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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ
ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
WELCOME
ADDRESS

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο «Διεπιστημονικό Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας» το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018,
στο Ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό. Το
Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνο-Γερμανική Εταιρεία Μαιευτικής και Γυναικολογίας σε
συνεργασία με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
και το Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί και τελεί
υπό την αιγίδα της Παγκύπριας Γυναικολογικής
και Μαιευτικής Εταιρείας, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας, της Κυπριακής Ογκολογικής
Εταιρείας, της Κυπριακής Εταιρείας Πυρηνικής
Ιατρικής, της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου
και του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.
Για πρώτη φορά στην Κύπρο, διοργανώνεται
ένα διεπιστημονικό συνέδριο για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου, αποτελούμενη
από 3 δομές: Τη Χειρουργική, τη Παθολογική και
την Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Αντιμετώπιση. Το επιστημονικό πρόγραμμα καταρτίζεται
από Κύπριους, Ελλαδίτες και Γερμανούς ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση του
γυναικολογικού καρκίνου.
Το συνέδριο αυτό αποσκοπεί στην ενημέρωση
των ιατρών και φορέων Υγείας στην Κύπρο στα
πιο σύγχρονα ιατρικά δεδομένα για μια επιστημονικά ορθή κι εξατομικευμένη αντιμετώπιση
των γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο.
Οι σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στη Γυναικολογική Ογκολογία επιβάλλουν
την διεπιστημονική συνεργασία διαφορετικών
ειδικοτήτων (χειρουργών, γυναικολόγων-ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών και χημειοθεραπευτών) για τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση
του γυναικολογικού καρκίνου. Σκοπός του
Συνεδρίου είναι η περαιτέρω διεύρυνση των
γνώσεων σε όλους τους τομείς της Γυναικολογικής Ογκολογίας, αλλά και η ενημέρωση των
συναδέλφων μας στην Κύπρο για τις δυνατότητες αντιμετώπισης του γυναικολογικού καρκίνου
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά
στην διεπιστημονική αυτή εκδήλωση με σκοπό
την ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών
κι αντιθέσεων, συμβάλλοντας στην επιτυχία
του Συνεδρίου.

It is our great pleasure to invite you to the
“Interdisciplinary Conference on Gynecologic
Oncology” on Saturday, 10 February 2018, at
Four Seasons Hotel in Limassol. The Conference
is organised by the German-Hellenic Society of
Obstetrics and Gynecology in cooperation with
the German Oncology Centre and the Mother and
Child Medical Centre, under the auspices of the
Cyprus Society of Gynecology and Obstetrics,
the Cyprus Society of Internal Medicine, the
Cyprus Society of Oncology, the Cyprus Society of Nuclear Medicine, the Cyprus Society of
Radiology and the Cyprus Anti-Cancer Society.
This is the first time that Cyprus hosts an
interdisciplinary conference on the treatment of
gynecological cancer, comprising three dimensions: Surgery, Internal Medicine and Oncological
Treatment with Radiotherapy. The scientific
programme includes speakers from Cyprus,
Greece and Germany with vast experience in
treating gynecological cancer.
The Conference aims to inform doctors and
health providers in Cyprus on the latest medical advances for the scientifically accurate
and individualised treatment of women with
gynecological cancer.
Important developments in Gynecological
Oncology in recent years make interdisciplinary
cooperation among different specialties (surgeons, gynecologists-oncologists, radiotherapists and chemotherapists) necessary for the
accurate diagnosis and treatment of gynecological cancer. The purpose of the Conference is to
enrich knowledge in all areas of Gynecological
Oncology and inform our colleagues in Cyprus
on the options for treating gynecological cancer
currently available in our country.
We invite you to actively participate in this
interdisciplinary event, with the aim of exchanging information, views, experiences and different
opinions, and hereby contribute to the success
of the Conference.

Καθηγητής Δρ. Θ. Αγοραστός
Επικ.Καθηγητής Δρ. Α.Καβαλλάρης
Δρ. Φυς. Δρ. Ιατρ. Δρ τιμ. Ενεκεν,
Αντεπ. μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Ν. Ζαμπόγλου

Professor Dr. Th. Agorastos
Assistant Professor Dr A. Kavallaris
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med.,
Corresponding Member of the Academy of Athens,
N. Zamboglou
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Οργανωτική Organising
επιτροπή committee
Υφηγητής-Καθηγητής
Δρ. Ανδρέας Καβαλλάρης

Lector-Professor
Dr. Andreas Kavallaris

Καθηγ. Δρ.
Θεόδωρος Αγοραστός

Prof. Dr.
Theodoros Agorastos

Prof.
Walter Jonat

Prof.
Walter Jonat

Καθηγ. Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus Diedrich

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus Diedrich

Prof.
Achim Rody

Prof.
Achim Rody

Δρ. Φυς. Δρ. Ιατρ. Δρ τιμ. Ενεκεν,
Αντεπ. μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Νικόλαος Ζαμπόγλου

Prof. Dr. rer. nat. Dr. med., Corresponding
Member of the Academy of Athens,
Nicolaos Zamboglou
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ΧΟΡΗΓΟΙ / Sponsors /
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ORGANISERS
Χρυσός Χορηγός

Gold Sponsor

Axion Health
Η Axion Health καλύπτει τις ανάγκες του ιατρικού
τομέα, έχοντας στην διάθεσή της μια σημαντική
κατηγορία χειρουργικών εμφυτεύσιμων προϊόντων,
στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, αντιπροσωπεύοντας
σημαντικές εταιρίες του εξωτερικού. Κυρίως
δραστηριοποιείται στον τομέα της γενικής χειρουργικής
και της γυναικολογίας, διαθέτοντας μια μοναδική και ειδική
κατηγορία από χειρουργικά εμφυτεύματα της γερμανικής
εταιρίας DynaMesh, για την θεραπεία της αποκατάστασης
του πυελικού εδάφους και της γυναικείας ακράτειας ούρων.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να συμβάλλουμε στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, παρέχοντας
καινοτόμα και υψηλής ποιότητας χειρουργικά προϊόντα.

Axion Health
Axion Health is active in the medical field,
providing a significant range of implantable
surgical products in Greece and Cyprus, where it
represents major foreign companies. It specialises
in the area of general surgery and gynaecology, with
the unique special range of surgical implants by the
German company DynaMesh, for the treatment of
pelvic floor conditions and urinary incontinence in
women. Our primary goal is to contribute to improving
the quality of the life of patients by providing
innovative and high-quality surgical products.

