατρείο
 Προεδρείο: Μπάρκης Ι., Πετρόπουλος Π., Χασάπη Β.

	 Αιδοιοκολπίτιδες:	Πώς	να	κάνετε	στο	ιατρείο	άμεση	μικροσκοπική	εξέταση.	
	 Τι	παραπέμπουμε	στο	εργαστήριο	
  Υφαντίδης Α.

	 Πώς	να	πάρετε	βιοψία	από	την	πρωκτογεννητική	περιοχή
  Βαλασούλης Γ.

	 Πρωκτοσκόπηση	υψηλής	ευκρίνειας:	Ενδείξεις	και	τεχνική	 
  Σταματιάδης Α.

	 Εφαρμογές	και	τεχνική	κρυοπηξίας	στο	δέρμα	της	πρωκτογεννητικής	περιοχής
  Πολυχρονάκη Ε.

	 Εφαρμογές	ηλεκτροχειρουργικής	-	Τι	να	προσέξετε
  Δημητρόπουλος Σ.

14:30-16:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ	ΙΙ	-	Πώς	να	χρησιμοποιήσετε	lasers	(ablative	και		non	
	 ablative)	στην	πρωκτογεννητική	περιοχή
 Προεδρείο: Αυγερινού Γ., Φωτόπουλος Σ., Χιντιπάς Η.

	 Fractional	laser	στο	δέρμα	της	πρωκτογεννητικής	περιοχής
  Κοσμαδάκη Μ.

	 Πρακτικές	οδηγίες	για	τη	χρήση	fractional	laser	στον	κόλπο	 
  Wunshmann S.

	 Εμπειρία	από	τη	χρήση	fractional	laser	σε	κόλπο	και	αιδοίο	 
  Καλογήρου Σ.

	 Εφαρμογές	laser	διοξειδίου	του	άνθρακα	σε	κόλπο,	τράχηλο	και	πρωκτό
    Ευκαρπίδης Σ.

16:00 Λήξη	εργασιών	Συνεδρίου	-	Συμπεράσματα	

ΚΥΡΙΑΚΗ	17	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2017

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.G.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του 
Πρωκτού».
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται µε νοσήµατα της 
συγκεκριµένης περιοχής του σώµατος της γυναίκας.
Στόχος είναι η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσηµάτων και διαταραχών του κατώτερου 
ουρογεννητικού συστήµατος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως: οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι, οι λοιµώξεις, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, οι δερµατοπάθειες, οι φλεγµονές και οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδροµα 
χρόνιου άλγους, οι ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές και παραµορφώσεις του 
πυελικού εδάφους, το ουρογεννητικό σύνδροµο της εµµηνόπαυσης, η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, αλλά και ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές µεθόδους 
αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. 
Η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική προσέγγιση) 
θεωρείται σήµερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγοι, Δερµατολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 
Χειρουργοί - Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Ψυχίατροι - Σεξολόγοι και άλλοι επιστήµονες που 
εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.G.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του 
Πρωκτού».
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται µε νοσήµατα της 
συγκεκριµένης περιοχής του σώµατος της γυναίκας.
Στόχος είναι η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσηµάτων και διαταραχών του κατώτερου 
ουρογεννητικού συστήµατος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως: οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι, οι λοιµώξεις, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, οι δερµατοπάθειες, οι φλεγµονές και οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδροµα 
χρόνιου άλγους, οι ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές και παραµορφώσεις του 
πυελικού εδάφους, το ουρογεννητικό σύνδροµο της εµµηνόπαυσης, η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, αλλά και ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές µεθόδους 
αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. 
Η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική προσέγγιση) 
θεωρείται σήµερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγοι, Δερµατολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 
Χειρουργοί - Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Ψυχίατροι - Σεξολόγοι και άλλοι επιστήµονες που 
εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ
• Διαλέξεις Ελλήνων και ξένων οµιλητών  
• Στρογγυλές τράπεζες 
• Διαδραστικές συνεδρίες  
• Αντιπαραθέσεις σε αµφιλεγόµενα θέµατα 
• Παρουσιάσεις περιστατικών

• Άµεση εξέταση κολπικών υγρών στο µικροσκόπιο 
• Λήψη βιοψιών από την πρωκτογεννητική περιοχή
•  Θεραπεία αλλοιώσεων µε κρυοπηξία, διαθερµία και laser διοξειδίου του άνθρακα
•  Χρήση Fractional Laser για απώλεια ούρων
•  Χρήση Fractional Laser για ανάπλαση του κολπικού επιθηλίου
•  Χρήση PRP, υαλουρονικού και botox στην περιοχή των γεννητικών οργάνων

ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Τραχήλου µήτρας
Κόλπου
Αιδοίου
Πρωκτού

ΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ  

Διαταραχές της
φυσιολογικής χλωρίδας
(µικροβιώµατος κόλπου)  

Σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης 
µε µοριακές τεχνικές  

Συµβουλευτική για 
την περιποίηση της 
«ευαίσθητης περιοχής»  

ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ

Τι είναι

Διάγνωση και Θεραπεία

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΚΤΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ   

Δερµατοπάθειες
Φλεγµονώδη Νοσήµατα
   • Λοιµώδους αιτιολογίας
   • Μη λοιµώδους αιτιολογίας
Ατοπικές Αντιδράσεις

ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ

Συγγενείς ανατοµικές διαταραχές

Ανατοµικές διαταραχές από 
χαλάρωση ιστών

Ανατοµικές διαταραχές από 
φλεγµονώδη νοσήµατα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εξαιτίας εµµηνόπαυσης

Λόγω φλεγµονωδών νοσηµάτων

Από άλλα αίτια

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΥΣΜΟΡΦΙΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
ΧΡΟΝΙΟΥ 
ΑΛΓΟΥΣ

Αιδοιοδυνία

Διάµεση κυστίτις

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ 
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

HPV µολύνσεις

Χλαµύδια

HSV

Βακτήρια και παράσιτα

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Σ Ε  Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  

Αντιµετώπιση οξέων 
λοιµώξεων 
και υποτροπών 
 

Οι παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνουν 24% Φ.Π.Α.

* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών.
  Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κανονικό κόστος συµµετοχής. 

Το δικαίωµα συµµετοχής των ειδικευµένων - ειδικευόµενων ιατρών και των µαιών - 
νοσηλευτικού προσωπικού, περιλαµβάνει: 

• Παρακολούθηση του Επιστηµονικού Προγράµµατος.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.G.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του 
Πρωκτού».
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται µε νοσήµατα της 
συγκεκριµένης περιοχής του σώµατος της γυναίκας.
Στόχος είναι η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσηµάτων και διαταραχών του κατώτερου 
ουρογεννητικού συστήµατος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως: οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι, οι λοιµώξεις, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα, οι δερµατοπάθειες, οι φλεγµονές και οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδροµα 
χρόνιου άλγους, οι ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές και παραµορφώσεις του 
πυελικού εδάφους, το ουρογεννητικό σύνδροµο της εµµηνόπαυσης, η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, αλλά και ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές µεθόδους 
αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. 
Η επιστηµονική συνεργασία µεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική προσέγγιση) 
θεωρείται σήµερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών 
ειδικοτήτων, όπως Γυναικολόγοι, Δερµατολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 
Χειρουργοί - Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Ψυχίατροι - Σεξολόγοι και άλλοι επιστήµονες που 
εξειδικεύονται σε παθήσεις του γυναικείου κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος και 
της περιοχής του πρωκτού.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 
αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες. Περιλαµβάνει επίσης παρουσιάσεις 
περιστατικών που έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις δυσκολίες και 
τα διλήµµατα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική πράξη. Σκοπός είναι να βοηθηθεί 
ο κλινικός ιατρός να διαχειρίζεται πιο αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
Πιστεύουµε ότι η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εξειδικευµένων ιατρών, µε βάση τα 
δεδοµένα της σύγχρονης έρευνας, την επιστηµονική τους εµπειρία και τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, θα συµβάλλει στην καλύτερη επιµόρφωση όλων µας και στην 
προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης

Ανδρέας Κατσάµπας

Ευθύµιος Δεληγεώρογλου

Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη

Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Ιωάννα Τσιαούση

Δηµήτριος Χαϊδόπουλος
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Ελληνική Εταιρεία 
Κατώτερου Γεννητικού Συστήµατος
Hellenic Society for 
Lower Genital Tract Disorders

Ελληνική Εταιρεία 
Κλιµακτηρίου και Εµµηνόπαυσης
Hellenic Society 
of Climacterium and Menopause

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου 
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού 

www.ekge2017.mdcongress.gr ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Λήξη Προεγγραφών: 31 Οκτωβρίου 2017

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Νοσηµάτων του Γυναικείου Κατώτερου 
Ουρογεννητικού Συστήµατος και της Περιοχής του Πρωκτού
(κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή η εγγραφή µελών).

Ελληνική Εταιρεία Κλιµακτηρίου και Εµµηνόπαυσης 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21 Αθήνα).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 15 Δεκεµβρίου 2017 έως Κυριακή 17 Δεκεµβρίου 2017.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρµακευτικών
εταιρειών και µηχανηµάτων. 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 8 µόρια 
συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης.

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.).       

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
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