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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων 
του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήματος και της Περιοχής του Πρωκτού», που θα 
γίνει στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel) 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2022.
Το Συνέδριο αφορά ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται με νοσήματα της συγκε-
κριμένης περιοχής του σώματος της γυναίκας. 

Στόχος είναι η επιστημονική συνεργασία μεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για την πρό-
ληψη, 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,   
οι ατοπικές αντιδράσεις, τα σύνδρομα χρόνιου άλγους, οι ανατομικές και λειτουργικές διαταρα-
χές 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) θεωρεί-
ται σήμερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Για 
τον σκοπό αυτό στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν εκλεκτοί συνάδελφοι διαφορετικών ειδικοτήτων, 
όπως Γυναικολόγοι, Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Μικροβιολόγοι, Ουρολόγοι, 
Χειρουργοί-Πρωκτολόγοι, 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 τράπεζας, αντιπα-
ραθέσεις 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 δεδομέ-
να της σύγχρονης έρευνας, την επιστημονική τους εμπειρία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγί-
ες, 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
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

ΣΕΜΊΝΑΡΊΟ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LEEP – CO2 LASER

08:30-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΊ:
 Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

 • Κατευθυντήριες οδηγίες. Πώς ελέγχουμε τον πληθυσμό και πώς    
  διαχειριζόμαστε τα αποτελέσματα του προσυμπτωματικού ελέγχου 
 • Κολποσκόπηση: Βασικές αρχές, Εξοπλισμός, Τεχνική
 • Κολποσκοπικά ευρήματα φυσιολογικού και παθολογικού τραχήλου.   
  Κολποσκοπική αξιολόγηση των αλλοιώσεων  

10:30-11:00 Διάλειμμα

11:00-13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΊ: 
 Θεραπευτική αντιμετώπιση

 • Η θεραπευτική αντιμετώπιση των HSIL. Πότε θεραπεύουμε και πώς
 • CIN και διηθητικός καρκίνος στην εγκυμοσύνη
 • Πρώιμος διηθητικός καρκίνος τραχήλου μήτρας
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση προκαρκινικών αλλοιώσεων κόλπου

13:00-14:00 ΔΊΑΔΡΑΣΤΊΚΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑ Ί: 
 Προβολή και αξιολόγηση κολποσκοπικών εικόνων

 (Βαθμολόγηση αλλοιώσεων με βάση το Swede Score)
 Από ποιες θέσεις παίρνουμε βιοψίες  

14:00-14:30 Ελαφρύ γεύμα

14:30-17:30 ΔΊΑΔΡΑΣΤΊΚΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑ ΊΊ: 
 Παρουσίαση και Διαχείριση περιστατικών

 • Πώς διαχειριζόμαστε τα αποτελέσματα του screening: 
    o HPV16/18+, HPVother+, HPV-
    o NILM, ASCUS, LSIL, ASC-H, HSIL, AGC, Υποψία Ca
 • Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε κολποσκόπηση
 • Σε ποιες περιπτώσεις παίρνουμε κολποσκοπικές βιοψίες
 • Σε ποιες περιπτώσεις προχωρούμε αμέσως σε κωνοειδή
 • Τι κάνουμε σε περιπτώσεις με AIS ή σε αυτές με θετικά όρια 

 (Στις διαδραστικές συνεδρίες ψηφίζει το κοινό, σχολιάζουν οι ειδικοί)

17:30-18:00  Διάλειμμα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

18:00-20:00 ΚΛΊΝΊΚΟ ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΡΊΟ
 Χειρουργικές Τεχνικές
 Ηλεκτροχειρουργική στη θεραπεία των CIN (LEEP) (PowerPoint και Videos)

 • Αρχές ηλεκτροχειρουργικής
 • Ενδείξεις – Επιλογή ασθενών
 • Εξοπλισμός
 • Τεχνική
 • Μετεγχειρητικές οδηγίες
 • Επιπλοκές
 • Μετεγχειρητική παρακολούθηση
 • Τι κάνουμε σε περιπτώσεις με θετικά όρια
 

 Εφαρμογές ακτίνων CO2 Laser στο κατώτερο γεννητικό σύστημα    
 (PowerPoint και Videos)

 • Βασικές αρχές χειρουργικής με CO2 Laser
 • Ενδείξεις
 • Εξοπλισμός
 • Τεχνική θερμικής εξάχνωσης με CO2 Laser (οξυτενή κονδυλώματα, HSIL, VAIN, VIN)
 • Τεχνική κωνοειδούς εκτομής με CO2 Laser
 • Μετεγχειρητικές οδηγίες
 • Επιπλοκές