Οργανωτής

Organiser

Ελληνο-Γερμανική εταιρεία
Γυναικολογίας-Μαιευτικής (DGGGG)
Η Ελληνο-Γερμανική εταιρεία ΓυναικολογίαςΜαιευτικής (DGGGG) ιδρύθηκε το 2006
στο Βερολίνο στα πλαίσια του 56ου κογκρέσου της
Γερμανικής εταιρείας Γυναικολογίας-Μαιευτικής με στόχο
την εξέλιξη στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας,
αλλά και τη σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ Γερμανών και
Ελλήνων γιατρών και επιστημόνων. Από το 2006 εώς και
σήμερα πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά συνέδρια από την
ελληνο-γερμανική εταιρεία όπως και ένα λαπαροσκοπικό
Workshop με πρακτική εξάσκηση (live surgery) τον Ιούνιο
του 2009 στο Lübeck (Δρ. Ανδρέας Καβαλλάρης). Τα
συνέδρια της ελληνο-γερμανικής εταιρείας (DGGGG)
πραγματοποιούνται εναλακτικά στην Ελλάδα και στην
Γερμανία (Στη Γερμανία στα πλαίσια πάντα του κογκρέσου
Γυναικολογίας και Μαιευτικής). Για πρώτη φορά η ελληνογερμανική εταιρεία διοργανώνει ημερίδα με θέμα την
γυναικολογική ογκολογία στη Λεμεσό.

German-Hellenic Society of Obstetrics
and Gynecology (DGGGG)
The German-Hellenic Society of Obstetrics
and Gynecology (DGGGG) was founded
in 2006 in Berlin in the framework of the 56th
Congress of the German Society of Gynecology
and Obstetrics with the aim of developing science
and research, as well as strengthening cooperation
between German and Greek doctors and scientists.
From 2006 until today, several concerts were
held by the German-Hellenic Society as well as
a laparoscopic workshop with live practice in
June 2009 in Lübeck (Dr. Andreas Kavalaris).
The conferences of the German-Hellenic Society
(DGGGG) are held alternately in Greece and Germany
(In Germany, in the context of the Congress of
Gynecology and Obstetrics). For the first time, the
German-Hellenic Society is organizing a workshop
on gynecological oncology in Limassol.

Σε Συνεργασία

In Association With

Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί
Στο Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί
αντιμετωπίζουμε όλη την παθολογία που αφορά τη
γυναίκα, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
όσο και μετά τη γέννηση του παιδιού, με
εξειδικευμένα τμήματα για τις παθολογικές καταστάσεις
που αφορούν τη γυναίκα σε όλη τη διαδρομή της ζωής
της. Με σωστές συνεργασίες εμπλέκοντας όλες τις
αναγκαίες ειδικότητες, τόσο στο Ιατρικό Κέντρο όσο και
με εξωτερικούς συνεργάτες, έμπειροι και εξειδικευμένοι
ιατροί συνεργάζονται σε όλα τα πεδία που απαιτούνται
για τη σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του
καρκίνου της γυναίκας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και
ο εξοπλισμός τελευταίας γενιάς συντελούν στην επιτυχή
θεραπευτική προσέγγιση.

Mother and Child Medical Center
At Mother and Child Medical Center we deal
with an extensive range of services, both during
pregnancy and post birth, with specialised
departments for all the pathological conditions
which could affect women throughout their life.
With well-established collaborations in all
specialties, both within the Medical Centre
and with our external partners, experienced
and specialised doctors cooperate in all the
fields required for the modern and effective
treatment of women’s cancer. Modern
state-of-the-art facilities and equipment
contribute to a successful
therapeutic approach.

Γερμανικο Ογκολογικο Κεντρο

German Oncology Centre
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ΧΟΡΗΓΟΙ Sponsors
Αργυροί Χορηγοί

Silver Sponsors

Αλέκτωρ Φαρμακευτική
Η Αλέκτωρ Φαρμακευτική ιδρύθηκε το
2001 και είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος της
AstraZeneca στην Κύπρο. Η AstraZeneca
είναι μια διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία, με ισχυρή
εστίαση στην επιστημονική έρευνα, της οποίας τα
προϊόντα χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς
παγκοσμίως. Η συνεργασία μεταξύ της Αλέκτωρ και
της AstraZeneca προσφέρει στους Κύπριους ασθενείς
καινοτόμα φάρμακα σε διάφορες θεραπευτικές
κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών
και μεταβολικών ασθενειών, της ογκολογίας, των
φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων.

Alector Pharmaceuticals
Alector Pharmaceuticals was established
in 2001 and is the distributor of
AstraZeneca pharmaceutical products
in Cyprus. AstraZeneca is a global, science-led
biopharmaceutical business whose medicines
are used by millions of patients worldwide. This
partnership between Alector and AstraZeneca
provides Cypriot patients with innovative medicines
in several therapeutic areas,
including cardiovascular & metabolic diseases,
oncology, inflammation and autoimmunity.

Οργανισμός Κώστας Παπαέλληνας
Ο Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα με μια
μακρά ιστορία 90 χρόνων, είναι μια καθαρά οικογενειακή
επιχείρηση με προσωπικό που φτάνει σήμερα τα 400
άτομα. Η ιδιοκτησία χωρίζεται μεταξύ του Πάρι και Θάνου
Παπαέλληνα. Η εταιρεία Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd, είναι η κύρια εμπορική εταιρεία του οργανισμού
και είναι εισαγωγέας, διανομέας και αποκλειστικός
αντιπρόσωπος καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών και
αρωμάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, νοσοκομειακών,
οδοντιατρικών και χωρομετρικών εργαλείων. Οι εταιρείες
που αντιπροσωπεύει είναι παγκοσμίως γνωστές και ηγέτες
των αντίστοιχων κατηγοριών τους.

Pharmaceutical Organization
Limited (CPO)
Cyprus Pharmaceutical Organization Limited (CPO) is
a leading importer, distributor and exclusive agent for a
wide variety of products. It trades in high quality products servicing the fields of health,
beauty and personal care. The products range
from mass market products, perfumery and cosmetics,
to pharmaceutical products, hospital, medical, analytical,
dental supplies and surveying instruments.
The majority of our principals are brand leaders
in their respective fields and their products
are world famous.

MSD
Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, η MSD, μια
βιο-φαρμακευτική εταιρεία με ηγετική
θέση παγκοσμίως, ανακαλύπτει φάρμακα και εμβόλια
για τις πιο σοβαρές ασθένειες σε όλο τον κόσμο,
κάνοντας πράξη την αποστολή της να ερευνά για να
προσφέρει περισσότερη και καλύτερη ζωή. Σήμερα,
η MSD συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στην έρευνα
για την ανακάλυψη και εξέλιξη θεραπειών που
προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν «απειλητικές»
ασθένειες για τη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως.

MSD
For more than a century, MSD has
been inventing for life, bringing forward
medicines and vaccines for many of the world’s
most challenging diseases. Today, MSD
continues to be at the forefront of
research to deliver innovative health
solutions and advance the prevention
and treatment of diseases that threaten
peoples lifes around the world.

Phadisco Ltd
Η Phadisco Ltd είναι μια από τις κορυφαίες
εταιρείες στην Κύπρο που ασχολούνται
με την αποκλειστική διανομή και πώληση επώνυμων
φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων βρεφικής
διατροφής, ιατρικού εξοπλισμού, ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και διαγνωστικών. Η Phadisco ξεκίνησε
την εμπορική της δραστηριότητα το 1933 και ιδρύθηκε
επισήμως το 1966. Το 1974 εγγράφηκε επίσημα στον
έφορο εταιρειών ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία Phadisco Ltd. Το όραμά
μας είναι να είμαστε ο συνεργάτης προτίμησης
προσφέροντας την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και
προϊόντων στον τομέα της υγείας.

