
Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

www.athensefc2019.mdcongress.gr



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 17ο Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθο-
λογίας Τραχήλου το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος αποκλειστικά στο ΙΑΣΩ, την 
Παρασκευή 21 & Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

Το σεμινάριο θα είναι καθαρά Εκπαιδευτικό και θα αφορά έναν αυστηρά περιορισμένο 
αριθμό συμμετοχών (100) με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης σε θεωρη-
τικό και πρακτικό επίπεδο.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης στην Κολπο-
σκόπηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κολποσκόπησης (European Federation for 
Colposcopy), διαρκεί 2 ημέρες και περιλαμβάνει 5 εκπαιδευτικές ενότητες, 3 θεωρη-
τικές και 2 πρακτικές.

Οι Θεωρητικές ενότητες αφορούν την Κολποσκόπηση, την Αντιμετώπιση και τη Θε-
ραπεία των τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου (CIN), του κόλ-
που (VaIN) και του αϊδίου (VIN).

Οι δύο πρακτικές ενότητες περιλαμβάνουν αναγνώριση κολποσκοπικών εικόνων, πα-
ρουσίαση κλινικών περιστατικών και πρακτικές ασκήσεις θεραπείας (Hands – On) σε 
ειδικά εκπαιδευτικά προπλάσματα.

Όπως κάθε χρόνο έγκριτοι Έλληνες και ξένοι εκπαιδευτές θα πλαισιώσουν αυτή την 
εκδήλωση. Η επιτυχία του Σεμιναρίου εξαρτάται από την δική σας ενεργό συμμετοχή, 
στην οποία προσβλέπουμε κάθε χρόνο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α. Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.
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ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ 
• Εκπαίδευση στην Κολποσκόπηση
• Κολποσκόπηση φυσιολογικού τραχήλου: Η 
σημασία της ζώνης μετάπλασης (ΤΖ), το μεταπλα-
στικό πλακώδες επιθήλιο και τα όρια συμβολής 
των δύο επιθηλίων (SCJ)
• Kολποσκόπηση παθολογικού τραχήλου: Διά-
γνωση ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων χαμηλού – 
βαθμού, υψηλού βαθμού 
• Ιστοπαθολογία στη διάγνωση των τραχηλικών 
ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
• HPV: Παθογένεση και κλινικές επιπτώσεις της 
λοίμωξης 
• HPV testing και μοριακοί δείκτες: Η κλινική 
σημασία στην αντιμετώπιση των τραχηλικών ενδο-
επιθηλιακών αλλοιώσεων   
• Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου τραχή-
λου μήτρας : Γιατί η στρωμάτωση του κινδύνου 
είναι τόσο σημαντική  
• Πολυεστιακή νόσος του κατώτερου γεννητικού 
σωλήνα και του πρωκτού
• Η προσέγγιση νόσων του αιδοίου: Πως θα 
χρησιμοποιούμε την ορολογία
• Ο ρόλος της κολποσκόπησης στην αντιμετώπιση 
των τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
• Παρουσίαση περιστατικών και κλινική αντιμετώπιση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
• Ο ρόλος της κολποσκόπησης στην θεραπεία του CIN
• Γιατί θεραπεύουμε και ποιόν θεραπεύουμε 
• Αρχές θεραπείας του CIN και αίτια αποτυχίας 
θεραπείας 
• Αδενοκαρκίνωμα και μικροδιήθηση 
• Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδίου και κόλπου 
(VIN και VaIN) 
• CIN και εγκυμοσύνη: Δυσκολίες στην διάγνωση 
και αντιμετώπιση 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
• Hands on – εξάσκηση σε προπλάσματα
• Ask the experts discussion 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο (Κλινική ΙΑΣΩ) 200€

*Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, η συμμετοχή θα πρέπει να έχει προπληρωθεί προκει-
μένου να θεωρηθεί έγκυρη.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον 24% Φ.Π.Α.
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