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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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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
> ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
• Τραχήλου μήτρας
• Κόλπου
• Αιδοίου
• Πρωκτού 
(Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες)

> ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΚΤΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
• Δερματοπάθειες
• Φλεγμονώδη Νοσήματα
   • Λοιμώδους αιτιολογίας
   • Μη λοιμώδους αιτιολογίας
• Ατοπικές Αντιδράσεις
• Συμβουλευτική για την περιποίηση της 
«ευαίσθητης περιοχής»

> ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
• Λοιμώξεις από HPV
• Χλαμύδια
• Μυκοπλάσματα
• Έρπητας
• Βακτήρια και παράσιτα
(Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες CDC: 2021)

> ΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΟΛΠΟΥ - ΑΙΔΟΙΟΥ
• Διαταραχές της φυσιολογικής χλωρίδας 
(μικροβιώματος κόλπου)
• Σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης με μοριακές 
τεχνικές
• Αντιμετώπιση οξέων λοιμώξεων και 
υποτροπών

> ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΑΛΓΟΥΣ
• Αιδοιοδυνία
• Διάμεση κυστίτις

> ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Από εμμηνόπαυση
• Από φλεγμονώδη νοσήματα
• Από άλλα αίτια

> ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
• Ορμονική θεραπεία
• Μη ορμονικές θεραπείες
• Σεξουαλική δυσλειτουργία
• Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
• Άμεση εξέταση κολπικών υγρών στο 
μικροσκόπιο
• Λήψη βιοψιών από την πρωκτογεννητική 
περιοχή
• Χρήση Lasers
• Χρήση PRP, υαλουρονικού, και botox στην 
περιοχή των γεννητικών οργάνων
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 21 έως Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

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

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 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, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την γραμματεία με το πέρας της Ημερίδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

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