Phadisco Ltd
Phadisco, one of the leading
pharmaceutical companies in Cyprus,
is engaged in the exclusive distribution and sales
of branded pharmaceuticals, medical equipment,
medical devices and diagnostics. Phadisco was
founded in 1933 and established officially in 1966.
In 1974 it was registered as a private limited
company, under the name Phadisco Ltd.
Our Vision is to be the preferred partner
in the healthcare sector by offering
the highest quality services
and products.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PROGRAMME

09:00-09:30

09:00-09:30

Eγγραφες / Welcome coffee

Registrations / Welcome coffee

09:30-09:45 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
		Θ. Αγοραστός, A. Καβαλλάρης, 		
		N. Zαμπόγλου

09:30-09:45 WELCOMING MESSAGE
		
T. Agorastos, A. Kavallaris,
		N. Zamboglou,

09:45-09:50
		

09:45-09:50
		
		

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Δρ. Χριστίνα Βασιλείου Γιαννάκη
Γενική Διευθύντρια Υπουργείου
Υγείας

WELCOME ADDRESS
Dr. Christina Vasiliou Giannaki
General Director, Health Ministry

Breast Cancer

Καρκίνος Μαστού
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
W. Jonat, A. Kαβαλλάρης, Α. Ελισσαίου

		
		

CHAIRMEN
W. Jonat, A. Kavallaris, A. Elisseou

09:50-10:05
• Χειρουργική Αντιμετώπιση – 		
		Μ. Ζαφράκας
Η σύγχρονη χειρουργική θεραπεία του
Καρκίνου του Μαστού εξατομικεύεται
ανάλογα με τις ενδείξεις σε κάθε ασθενή,
περιλαμβάνει ένα φάσμα επιλογών -από
τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους έως
τις μεγάλες επεμβάσεις ογκοπλαστικής
χειρουργικής- και εντάσσεται στο πλαίσιο
της διεπιστημονικής προσέγγισης για
την αντιμετώπιση της νόσου.

09:50-10:05

• Surgical treatment – Μ. Zafrakas
Modern surgical treatment of Breast
Cancer is individualized depending
on the indications of each patient,
including a range of options -from
minimally invasive methods to major
oncoplastic surgical operations- and
lies in the interdisciplinary approach
framework for disease treatment.

10:05-10:20
		

• Ογκοπλαστική ενσωμάτωση 		
ακτινοθεραπείας - W. Audretsch
Η εκπαίδευση στη χειρουργική του
μαστού πρέπει να περιλαμβάνει ογκολογικές, επανορθωτικές και αισθητικές
δεξιότητες και να σταματήσει τα διάφορα
«επιχειρηματικά κομμάτια», όπως έχει
ήδη επιτευχθεί σε συγκρίσιμες σχετικές
με όργανα ειδικότητες.

10:05-10:20
		

• Oncoplastic integration of radio
therapy- W. Audretsch
Breast surgery training must include
oncological, reconstructive and aesthetic skills and abandon the different
“segments of business”, as already
accomplished in comparable organ-related specialties.

10:20-10:35

• Ακτινοθεραπεία - Ε. Καραγιάννης
Ο περασμένος αιώνας μας κληροδότησε
την καθιέρωση του θεμελιακού ρόλου
της Ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση
του Καρκίνου του Μαστού, ανεξαρτήτως
σταδίου. Σήμερα, στην εποχή της θεραπευτικής εξατομίκευσης και υπό το
πρίσμα της εξέλιξης του συνόλου των
διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, πιστή στην πρωτεϊκή της φύση
και εκμεταλλευόμενη την συνεχώς
επιταχυνόμενη τεχνολογική πρόοδο,
μεταβάλλεται, δίνοντας λύσεις σε
προβλήματα του παρελθόντος, ενώ
συγχρόνως αναζητά απαντήσεις σε
ερωτήματα που αναδύονται.

10:20-10:35

• Radiotherapy – E. Karayiannis
The last century witnessed the
establishment of the fundamental
role of Radiotherapy in the treatment
of Breast Cancer, regardless of stage.
Today, in the era of therapeutic
individualization and in view of
the progress of all diagnostic and
therapeutic approaches, Radiotherapy
and Oncology, true to their elemental
nature and utilizing ever accelerating
technological progress, are changing,
giving solutions to problems of the
past, while also seeking answers to
emerging questions.

10:35-10:50

• Χημειοθεραπεία - Γ. Μάρκου

10:35-10:50
• Chemotherapy – G. Marcou
10:50-11:05
• Accurate and early Diagnosis 		D. Sophocleous
Presentation of specific cases proving
that Breast Cancer diagnostic guidelines
could improve. Who should diagnosize
Breast Cancer and how? Age criteria
and starting/ending.

10:50-11:05
• Ακριβής και Έγκαιρη Διάγνωση		Δ. Σοφοκλέους
Παρουσίαση ορισμένων περιστατικών
που δείχνουν ότι οι κατευθυντήριες
γραμμές για τη διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού θα μπορούσαν να
βελτιωθούν.
Ποιος και πώς θα πρέπει να κάνει τη
διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού;
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11:05-11:20

Ηλικιακά κριτήρια και αρχή/λήξη.
• Συζήτηση

11:20-12:00

Διάλειμμα

11:05-11:20
11:20-12:00

Καρκίνος Ενδομητρίου
και Τραχήλου Μήτρας

• Discussion
Break

Endometrial and
Cervical Cancer

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Θ. Αγοραστός,
Ν. Ζάμπογλου, Γ. Καλακουτής

		CHAIRMEN
		
T. Agorastos, N. Zamboglou,
		G. Kalakoutis

12:00-12:15
• Χειρουργική Αντιμετώπιση 		
		
καρκίνου τραχήλου Μήτρας – 		
		A. Kαβαλλάρης
Η λαπαροσκοπικη αντιμετώπιση του
καρκίνου τραχήλου μήτρας αποτελεί
την πλέον εξειδικευμένη και αξιοποίησιμη μέθοδο αντιμετώπισης μιας
ασθένειας που έχει υψηλό ποσοστό
υποτροπής και θνησιμότητας εάν δεν
αντιμετωπισθεί σωστά. Στα χέρια του
Έμπειρου γυναικολόγου-ογκολόγου
η λαπαροσκοπικη ριζική υστερεκτομή
με λεμφαδενικό καθαρισμό προσφέρει
το υψηλότερο ποσοστό ογκολογικής
ασφάλειας το οποίο για την ασθενή
είναι τεράστιας σημασίας.

