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EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

• Εντατικό Διαδραστικό Σεμινάριο Κολποσκόπησης, βάσει εικόνων
• Σεμινάριο HPV αλλοιώσεων σε γυναίκες και άνδρες
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Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 6ο 
HPV Σεμινάριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας, το οποίο διοργανώνεται 
στις 16 Φεβρουαρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace της 
Θεσσαλονίκης. 
Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον HPV και τις σχέσεις του με την πρόκληση 
σοβαρών νοσημάτων σε γυναίκες και άνδρες επιβάλλει την συνεχή ενημέρωση των 
ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, του νοσηλευτικού προσωπικού και γενικότερα των 
επαγγελματιών υγείας πάνω στις εξελίξεις σχετικά με τα θέματα αυτά, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των διαθέσιμων σήμερα νέων μεθόδων 
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των νοσημάτων που σχετίζονται με 
την ΗPV λοίμωξη. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας διοργανώνεται το 6ο κατά σειρά HPV Σεμινάριο, το 
οποίο θα περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις με προσφορά συμπυκνωμένης γνώσης από 
διακεκριμένους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο αυτό επιστήμονες σχετικά με την 
φυσική ιστορία της HPV-μόλυνσης, τον εμβολιασμό και την διάγνωση και αντιμετώπιση 
των HPV-σχετιζόμενων νοσημάτων. Ιδιαίτερη όμως σημασία θα δοθεί στη διαδραστική 
επικοινωνία των ομιλητών με τους συμμετέχοντες συνέδρους, με συνεχείς ερωτήσεις και 
απαντήσεις, με ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών αλλά και μη ειδικών συναδέλφων 
επί ανοικτών θεμάτων, με συζήτηση περιστατικών από την καθημερινή κλινική πράξη, 
με επεξηγήσεις και quiz επί κολποσκοπικών εικόνων, καθώς και με video χειρουργικών 
τεχνικών.

Ελπίζουμε στην θετική ανταπόκριση και αθρόα συμμετοχή σας.
Με τιμή, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Θ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ                                                                                                                                          
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.                                                                                                                                 
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• HPV λοίμωξη – Κλινική εικόνα
• Βασικές γνώσεις για τον HPV και την φυσική
ιστορία της HPV λοίμωξης
• Κλινική εικόνα HPV αλλοιώσεων στην γεν. περιοχή
της γυναίκας
• Κλινική εικόνα HPV αλλοιώσεων στην γεν. περιοχή
του άνδρα
• Κλινική εικόνα HPV αλλοιώσεων στην περιοχή
του πρωκτού
• Κλινική εικόνα HPV αλλοιώσεων σε κεφαλή-
τράχηλο
• Ανίχνευση της HPV λοίμωξης
• HPV testing στην καθημερινή πράξη: τεχνικές
ανίχνευσης – σύγκριση μεταξύ των διαφόρων
τεχνικών
• Νέα εποχή στον πληθυσμιακό έλεγχο για
καρκίνο τραχήλου (Cervical Cancer Screening)
• Εναλλακτικές μέθοδοι HPV DNA testing [αυτολή-
ψη (self sampling), HPV test στα ούρα]
• Πρόγραμμα Grecoself
• HPV εμβολιασμός
• HPV εμβολιασμός: ηλικιακό εύρος ενδείξεων,
εμβολιασμός αγοριών/ανδρών, δοσολογίες
• Έχει ο HPV εμβολιασμός θεραπευτική δράση
στα θηλώματα/κονδυλώματα;
• Προοπτική εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου με
συνδυασμό εμβολιασμού και HPV DNA testing: το
παράδειγμα της Αυστραλίας
• Κλινική εικόνα και διάγνωση HPV αλλοιώσεων -
Παρουσίαση περιστατικών
• Διάγνωση καλοήθων και κακοήθων HPV αλλοι-
ώσεων αιδοίου, κόλπου και τραχήλου (Αιδοιο-
σκόπηση – Κολποσκόπηση - Βιοψίες – Ιστολογική
εξέταση)
• Εκτίμηση κινδύνου ανά περίπτωση (Risk
Assessment) επί τη βάσει των δεδομένων (ιστορι-
κού, HPV testing, HPV βιοδεικτών, κυτταρολογίας,
κολποσκόπησης, ιστολογίας)
• Διάγνωση καλοήθων και κακοήθων HPV αλ-
λοιώσεων πρωκτού και περιπρωκτικής πε-
ριοχής (High resolution Anoscopy – HRA)

• Διάγνωση καλοήθων και κακοήθων HPV
αλλοιώσεων στην γεννητική περιοχή του άνδρα
• Διάγνωση καλοήθων και κακοήθων HPV
αλλοιώσεων στην στοματική και στοματοφαρυγ-
γική κοιλότητα
• Συζήτηση με το ακροατήριο περιστατικών με
HPV αλλοιώσεις από την καθημερινή κλινική πρά-
ξη - διλήμματα ως προς την διάγνωση - υπερ- ή
υποεκτίμηση κολποσκοπικών ευρημάτων
• Videos &  Quiz επί τ η βάσει κολποσκοπικών 
εικόνων
• Αντιμετώπιση HPV αλλοιώσεων – Παρουσίαση
περιστατικών
• Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση
των HPV αλλοιώσεων α ιδοίου, κόλπου και 
τραχήλου
– Ενδείξεις συντηρητικής και ενδείξεις χειρουργι-
κής αντιμετώπισης – Τρόποι συντηρητικής
αντιμετώπισης - Μέθοδοι και πιθανές επιπλοκές
χειρουργικής αντιμετώπισης
• Αντιμετώπιση HPV αλλοιώσεων (κονδυλωμάτων
και δυσπλασιών) πρωκτού και περιπρωκτικής
περιοχής
• Αντιμετώπιση HPV αλλοιώσεων (κονδυλωμάτων
και δυσπλασιών) της γεννητικής περιοχής στον
άνδρα
• Αντιμετώπιση HPV αλλοιώσεων (θηλωμάτων/
κονδυλωμάτων και δυσπλασιών) στην περιοχή
κεφαλής-τραχήλου
• Συζήτηση με το ακροατήριο περιστατικών από
την καθημερινή κλινική πράξη με διλήμματα ως
προς την αντιμετώπιση
• Videos χειρουργικών επεμβάσεων στον τράχηλο
• Συζήτηση περιστατικών παρουσιαζόμενων από
το ακροατήριο
• Οδηγίες για την καθημερινή κλινική πράξη
• Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού
Θεωρητικής Κατάρτισης της Ελληνικής HPV Εται-
ρείας




