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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: 

Αλέξανδρος Μορτάκης
Ανδρέας Κατσάµπας
Ευθύµιος ∆εληγεώρογλου
Αλεξάνδρα Κατσαρού - Κάτσαρη
Ηλέκτρα Νικολαΐδου
Ιωάννα Τσιαούση
∆ηµήτριος Χαϊδόπουλος

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα «Λοιμώξεις από τους ιούς 
των θηλωμάτων (HPV) – Κατευθυντήριες οδηγίες για γιατρούς και ασθενείς».
Η ημερίδα αυτή οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα νοσήματα που προκαλούνται από τους HPV στο κατώτερο 
γεννητικό σύστημα, στον πρωκτό και στο στοματοφάρυγγα επιβάλλει τη συνεχή ενημέρωση ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας διοργανώνεται η ημερίδα, η οποία θα 
περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και διαδραστικές συνεδρίες.

Στόχος είναι η επιστημονική συνεργασία μεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για 
την πρόληψη τη διάγνωση και τη θεραπεία των νοσημάτων που σχετίζονται με τους HPV. Θα 
αναπτυχθούν θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως οι αλλαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο των γυναικών (έλεγχος με HPV τεστ), η χρήση 
της αξιολόγησης κινδύνου σχετικά με τη διαχείριση των γυναικών με απλή λοίμωξη και με 
προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι νεότερες οδηγίες όσον αφορά τον εμβολιασμό με το εννεαδύναμο 
εμβόλιο και η σωστή τακτική στην ενημέρωση των γυναικών αλλά και των ζευγαριών.

Πιστεύουμε ότι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξειδικευμένων γιατρών, με βάση τα δεδομένα 
της σύγχρονης έρευνας, την επιστημονική τους εμπειρία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, 
θα συμβάλει στην καλύτερη επιμόρφωση όλων μας και στην προαγωγή της γυναικείας υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Αλέξανδρος Μορτάκης

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
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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

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

09:00-09:30 Προσέλευση - Εγγραφές 

09:30-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
 HPV και Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας
 Προεδρείο: Αγοραστός Θ., Παρασκευαϊδης Ε., Ροδολάκης Α.
 Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και καθημερινή κλινική πράξη
 Ε. Τσιτσόπουλος
 HPV τεστ: Σε ποια λογική βασίζονται. Πώς τα χρησιμοποιείτε
 Γ. Κολιόπουλος
 Μόλυνση από τους HPV: Σύγχρονες εξελίξεις
 Θ. Αγοραστός
 Αντιμετώπιση των προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας
 Α. Μορτάκης

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
 Προεδρείο: Δεληγεώρογλου Ε., Λουτράδης Δ.
 Εμβολιασμός για πρόληψη των σχετιζόμενων με HPV νοσημάτων – Τελευταία δεδομένα
 Α. Δαπόντε

11:30-12:00 Διάλειμμα – Καφές

12:00-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: 
 HPV νοσήματα σε αιδοίο, πρωκτό και στοματοφάρυγγα
 Προεδρείο: Ρηγόπουλος Δ., Στρατηγός Α., Χασάπη Β.
 Οξυτενή κονδυλώματα. Περιπτώσεις με επίμονη και υποτροπιάζουσα λοίμωξη
 Η. Νικολαϊδου 
 Προκαρκινικές αλλοιώσεις αιδοίου
 Α. Μορτάκης
 Κονδυλώματα και προκαρκινικές αλλοιώσεις πρωκτού
 Α. Σταματιάδης
 Αλλοιώσεις από HPV σε στοματοφάρυγγα
 Ε. Γκάγκαρη

14:00-15:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

15:00-16:00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
  Προεδρείο: Κατσαρού Α., Παππά Κ.
 Λάθη στη θεραπεία και στην ενημέρωση ασθενών με HPV λοίμωξη τραχήλου μήτρας
 Α. Μορτάκης
 Συζήτηση

16:00-18:00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ HPV ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.  
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
 Συντονιστές: Μιχαήλ Γ., Χαϊδόπουλος Δ., Τσιαούση Ι.
 Βαλασούλης Γ., Δημητρόπουλος Σ., Ευκαρπίδης Σ., Θωμόπουλος Π., Καλμαντής Κ., Μπιλιράκης Ε.,  
 Παπακωνσταντίνου Κ., Πολύζου Η., Σγουρέας Ι., Σιούλας Β., Τσέτσα Β.

18:00 Λήξη Ημερίδας – Συμπεράσματα

 Α. Μορτάκης
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Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αλ. Παναγούλη 118, Αγία Παρασκευή 15343, Τηλ.: +30 210 6074200, Fax: +30 210 6074222
E-mail: md@mdcongress.gr, site: www.mdcongress.gr

> ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήµατος  σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

> ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ξενοδοχείο Athens Hilton (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα 115 28).

> ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2019.

> ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει µόρια συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης.

> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την γραμματεία με το πέρας της Ημερίδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