12:00-12:15
		

• Surgical Treatment of Cervical
Cancer - A. Kavallaris
The laparoscopic treatment of cervical
cancer is today the most specialized
and reliable method to treat a disease
of high recurrence and mortality rates if
not treated properly. In the hands of an
experienced gynecologist-oncologist,
the laparoscopic radical hysterectomy
with lymph node dissection provides
the highest oncological safety rate,
which is of paramount importance to
the patient.

12:15-12:30
		
		

• Χειρουργική Αντιμετώπιση 		
καρκίνου ενδομήτριου Μήτρας – 		
A. Rody, Χ. Κοτανίδης
Ο Καρκίνος της Μήτρας είναι ιδιαίτερα
συχνός σε γυναίκες που βρίσκονται
στην εμμηνόπαυση και τα τελευταία
χρόνια, η χειρουργική αντιμετώπιση έχει
εξελιχθεί με την ταυτόχρονη εξέλιξη
της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής
χειρουργικής. Η παρουσίαση αυτή έχει
ως στόχο να αναδείξει και να αναλύσει
τις χειρουργικές αυτές μεθόδους καθώς
και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά
τους.

12:15-12:30
		

• Surgical Treatment of Endometrial
Cancer - A. Rody, C. Kotanidis
Uterine cancer is particularly frequent
in menopausal women and, in the
past few years, surgical treatment
has developed with simultaneous
development of laparoscopic and
robotic surgery. This presentation
aims at presenting and analyzing
these surgical methods as well as the
advantages and disadvantages thereof.

12:30-12:45
		

• Διαγνωστικές Μέθοδοι 		
γυναικολογικών κακοηθειών 		
(ΜRΙ και CT PET scan) –
Λ. Ιωάννου, Α. Βραχίμης
Οι απεικονιστικές μέθοδοι διαδραματίζουν σήμερα ένα καθοριστικό ρόλο
στη διαχείριση του γυναικολογικού
καρκίνου. Η τομογραφία εκπομπής
ποζιτρονίων (PET), και ιδιαίτερα με
την ραδιενεργή γλυκόζη (18F-FDG),
έχει αυξανόμενες κλινικές εφαρμογές
συμπληρώνοντας τον διακολπικό υπέρηχο, το CT και το MRI για την εκτίμηση
του καρκίνου των ωοθηκών, του τραχήλου της μήτρας και του ενδομητρίου.
Με τις δυνατότητες που παρέχει ο
σύγχρονος υβριδικός εξοπλισμός, όπως
το PET/CT και το PET/MRI, δηλαδή
του συνδυασμού της λειτουργικής με
την ανατομική απεικόνιση, μπορούμε
να κερδίσουμε αναντικατάστατες πληροφορίες για την ανίχνευση τοπικής
ή μεταστατική νόσου, τον σχεδιασμό
της θεραπείας, την αξιολόγηση της

12:30-12:45
		
		

• Diagnostic methods of Gynecological
malignancies (ΜRΙ και CT PET scan)
– L. Ioannou, A. Vrahimis
Imaging methods play an essential role
in the management of gynaecological
cancer. Positron emission tomography
(PET), and particularly glucose-PET
(18F-FDG), has increasing clinical applications complementing conventional
transvaginal US, CT and MRI imaging
in assessing ovarian, cervical and endometrial cancer. With the modern
hybrid equipment such as PET/CT and
PET/MRI, the combination of functional
with anatomical imaging can provide
crucial information for the detection
of local or metastatic disease, treatment planning, response evaluation,
recurrence detection and prognosis
that is, in many cases, superior than
the modalities as separate.
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θεραπευτικής ανταπόκρισης αλλά και
για την πρόγνωση.
12:45-13:00
• Ακτινοχημειοθεραπεία - 		
		Κ. Φερεντίνος
Η ακτινοθεραπεία παίζει πρωτεύοντα
ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου
του ενδομητρίου και του τραχήλου της
μήτρας. Θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις και οι νεότερες ενδείξεις
για τη μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία
και χημειοθεραπεία στον καρκίνο της
μήτρας, ενώ όσον αφορά στην ακτινοχημειοθεραπεία του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
θα δοθεί έμφαση στην τετρασδιάστατη
βραχυθεραπεία υπό την καθοδήγηση
μαγνητικού τομογράφου.

12:45-13:00

• Radiochemotherapy – C. Ferentinos
Radiotherapy has a primary role in the
treatment of endometrial and cervical
cancer. The latest developments and
the newest indications for the post-operative radiotherapy and chemotherapy
of the uterine cancer will be presented,
whilst regarding the radiochemotherapy of the locally advanced cervical
cancer, more emphasis will be given
to the four-dimensional short-term
treatment under the guidance of the
magnetic tomographer.

13:00-13:15

• Συζήτηση

13:00-13:15

• Discussion

13:15-13:30
		
		
		

ΔΙΑΛΕΞΗ

13:15-13:30
		
		

KEY NOTE LECTURE

HPV - Νέο υπόδειγμα πρόληψης
του καρκίνου του τραχήλου της 		
μήτρας, Θ. Αγοραστός
Ο καθολικός εμβολιασμός κοριτσιών και
γυναικών εναντίον της HPV μόλυνσης
και η εφαρμογή ενός κεντρικά οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου, βασισμένου στην
πρωταρχική διενέργεια μόνο του HPV
test -και στην συνέχεια, για τις HPV (+)
γυναίκες στη διενέργεια εξειδικευμένων
μοριακών-γενετικών εξετάσεων-, είναι
δυνατόν να επιφέρει σε μερικές δεκαετίες την σημαντική ελάττωση ή εξάλειψη
της νοσηρότητας και θνησιμότητας από
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

HPV - The New Model for the Prevention
of Cervical Cancer, T. Agorastos
The universal vaccination of girls and
women against HPV infection and the
implementation of a centrally organized
National Screening Program - based
on the the HPV test performance as a
first step only, followed by specialized
molecular-genetic tests for HPV (+)
women- are likely to result in significant
decrease or elimination of cervical
cancer morbidity and mortality in a
few decades.

Ovarian Cancer

Καρκίνος Ωοθηκών
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
A. Καβαλλάρης, Γ. Μάρκου,
Ε. Καραγιάννης

		CHAIRMEN
		
A. Kavallaris, G. Marcou,
		E. Karayiannis

13:30-13:45
		

• Χειρουργική Αντιμετώπιση 		
Καρκίνου Ωοθηκών – W. Jonat

13:30-13:45
		

• Surgical Treatment of Ovarian
Cancer – W. Jonat

13:45-14:00

• Χημειοθεραπεία – Γ. Άστρας
Ο Δρ Γεώργιος Άστρας θα παρουσιάσει τις συνήθεις και προηγμένες
προσεγγίσεις για τη χημειοθεραπεία
του καρκίνου των ωοθηκών και την εξατομίκευση της θεραπείας. Αναλύοντας
βασικά δεδομένα που υποστηρίζουν την
πρόοδο της θεραπείας στον καρκίνο
των ωοθηκών, συμπεριλαμβανομένης
της βέλτιστης χρήσης της χημειοθεραπείας, των αναστολέων του VEGF, των
αναστολέων PARP και πολλά άλλα.