5

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

09:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΊ: 
 Αιδοιοκολπίτιδες 

 (Αντιμετώπιση με βάση τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες CDC 2021)
 • Το φυσιολογικό μικροβίωμα του κόλπου και η σημασία του στην πρόκληση  
 λοιμώξεων και φλεγμονών
 • Πώς διεκπεραιώνουμε διαγνωστικά μια αιδοιοκολπίτιδα
   o Μάθετε πώς να κάνετε στο ιατρείο σας άμεση μικροσκοπική εξέταση   
       κολπικών υγρών, μέτρηση pH, Whiff test
   o Πότε στέλνετε υλικό στο εργαστήριο και τι ακριβώς ζητάτε
 • Υποτροπιάζουσα μη ειδική βακτηριακή κολπίτις      
 • Υποτροπιάζουσα μυκητιασική αιδοιοκολπίτις
 • Αιδοιοκολπίτιδες στην κύηση

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΊ: 
 Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις

 (Αντιμετώπιση με βάση τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες CDC 2021)
 • Τριχομοναδική κολπίτις
 • Φλεγμονές από μυκοπλάσματα και β στρεπτόκοκκο
 • Περιστατικά με ουρηθρίτιδα και τραχηλίτιδα  
    o Χλαμύδια
    o Γονόκοκκος
    o Μη γονοκοκκική ουρηθρίτις
 • Έρπητας γεννητικών οργάνων
 • Οξυτενή κονδυλώματα
 • Πρόληψη λοιμώξεων σε εφηβεία και νεαρές γυναίκες 

13:30-14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΊΚΗ ΔΊΑΛΕΞΗ:
 Αντι-HPV Εμβόλιο

  
14:00-15:00 Ελαφρύ γεύμα

15:00-16:00 ΔΊΑΛΕΞΗ: 
 Νοσήματα Κόλπου - Αιδοίου: Ορολογία, Ταξινόμηση, Κλινική εικόνα,   
 Διαγνωστική προσπέλαση 



6

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

16:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΊ:
 Νοσήματα Αιδοίου Ί

 (Διαδραστική συνεδρία – Ποια είναι η διάγνωσή σας)
 • Μελαγχρωματικές βλάβες (Μελάνωση, σπίλοι, μελάνωμα, σμηγματορροϊκή 
  υπερκεράτωση, VIN, μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση) 
 • Ερυθρές πλάκες και βλατίδες (δερματίτις, θυλακίτις, αγγειοκερατώματα,   
 ψωρίαση, ιδρωταδενίτις, πλασματοκυτταρική αιδοιίτις, νόσος Paget)
 • Έλκη, διαβρώσεις και ραγάδες (έρπητας, πέμφιγα, νόσος Crohn, άφθες,   
 σύνδρομο Αδαμαντιάδη Behcet, καρκίνοι)
 • Αλλοιώσεις στο χρώμα του δέρματος (βλατίδες, οζίδια, ακροχόρδωνες,   
 κύστεις, μολυσματική τέρμινθος)

18:00-18:30 Διάλειμμα

18:30-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΊ: 
 Νοσήματα Αιδοίου ΊΊ

 • Ατοπικές και Αλλεργικές αντιδράσεις στην ευαίσθητη περιοχή
 • Λειχήνες αιδοίου
 • Προκαρκινικές Αλλοιώσεις Αιδοίου VIN
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ΚΥΡΊΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

09:30-11:30 Hot Topics

 • Υποτροπιάζουσες κυστίτιδες. Ένα ατυχές γυναικείο προνόμιο  
 • Καλοήθη νοσήματα και προκαρκινικές αλλοιώσεις πρωκτού 
 • HPV λοίμωξη και καρκινογένεση. Νεότερα δεδομένα  
 • Δυσπαρευνία - Αιδοιοδυνία       
 • Αιδοιοπλαστική. Ενδείξεις και τεχνική    

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΊ: 
 Εμμηνόπαυση και Κατώτερο Γεννητικό Σύστημα

 • Το δέρμα του αιδοίου στην εμμηνόπαυση σε φυσιολογικές και παθολογικές 
  καταστάσεις
 • Σεξ και εμμηνόπαυση
 • Ορμονικές θεραπείες (συστηματική ή τοπική)
 • Χρήση laser, PRP και υαλουρονικού για ανάπλαση επιθηλίων   

14:00 Λήξη Συνεδρίου – Συμπεράσματα 
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ONLINE 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 
Ειδικευμένοι Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι 180€
Ειδικευόμενοι Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι 120€
Λοιπές ειδικότητες 100€
Μαίες/τές, Νοσηλευτικό προσωπικό 50€
Φοιτητές Δωρεάν

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου, προϋποθέτει την έγκαιρη 
εγγραφή-αποπληρωμή σε αυτό.

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.

https://mdcongress.gr/event/3o-panellinio-synedrio-pathiseon-toy-gynaikeioy-katoteroy-oyrogennitikoy-systimatos-kai-tis-periochis-toy-proktoy-2/
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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-ανανέωση συνδρομής μελών).

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΊΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Παρασκευή 21 έως Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

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

ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΤΊΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Σεμιναρίου και του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την 
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο από το εξήντα 
τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρ-
μάκων (Ε.Ο.Φ.).
Για όσους παρακολουθήσουν το Συνέδριο εξ αποστάσεως, τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν 
μετά το πέρας του Συνεδρίου, στο e-mail με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.

ΓΕΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

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


