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Δελτίο Τύπου 

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού 

Συστήματος και της Περιοχής του Πρωκτού 

(14 - 16 Δεκεμβρίου 2018 - Ξενοδοχείο GRAND HYATT ATHENS) 

 

Πώς γίνεται η εκτίμηση του κινδύνου για σοβαρή προκαρκινική αλλοίωση ή για 

γυναικολογικό καρκίνο; Πώς πρέπει να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος για καρκίνο 

τραχήλου της μήτρας; Πώς οι γιατροί μπορούν να βοηθούν ασθενείς με 

ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης; Είναι εφικτή η αντιγήρανση και 

αναζωογόνηση της περιοχής; 

Τα παραπάνω ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν, μεταξύ άλλων, κατά τη 

διάρκεια του "2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου 

Ουρογεννητικού Συστήματος και της Περιοχής του Πρωκτού". Το συνέδριο 

διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος 

(ΕΚΓΕ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, στην 

Αθήνα, 14 - 16 Δεκεμβρίου, ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. 

Ομιλητές είναι επιφανείς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό, όπως γυναικολόγοι, δερματολόγοι - αφροδισιολόγοι, ενδοκρινολόγοι, 

χειρουργοί - πρωκτολόγοι και ουρολόγοι. 

“Η επιστημονική συνεργασία μεταξύ συναφών ειδικοτήτων (ασθενοκεντρική 

προσέγγιση) θεωρείται σήμερα ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας”, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της 

Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο Αλέξανδρο Ε. 

Μορτάκη. 



Στο συνέδριο, αναμένεται να συζητηθούν εκτενώς θέματα όπως η δευτερογενής 

πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, τα νοσήματα του αιδοίου και του 

κόλπου, οι αιδοιοκολπίτιδες και οι σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης της  

αιδοιοδυνίας.  

Θα γίνει επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σεμινάριο με αντικείμενο την 

εκμάθηση της πρωκτοσκόπησης υψηλής ευκρίνειας, στο πλαίσιο της πρόληψης 

του καρκίνου του πρωκτού, που σχετίζεται με τη μόλυνση από τον ιό των 

ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι επίσης η Σεξουαλική Ιατρική και η 

διαχείριση γυναικών με σεξουαλική δυσλειτουργία, αλλά και θέματα όπως οι 

εφαρμογές του υαλουρονικού οξέος και οι συνδυαστικές θεραπείες ανάπλασης του 

κόλπου στην εμμηνόπαυση. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί, ώστε να καλύψει την 

ανάγκη του κλινικού ιατρού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ιδιαίτερα 

προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα. 

Σημαντική θέση στο επιστημονικό πρόγραμμα κατέχει η παρουσίαση κλινικών 

περιστατικών. Οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής, μέσω 

συστήματος απαντήσεων πολλαπλών επιλογών. Σύμφωνα με τον κ. Μορτάκη «Με 

τον τρόπο αυτό, θα αναδειχθούν οι δυσκολίες και τα διλήμματα που προκύπτουν 

στην κλινική πράξη». 

 

www.ekge.gr 

www.facebook.com/ekge.gr 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ERA ΕΠΕ 

Ασκληπιού 17, 10680 Αθήνα 

Tηλ.: 210 3634944 Fax: 210 3631690 

E-mail: info@era.gr  

 

http://www.ekge.gr/
http://www.facebook.com/ekge.gr