13:45-14:00

• Chemotherapy – G. Astras
Dr. George Astras shall present standard and advanced approaches for
ovarian cancer chemotherapy and
individualization of treatment.
He shall analyze basic data that support the treatment progress of ovarian cancer, including optimal use of
chemotherapy, VEGF inhibitors, PARP
inhibitors and more.

14:00-14:15

• Συζήτηση

14:00-14:15

• Discussion

14:15-14:30
		
		

ΔΙΑΛΕΞΗ

14:15-14:30
KEY NOTE LECTURE
		
Fertility Preservation in Oncology,
		K. Dietrich
There is an increased long Term survival of younger cancer patients.
Therefore, it is Important to think of

Διατήρηση της Γονιμότητας και 		
Καρκίνος, K. Diedrich
Σημειώνεται αυξημένη μακροπρόθεσμη
επιβίωση σε νεότερους ασθενείς με
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the fertility of these patients. The best
way is to freeze oocytes, embryos or
ovarian tissue before the gonadotoxic
chemotherapy for the later infertility
treatment. The different procedures
and results are discussed.

καρκίνο. Επομένως, είναι σημαντικό
να ληφθεί υπόψη η γονιμότητα των εν
λόγω ασθενών. Ο καλύτερος τρόπος
είναι η κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων,
εμβρύων ή ωοθηκικού ιστού πριν τη
γοναδοτοξική θεραπεία με σκοπό τη μελλοντική θεραπεία της υπογονιμότητας.
Αναλύονται οι διαφορετικές διαδικασίες
και τα αποτελέσματά τους.
14:30-15:10

14:30-15:10

Διάλειμμα

Καρκινος Αιδοιου

Break

Vulvar Cancer

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
		Ν. Ζάμπογλου,
K. Diedrich, Θ. Αγοραστός

		CHAIRMEN
		
K. Dietrich, N. Zamboglou,
		Th. Agorastos,

15:10-15:25
• Χειρουργική Αντιμετώπιση –
		A. Kαβαλλάρης
Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του αιδοίου είναι μια από τις πιο
δύσκολες επεμβάσεις. Ο εξειδικευμένος
γυναικολόγος ογκολόγος εκτός από την
χειρουργική ογκολογική ασφάλεια με
καθαρά χειρουργικά όρια εκτομής του
όγκου πρέπει να έχει γνώσεις στην
πλαστική κάλυψη και αποκατάσταση
ελλειμμάτων μαλακών μορίων με κρημνούς μετά από ριζικές αιδοιεκτομές.

15:10-15:25

• Surgical Treatment – A. Kavallaris
The surgical treatment of vulvar cancer
is one of the most demanding procedures. Following radical vulvectomies,
specialized gynecologists-oncologists,
in addition to surgical οncological safety with clear surgical excision margins
of the tumor, must be familiar with
plastic reconstruction and soft tissue
deficit replacement with flaps.

15:25-15:40
		

• Ακτινοθεραπεία και 			
Χημειοθεραπεία - Γ. Ανδρονικίδης
Η χειρουργική αποτελεί την κύρια θεραπευτική μέθοδο στην αντιμετώπιση
του καρκίνου του αιδοίου. Σε ασθενείς
ιατρογενώς ανεγχείρητους ή με μη εξαιρέσιμη νόσο η εξωτερική ακτινοθεραπεία αποτελεί μια εφάμιλλη θεραπευτική
επιλογή με ή χωρίς τη συγχορήγηση
χημειοθεραπείας. Η ακτινοθεραπεία
θα έπρεπε επίσης να εφαρμοστεί στην
εντοπισμένη νόσο ως επικουρική θεραπεία σε περίπτωση εγγύτητας ή διήθησης των ορίων εκτομής. Στην τοπικά
προχωρημένη νόσο, η ακτινοθεραπεία
της πρωτοπαθούς βλάβης και των λεμφαδενικών περιοχών έχει επίσης θέση
ως επικουρική ή εισαγωγική θεραπεία.
Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του αιδοίου
έχει ως στόχο τόσο την βελτίωση του
θεραπευτικού αποτελέσματος, όσο
και τον περιορισμό της αναμενόμενης
τοξικότητας.

15:25-15:40
		

• Radiotherapy and Chemotherapy G. Andronikidis
The cornerstone of managing vulvar
cancer is surgery. For patients unfit
for surgery or with inoperable disease,
primary radiotherapy is an option, with
or without chemotherapy. Radiotherapy
should also be considered for localized
disease in the setting of close or positive
resections margins. For locally advanced
disease, radiotherapy (with or without
chemotherapy) to the primary and nodal regions has been used adjuvantly
or neoadjuvantly. Implementation of
novel radiotherapy techniques in vulvar
cancer aim to improve outcome whilst
minimizing the expected toxicity of
treatment.

15:40-15:55

• Συζήτηση

15:40-15:55

• Discussion

15:55-16:10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θ. Αγοραστός, A. Καβαλλάρης
Ν. Ζάμπογλου

15:55-16:10
CONCLUSIONS
		
T. Agorastos, A. Kavallaris,
		N. Zamboglou
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BIOGRAPHIES

Βιογραφικά
Καθηγητής Dr.med. Μενέλαος Ζαφράκας
FEBS, Καθηγητής ΜαιευτικήςΓυναικολογίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα
O Καθηγητής Μενέλαος Ζαφράκας
σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι
Διδάκτορας Ιατρικής του Πανεπιστημίου του
Αμβούργου της Γερμανίας στα θέματα Καρκίνου
του Μαστού, εκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική
Μαστού και τη Μαστολογία στα Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία του Αμβούργου και του Άαχεν της
Γερμανίας, και κατέχει τον επίσημο ευρωπαϊκό
τίτλο Εξειδίκευσης στη
Χειρουργική Μαστού (FEBS).

Professor Dr. med. Menelaos Zafrakas
FEBS, Professor of ObstetricsGynecology, Technological Educational
Institute of Thessaloniki,
Greece
Professor Menelaos Zafrakas studied
Medicine at the Aristotle University of
Thessaloniki, is a Doctor of Medicine of the
University of Hamburg, Germany for Breast Cancer
matters, has been trained on Breast Surgery and
Senology at the University Hospitals of Hamburg
and Aachen, Germany, and holds the official
European title of Specialization in Breast
Surgery (FEBS).

