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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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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ΣΆΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019
09:00-09:30

Προσέλευση - Εγγραφές

09:30-11:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ:
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

ΛΚΣΟΡΠ

11:00-11:30

ΔΙΆΛΕΞΗ

Προεδρείο: Δεληγεώρογλου Ε., Λουτράδης Δ.
για πρόληψη των σχετιζόμενων με HPV νοσημάτων – Τελευταία δεδομένα
,ιοφλεδάνυΣ ίοτηπαΕμβολιασμός
γΑ
Α. Δαπόντε
εµύολακσορπ ςασ άραχ ηρετίαιδι εΜ
υορετώταΚ υοίεκιανυΓ υοτ νωεσήθαΠ
11:30-12:00 .»ύοτκωΔιάλειμμα
– Καφές
ρΠ
ιτεροφαιδ ςύορται άροφα οιρδένυΣ οΤ
τ ςοταµώσ υ12:00-14:00
οτ ςήχοιρεπ ςηνέµιρκεκΣΤΡΟΓΓΥΛΌ
γυσ
ΤΡΑΠΈΖΙ:
ίσαγρενυσ ήκινοµητσιπε η ιανίε ςοχότΣ
HPV
νοσήματα
σε αιδοίο, πρωκτό και στοματοφάρυγγα
εθ ητ ιακ ησωνγάιδ ητ ,ηψηλόρπ νητ
Ρηγόπουλος Δ., Στρατηγός Α., Χασάπη Β.
υγ ςητ ςοταµήτσυσ ύοκιτηννεγορΠροεδρείο:
υο
Η Π Οκαι
Ρ Τ Ιυποτροπιάζουσα
Π Ε Η Κ Ι Τ Ω Ν Α Γ Ρλοίμωξη
Ο
κονδυλώματα. Περιπτώσεις με επίμονη
ρακ ιο ιακ ςιεσώιολλα ςέκινικρακοΟξυτενή
ρπ
.E.G.Κ.Ε ΟΙΛΥΟΒΜΥΣ ΟΚΙΤΗΚΙΟΙΔ
ελφ ιο ,ςειεθάποταµρεδ ιο ,αταµήΗ.
σονΝικολαϊδου
αλλοιώσεις αιδοίου
ιακ ςέκιµοτανα ιο ,ςυογλά υοινΠροκαρκινικές
όρχ
ιτηννεγορυο οτ ,ςυοφάδε ύοκιλΑ.
ευπΜορτάκης
ςηκάτροΜ ςορδναξέλΑ :ΣΟΡΔΕΟΡΠ
αταµήτηζ ιακ άλλα ,αίγρυοτιελσΚονδυλώματα
υδ
και προκαρκινικές αλλοιώσεις πρωκτού
ςαπµάσταΚ ςαέρδνΑ :ΣΟΡΔΕΟΡΠΙΤΝΑ
ςητ ςησηνόγοωζανα ιακ ςησναρήγιΑ.
τναΣταματιάδης
σ ύξατεµ αίσαγρενυσ ήκινοµητσιπΑλλοιώσεις
εΗ
από HPV σε στοματοφάρυγγα
υολγορώεγηλεΔ ςοιµύθυΕ :ΣΑΕΤΑΜΜΑΡΓ ΣΟΚΙΝΕΓ
ςοπόρτ ςορετύλακ ο αρεµήσ ιατίερω
Ε.εθΓκάγκαρη
νυοχέ ότυα όποκσ νοτ αιΓ .ςαίεγυ
ηραστάΚ - ύορασταΚ αρδνάξελΑ :ΣΑΙΜΑΤ
Δ ,ιογόλοκιανυΓ ςωπό ,νωτήτοκιδιε
υοδΐαλοκιΝ αρτκέλΗ :ΗΛΕΜ
– Ελαφρύ γεύμα
ογόλορυΟ 14:00-15:00
,ιογόλοτκωρΠ - ίογρυορΔιάλειμμα
ιεΧ
ιανυγ υοτ ςιεσήθαπ εσ ιατνούεκιδιεξε
ησύοαισΤ αννάωΙ
.ύοτκωρπ υοτ ςήχοιρεπ ςητ
15:00-16:00
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ
ΣΥΝΕΔΡΊΑ
ςολυοπόδϊαΧ ςοιρτήµηΔ
µαλιρεπ υοίρδενυΣ υοτ αµµαργόρπ οΤ
Κατσαρού Α., Παππά Κ.
ςέκιτσαρδαιδ ιακ ςιεσέθαραπιΠροεδρείο:
τνα
άτακ ίεγελιπε νυοχέ υοπ νώκιτατσιΛάθη
ρεπ στη θεραπεία και στην ενημέρωση ασθενών με HPV λοίμωξη τραχήλου μήτρας
ύκορπ ςέροφ ςέλλοπ υοπ αταµµήλιΑ.
δ αΜορτάκης
τ
π ιατεζίριεχαιδ αν ςόρται ςόκινιλΣυζήτηση
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.ατητόνιρεµηθακ νητσ νυοτπύκορπ
α ήγαλλατ16:00-18:00
να ηµινόγ η ιτό εµυούετΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
σιΠ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΥ HPV ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ.
,ςανυερέ ςηνορχγύσ ςητ ανέµοδεδ
ΔΎΣΚΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΚΛΙΝΙΚΉ ΠΡΆΞΗ
λλάβµυσ αθ ,ςείγηδο ςειρήτνυθυεΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
τακ
.ςαίεγυ ςαίεκιανυγ ςητ ήγωγαΣυντονιστές:
ορπ
Μιχαήλ Γ., Χαϊδόπουλος Δ., Τσιαούση Ι.
Βαλασούλης Γ., Δημητρόπουλος Σ., Ευκαρπίδης Σ., Θωμόπουλος Π., Καλμαντής Κ., Μπιλιράκης Ε.,
δανυσ εΜ
Παπακωνσταντίνου Κ., Πολύζου Η., Σγουρέας Ι., Σιούλας Β., Τσέτσα Β.
τ ςορδεόρΠ Ο

αξέλΑ
τυειαΜ

18:00

Λήξη Ημερίδας – Συμπεράσματα
Α. Μορτάκης
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
> 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.

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
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