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ΠρΟΣΚλΗΣΗ/INvITATION 

Μ ε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε και φέτος στο 11ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης,
που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Α. Το Πρακτικό Σεμινάριο (Hands On Course) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 στο
ΙΑΣΩ, με έμφαση στη διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με προκαρκινικές αλλοιώσεις του
κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Όπως κάθε χρόνο καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να προσφέ-
ρουμε την καλύτερη δυνατή πρακτική άσκηση στους ιατρούς που συμμετέχουν στο Σεμινάριο. 

Β. Το Θεωρητικό Σεμινάριο Κολποσκόπησης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Ιουνίου
2013 στο ξενοδοχείο Hilton. Η εκδήλωση αυτή θα εκπληρεί τις υψηλές προδιαγραφές των προηγούμενων
χρόνων και θα προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους ιατρούς να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να ενη-
μερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου.

Γ. Εξετάσεις Πιστοποίησης στην Κολποσκόπηση.

Στο Σεμινάριο Κολποσκόπησης 2013, θα συμμετέχουν 5 ξένοι προσκεκλημένοι και διακεκριμένοι Έλληνες
ομιλητές.

It gives me great pleasure to invite you once again to the 11th European Seminar of Colposcopy, which
will take place in Athens on Friday 14th and Saturday 15th of June 2013.
The “Hands-On” Course will be held οn Thursday the 13th of June and was redesigned to allow more time
for practice for the participants. 
Acclaimed foreign and Greek speakers have been invited to help with the teaching and insure its high standard. 
Your active participation and support will insure the success of this event. 

With best regards,
Professor Emmanuel Diakomanolis

President of the Seminar



Πρακτικό Σεμινάριο ΙΑΣΩ
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Μία πλήρης ημέρα με εισαγωγικές ομιλίες, σχετιζόμενες με την θεραπεία του CIN και πρακτική
άσκηση σε προπλάσματα.
A full day of introductory lectures, relating to treatment of CIN and hands on practice on inanimate models.

Σεμινάριο Κολποσκόπησης και HPV σχετιζόμενων νοσημάτων
Ξενοδοχείο Hilton, Παρασκευή 14 & Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

ΣΥΝΕΔρΙΕΣ - SESSIONS
1. Ο φυσιολογικός και παθολογικός τράχηλος - Η νέα ορολογία

The normal and abnormal cervix - The new nomenclature 
2. HPv σχετιζόμενες βλάβες στη γεννητική περιοχή και γεννητικά κονδυλώματα

HPV related lesions in the genital area and genital warts
3. HPv σχετιζόμενες νεοπλασίες πέραν της γεννητικής περιοχής

HPV and non genital human cancers
4. Σύγχρονη αντιμετώπιση των HPv σχετιζομένων νοσημάτων της γεννητικής περιοχής 

Contemporary management of HPV associated genital diseases 
5. HPv DNA testing και μοριακοί δείκτες: Η σημασία και οι ενδείξεις 

HPV DNA testing and molecular markers in clinical practice: The value and the indications 
6. Δύο Διαδραστικές Συνεδρίες που περιλαμβάνουν αναγνώριση κολποσκοπικών εικόνων και
συζήτηση κλινικών περιστατικών με τους εκπαιδευτές 

Two Interactive Sessions which include colposcopic image recognition and discussion of clinical
cases with Faculty
7. HPv εμβόλια: επανεκτίμηση των αποτελεσμάτων εμβολιασμού και προοπτικές

HPV vaccines: update of vaccination programmes and perspectives

Εξετάσεις Πιστοποίησης στην Κολποσκόπηση
Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

Με απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης οι εξετάσεις Πιστοποί-
ησης στην Κολποσκόπηση θα διεξάγονται πλέον κάθε χρόνο στη διάρκεια των αντίστοιχων επιστημονικών
εκδηλώσεων που έχουν καθιερωθεί (Σεμινάρια Κολποσκόπησης) σε Αθήνα, Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη.
Τούτο γίνεται για τη διευκόλυνση των ιατρών που κατοικούν και εργάζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές της χώρας μας.
Μετά την απόφαση αυτή, οι εξετάσεις Πιστοποίησης στην Κολποσκόπηση θα διεξαχθούν στην Αθήνα, το
Σάββατο 15 Ιουνίου 2013, αμέσως μετά τη λήξη του σεμιναρίου. 



• ΤοΠοΣ ΚΑΙ ΗμΕΡομΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚου ΣΕμΙΝΑΡΙου
Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

• ΤοΠοΣ ΚΑΙ ΗμΕΡομΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΣΕμΙΝΑΡΙου ΚοΛΠοΣΚοΠΗΣΗΣ
Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα, Παρασκευή 14 & Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 

• ΓΛΩΣΣΑ ΣΕμΙΝΑΡΙου 
Επίσημες γλώσσες του Σεμιναρίου είναι η  Ελληνική και  η Αγγλική. Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. 

• μοΡΙοΔοΤΗΣΗ
Το Σεμινάριο μοριοδοτείται από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία με 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης και αναγνωρίζεται επισήμως από την BSCCP (British Society for Colposcopy and Cervical Pathology) για
πιστοποίηση και ανανέωση της πιστοποίησης.

• ΠΙΣΤοΠοΙΗΤΙΚο ΠΑΡΑΚοΛουΘΗΣΗΣ
Τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης του Σεμιναρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα.

Γενικές πληροφορίες 

ΚOΣΤοΣ ΣυμμΕΤοχHΣ
Πρακτικό Σεμινάριο (13/06/2013)* 150,00€*
*   Απαιτείται εγγραφή στο Θεωρητικό Σεμινάριο. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων,
η συμμετοχή θα πρέπει να έχει προπληρωθεί προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη.

Θεωρητικό Σεμινάριο (14-15/06/2013)
για προεγγραφές από 01/05/2013
έως 30/04/2013 και on site

Ειδικευμένοι Ιατροί 120€ 150€
Ειδικευόμενοι Ιατροί 80€ 100€

Γραμματεία Συνεδρίου

Αλ. Παναγούλη 118, Αγ. Παρασκευή 153 43, Tηλ.: 210.60.74.200, 

e-mail: md@mdcongress.gr

Εγγραφές on-line

www.athensefc2013.mdcongress.gr