Werner Audretsch Μ.D.
Διευθυντής του Τμήματος Μαστολογίας
και Χειρουργικής του Μαστού
Διδακτορική διατριβή / διδακτορικός
τίτλος σπουδών στην καρδιοχειρουργική,
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη γενική
χειρουργική και στη χειρουργική γυναικολογία,
την οποία ακολούθησε η ανάθεση διδασκαλίας στο
Πανεπιστήμιο του Ντίσελντορφ. Συμπληρωματική
κατάρτιση σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές
χειρουργικές μονάδες, κυρίως στην Ατλάντα
στον τομέα της χειρουργικής του μαστού και της
επανορθωτικής χειρουργικής. Εφεύρεση (δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.) και επιστημονική ανάπτυξη
ενός διατατήρα ιστών στον τομέα της επανόρθωσης
του μαστού. Περισσότερες από 300 επιστημονικές
δημοσιεύσεις που αφορούν την ογκολογική και
την επανορθωτική χειρουργική του μαστού. Πρώτη
επινόηση της ογκοπλαστικής χειρουργικής στη
δεκαετία του ‘80. Το 1990 ίδρυσε το Διεπιστημονικό
Κέντρο Μαστού (IBC) στο Ντίσελντορφ (ένα από τα
πρώτα στην Ευρώπη) και ανάθεση θέσης επίκουρου
καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
στην Αθήνα.Διευθυντής του Διεπιστημονικού
Κέντρου Μαστού στο Ντίσελντορφ με μια από τις
πιο σημαντικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA) και τις
εθνικές κατευθυντήριες γραμμές.

Werner Audretsch M.D.
Director, Department of Senology
and Breast Surgery
Doctoral dissertation / Doctoral degree
in cardiac surgery, postgraduate training
in general surgery and surgical gynecology
followed by a teaching assignment at the
University of Duesseldorf. Supplementary training
at European and U.S.-American surgical sites mainly
Atlanta in the domain of breast and reconstructive
surgery. Invention (U.S. patent) and scientific
development of a tissue expander in the field of
breast reconstruction. More than 300 scientific
publications oncological and on reconstructive
breast surgery. First conception of oncoplastic
surgery in the 80-s. 1990 founder of the
Interdisciplinary Breast Center - IBC in Duesseldorf
(one of the first in Europe) and assignment of adjunct
professor at NTU - Athens. Directorships of the
Interdisciplinary Breast Center in Duesseldorf with
one of the first certifications according to
EUSOMA and national guidelines.
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Δρ. Ευστράτιος Καραγιάννης
Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Τμήμα
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο,
Λεμεσός, Κύπρος
Ο Ευστράτιος Καραγιάννης γεννήθηκε το 1986
στην Αθήνα και ενηλικιώθηκε στη Μυτιλήνη.
Αποφοίτησε με άριστα από το 3ο Ενιαίο Λύκειο και
μέσω Πανελληνίων, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του
ΑΠΘ, από όπου το 2012 αποφοίτησε με βαθμό «Λίαν
καλώς». Για την ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας εργάστηκε διαδοχικά στην
Ακτινοθεραπευτική Κλινική του Sana Klinikum Offenbach στη Γερμανία, υπό την επίβλεψη του καθηγητή
δρ Ζαμπόγλου, στην Ακτινοθεραπευτική Κλινική
του νοσοκομείου Rechts der Isar του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου του Μονάχου, υπό την επίβλεψη της
καθηγήτριας Dr. Combs και στην Ακτινοθεραπευτική
Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Magdeburg, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Dr. Gademann. Από τον περασμένο Δεκέμβριο εργάζεται στο
Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ως ΑκτινοθεραπευτήςΟγκολόγος, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτορας του
Goethe-Universität στη Φρανκφούρτη
με θέμα την πλήρη αυτοματοποίηση της
βραχυθεραπείας του μαστού.

Dr. Efstratios Karagiannis
Radiotherapist-Oncologist,
Radiotherapy and Oncology Department,
German Oncology Center,
Limassol, Cyprus
Efstrations Karagiannis was born in 1986 in
Athens and raised in Mytilene. He graduated
with distinction from the 3rd Integrated Lyceum
and, after taking the Panhellenic Exams, he was
admitted to the AUTH Medical School, graduating
in 2012 with a grade of “Very Good”. For the
Radiotherapy and Oncology specialization, he
worked consecutively at the Radiotherapy Clinic
of Sana Klinikum Offenbach in Germany, under
the supervision of Professor Zamboglou, at
the Radiotherapy Clinic of the Rechts der Isar
Hospital of the Technical University of Munich,
under the supervision of the Professor Dr. Combs
and at the Radiotherapy Clinic of the University
Hospital of Magdeburg, under the supervision of
Professor Dr. Gademann. Since last December he
has been working at the German Oncology Center
as a Radiotherapist-Oncologist he is a doctoral
candidate at the Goethe-Universität Frankfurt
on the subject of full automation of breast
brachytherapy.

Δρ. Γιόλα Μάρκου
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Παραλιμνίου το 1987 με βαθμό απολυτηρίου
άριστα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1987 μέχρι το
1993. Ακολούθως έκανε την ειδικότητά της στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθησε την ειδικότητα
της Παθολογίας στο Medway Hospital και στην
συνέχεια υποειδικεύτηκε στην Ογκολογία σε μεγάλα
Πανεπιστημιακά Κέντρα του Λονδίνου. Εργάστηκε
στο Νοσοκομείο St. Bartholomew’s, στο St. Mary’s
Hospital, στο Hammersmith Hospital και στο Charing
Cross Hospital. Είχε την ευκαιρία να διδάξει στην
Πανεπιστημιακή Σχολή του Imperial School of Medicine και ακολούθως εργάστηκε ως Consultant στο
νοσοκομείο του Charing Cross.
Από το 2003 εργάζεται στο Ογκολογικό
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.

Dr. Giola Markou
Bank Of Cyprus Oncology Centre
Graduated from the Secondary School of
Paralimnio in 1987 with an overall school
leaving certificate grade of “Excellent”.
Studied at the Medical School of the University of Athens from 1987 to 1993. Subsequently, she worked on her specialization in
the UK. She specialized in Internal Medicine at the
Medway Hospital and then she specialized further
in Oncology in large University Clinics in London.
She worked at St. Bartholomew’s Hospital, St.
Mary’s Hospital, Hammersmith Hospital and Charing Cross Hospital. She had the opportunity
to teach at the Imperial School of Medicine and
later she worked as a Consultant at Charing
Cross Hospital. Since 2003 she has been
working at the Bank of Cyprus
Oncology Centre.

Δρ. Δημήτρης Σοφοκλέους
Ειδικός Ακτινολόγος,
Ακτινολόγος Μαστού
1995-2001: MD Semmelweis University of
Medicine, Βουδαπέστη, Ουγγαρίας. 2002:
Pre-registration στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας. 2003-2005: Κέντρο Ογκολογίας
BOC 2003 – 2005 BOC Oncology Center ως Junior Doctor. 2005-2011 Residency Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Σουηδίας. Από το 2011,
Ειδικός Ακτινολόγος με έμφαση στη διάγνωση μέσω
Απεικόνισης Μαστού. Από το 2015, συνεργασία με το
Εξειδικευμένο Κέντρο Μαστού & Υπερηχογραφίας,
Έγκωμη, Λευκωσία.

Dr. Dimitris Sofokleous
Specialist Radiologist, Breast Radiologist
1995-2001: MD Semmelweis University
of Medicine, Budapest, Hungary. 2002:
Pre-registration at the Nicosia General
Hospital. 2003-2005: Oncology Center
BOC 2003 – 2005 BOC Oncology Center
as Junior Doctor. 2005-2011 Residency
Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden. Since 2011, Specialist Radiologist with
emphasis on diagnosis through Breast
Imaging. Since 2015, cooperation with the
Diagnosis Specialised Breast & Ultrasound
Center, Engomi, Nicosia.
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THE ONLY HPV VACCINE
THAT INCLUDES 9 HPV TYPES
Broader disease coverage due to more HPV types (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, and 58)Worldwide estimated type
contribution for certain HPV-related cancer and disease cases

~90%

~90%

of cervical cancer cases1

of genital warts cases2

~90%

~85%

of vulvar cancer cases

of vaginal cancer cases4,a

3,a

~90% to 95%

of anal cancer cases5,a
Not all vulvar, vaginal, and anal cancer cases are caused by HPV. Approximately 30% of vulvar cancer
cases,3 70% to 75% of vaginal cancer cases,4 and 85% to 90% of anal cancer cases5 are HPV related.

a

YOUR RECOMMENDATION MATTERS
HELP PROTECT YOUR APPROPRIATE PATIENTS TODAY AGAINST MORE HPV-RELATED CANCERS AND DISEASES
Important Safety Information for GARDASIL® 9 Human Papillomavirus 9 valent Vaccine (Recombinant, adsorbed))
PRESCRIBING INFORMATION
Refer to Summary of Product Characteristics (SPC) before prescribing
Reporting of suspected adverse reactions
Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product
is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the
medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected
adverse reactions as detailed below: Cyprus: Pharmaceutical Services, Ministry
of Health, CY-1475, Nicosia, Fax: +357 22608649, Website: www.moh.gov.cy/phs.
Malta: ADR Reporting, The Medicines Authority, Post-Licensing Directorate, 203
Level 3, Rue D’Argens, GŻR-1368 Gżira, Website: www.medicinesauthority.gov.mt,
e-mail: postlicensing.medicinesauthority@gov.mt. Adverse events with this product
could also be reported to MSD (Tel: 8000 0673 for Cyprus or 8007 4433 for Malta).

Gardasil 9 can be administered according to a 3-dose (0, 2, 6 months) schedule. The
second dose should be administered at least one month after the first dose and the third
dose should be administered at least 3 months after the second dose. All three doses
should be given within a 1-year period.
Individuals 15 years of age and older at time of first injection: Gardasil 9 should be
administered according to a 3-dose (0, 2, 6 months) schedule. The second dose should
be administered at least one month after the first dose and the third dose should be
administered at least 3 months after the second dose. All three doses should be given
within a 1-year period. It is recommended that individuals who receive a first dose of
Gardasil 9 complete the vaccination course with Gardasil 9. The need for a booster
dose has not been established. Studies using a mixed regimen (interchangeability) of
HPV vaccines were not performed for Gardasil 9. Subjects previously vaccinated with a
3-dose regimen of quadrivalent HPV types 6, 11, 16, and 18 vaccine (Gardasil or Silgard),
hereafter referred to as qHPV vaccine, may receive 3 doses of Gardasil 9. The use of
Gardasil 9 should be in accordance with official recommendations.

PRESENTATION
Gardasil 9 is supplied as a single dose pre-filled syringe containing 0.5 millilitre of
suspension. Each dose of vaccine contains highly purified virus-like particles (VLPs) of
Paediatric population (children <9 years of age): The safety and efficacy of Gardasil 9 in
the major capsid L1 protein of Human Papillomavirus (HPV). These are type 6 (30 mg),
children below 9 years of age have not been established. No data are available.
type 11 (40 mg), type 16 (60 mg), type 18 (40 mg), type 31 (20 mg), type 33 (20 mg), type
Population ≥ 27 years of age: The safety and efficacy of Gardasil 9 in individuals 27 years
45 (20 mg), type 52 (20 mg) and type 58 (20 mg).
of age and older have not been studied.
USES
Gardasil 9 is a vaccine for use from the age of 9 years for the prevention of premalignant
lesions and cancers affecting the cervix, vulva, vagina and anus caused by vaccine
HPV-types and genital warts (condyloma acuminata) caused by specific HPV types. The
indication is based on the demonstration of efficacy of Gardasil 9 in males and females 16
to 26 years of age and on the demonstration of immunogenicity of Gardasil 9 in children
and adolescents aged 9 to 15 years. The use of Gardasil 9 should be in accordance with
official recommendations.

The vaccine should be administered by intramuscular injection. The preferred site is the
deltoid area of the upper arm or in the higher anterolateral area of the thigh. Gardasil 9
must not be injected intravascularly, subcutaneously or intradermally. The vaccine should
not be mixed in the same syringe with any other vaccines and solution.

appropriate medical treatment and supervision should always be readily available in case
of rare anaphylactic reactions following the administration of the vaccine. The vaccine
should be given with caution to individuals with thrombocytopaenia or any coagulation
disorder because bleeding may occur following an intramuscular administration in these
individuals. Syncope (fainting), sometimes associated with falling, can occur following,
or even before, any vaccination, especially in adolescents as a psychogenic response
to the needle injection. This can be accompanied by several neurological signs such
as transient visual disturbance, paraesthesia, and tonic-clonic limb movements during
recovery. Therefore, vaccinees should be observed for approximately 15 minutes after
vaccination. It is important that procedures are in place to avoid injury from fainting.
Vaccination should be postponed in individuals suffering from an acute severe febrile
illness. However, the presence of a minor infection, such as a mild upper respiratory
tract infection or low-grade fever, is not a contraindication for immunisation. As with any
vaccine, vaccination with Gardasil 9 may not result in protection in all vaccine recipients.
Gardasil 9 will only protect against diseases that are caused by HPV types targeted by
the vaccine. Therefore, appropriate precautions against sexually transmitted diseases
should continue to be used. The vaccine is for prophylactic use only and has no effect
on active HPV infections or established clinical disease. The vaccine has not been shown
to have a therapeutic effect and is not indicated for treatment of cervical, vulvar, vaginal
and anal cancer, high-grade cervical, vulvar, vaginal and anal dysplastic lesions or genital
warts. It is also not intended to prevent progression of other established HPV-related
lesions. Gardasil 9 does not prevent lesions due to a vaccine HPV type in individuals
infected with that HPV type at the time of vaccination. Vaccination is not a substitute for
routine cervical screening. There are no data on the use of Gardasil 9 in individuals with
impaired immune responsiveness. Safety and immunogenicity of a qHPV vaccine have
been assessed in individuals aged from 7 to 12 years who are known to be infected with
human immunodeficiency virus (HIV). Individuals with impaired immune responsiveness,
due to either the use of potent immunosuppressive therapy, a genetic defect, Human
Immunodeficiency Virus (HIV) infection, or other causes, may not respond to Gardasil 9.

CONTRA-INDICATIONS
Hypersensitivity to any component of the vaccine including active substances and/or
excipients. Individuals with hypersensitivity after previous administration of Gardasil 9 or
Long-term follow-up studies are currently ongoing to determine the duration
Gardasil /Silgard should not receive Gardasil 9.
DOSAGE AND ADMINISTRATION
of protection. There are no safety, immunogenicity or efficacy data to support
Individuals 9 to and including 14 years of age at time of first injection: Gardasil 9 can be
interchangeability of Gardasil 9 with bivalent or quadrivalent HPV vaccines.
PRECAUTIONS
administered according to a 2-dose schedule. The second dose should be administered
The decision to vaccinate an individual should take into account the risk for previous
between 5 and 13 months after the first dose. If the second vaccine dose is administered
HPV exposure and potential benefit from vaccination. As with all injectable vaccines,
earlier than 5 months after the first dose, a third dose should always be administered.

Pregnancy, lactation and fertility:
There are insufficient data to recommend use of Gardasil 9 during pregnancy, therefore
vaccination should be postponed until after completion of pregnancy. The vaccine can
be given to breastfeeding women. No human data on the effect of Gardasil 9 on fertility
are available.
SIDE EFFECTS
Refer to Summary of Product Characteristics for complete information on side-effects.
Very common side effects include: erythema, pain and swelling at the injection site
and headache. Common side effects include: pruritus and bruising at the injection site,
dizziness, nausea, pyrexia and fatigue. The post-marketing safety experience with qHPV
vaccine is relevant to Gardasil 9 since the vaccines contain L1 HPV proteins of 4 of the
same HPV types. The following adverse experiences have been spontaneously reported
during post-approval use of qHPV vaccine and may also be seen in post-marketing
experience with Gardasil 9: urticaria, bronchospasm, idiopathic thrombocytopenic
purpura, acute disseminated encephalomyelitis, Guillain-Barré Syndrome and
hypersensitivity reactions, including anaphylactic/anaphylactoid reactions.
PACKAGE QUANTITIES
Single pack containing one 0.5 millilitre dose pre-filled syringe with two separate
needles.
RETAIL PRICE
Gardasil 9 suspension for
retail price incl. VAT = €181.62.

injection

in

pre-filled

syringe

0.5ml,

Marketing Authorisation number: EU/1/15/1007/002.
Marketing Authorisation Holder: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007
Lyon, France.
Legal category: l
Date of review of prescribing information: January 2017.

References: 1. de Sanjose S, Quint WGV, Alemany L, et al. Human papillomavirus genotype attribution in invasive cervical cancer: a retrospective cross-sectional worldwide study. Lancet Oncol. 2010;11(11):1048–1056. 2. Garland SM, Steben M, Sings HL, et al.
Natural history of genital warts: analysis of the placebo arm of 2 randomized phase III trials of a quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) vaccine. J Infect Dis. 2009;199(6):805–814. 3. de Sanjose S, Alemany L, Ordi J, et al. Worldwide human
papillomavirus genotype attribution in over 2000 cases of intraepithelial and invasive lesions of the vulva. Eur J Cancer. 2013;49(16):3450–3461. 4. Alemany L, Saunier M, Tinoco L, et al. Large contribution of human papillomavirus in vaginal neoplastic lesions:
a worldwide study in 597 samples. Eur J Cancer. 2014;50(16):2846–2854. 5. Alemany L, Saunier M, Alvarado-Cabrero I, et al. Human papillomavirus DNA prevalence and type distribution in anal carcinomas worldwide. Int J Cancer. 2015;136(1):98–107.
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Υφηγητής-Καθηγητής
Δρ. Ανδρέας Καβαλλάρης
Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό
Κέντρο Μητέρα και Παιδί, Λευκωσία, Κύπρος
Ο Dr. Ανδρέας Καβαλλάρης γεννήθηκε
στις 16.09.1972 στη Λευκωσία Κύπρου.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Friedrich – Schiller στη Jena της
Γερμανίας. Από το 2000 ως το 2003 εκπόνησε
διδακτορική διατριβή (doctor medicine). Από το
2001 ως το 2006 έλαβε τον τίτλο ειδικότητας του
Γυναικολόγου – Μαιευτήρα από την Πανεπιστημιακή
Κλινική Friedrich – Schiller, υπό τη διεύθυνση του
Prof. Dr. A. Schneider. Το 2007 αναγορεύτηκε
σε Επιμελητή (Oberarzt) και Υποδιευθυντή του
Ογκολογικού Τμήματο στο Πανεπιστήμιο Friedrich
– Schiller. Το 2008 αναγορεύτηκε σε Υποδιευθυντή
( Leitende Oberarzt) στην Πανεπιστημιακή Κλινική
Schleswig – Holstein, Πανεπιστήμιο Lübeck,
Γερμανία, υπό τη διεύθυνση του Prof. Dr. mult.
K. Diedrich. Από το 2009 διετέλεσε Διευθυντής
του τμήματος Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και
Γυναικολογικής Ογκολογίας στην Πανεπιστημιακή
Κλινική Schleswig – Holstein, Lübeck Γερμανίας,
καθώς και Διευθυντής της σχολής του Lübeck για
εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στη
Γυναικολογία (Πανεπιστημιακή Κλινική Schleswig
- Holstein, Πανεπιστήμιο Lübeck Γερμανίας).
Το 2010 έλαβε την αναγνώριση εξειδίκευσης
στη Γυναικολογική Ογκολογία από τον ιατρικό
σύλλογο Schleswig – Holstein (21.07.2010). Το
2010 αναγορεύτηκε σε Υφηγητή- Καθηγητή (Privat
Docent) στην Πανεπιστημιακή Κλινική Schleswig –
Holstein, Lübeck Γερμανία. Το 2010 έλαβε επίσης
την άδεια διδασκαλίας (Venia Legendi) στην Ιατρική
(Γυναικολογική και Μαιευτική). Υπεύθυνος Moνάδας
Γυναικολογικής Oγκολογίας, Κλινική Αγιος Λουκάς
Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνος Moνάδας Γυναικολογικής
Oγκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί,
Λευκωσία.

Lector-Professor
Dr. Andreas Kavallaris
Gynecologist-Oncologist,
Mother and Child Clinic, Nicosia, Cyprus
Dr. Andreas Kavalaris was born in
16.09.1972 in Nicosia, Cyprus. He graduated from the Friedrich-Schiller University
Medical School in Jena, Germany.From 2000 to
2003 he was studying for his PhD (doctor medicine). From 2001 to 2006 he received the title of
Obstetric Gynecologist from the Friedrich-Schiller
University Clinic, under the direction of Prof. Dr.
A. Schneider. In 2007 he was appointed Editor-in-Chief (Oberarzt) and Deputy Director of the
Oncology Department at Friedrich-Schiller
University. In 2008 he was appointed Deputy
Director (Leitende Oberarzt) at the Schleswig-Holstein University Clinic, Lübeck University, Germany, under the direction of Prof. Dr. much. K.
Diedrich. In 2009, he became the Director of the
Laparoscopic Surgery and Gynecology Oncology
Department at Schleswig-Holstein University
in Lübeck, as well as Director of the Lübeck
School for Laparoscopic Surgery in Gynecology
(Schleswig-Holstein University, Lübeck University,
Germany). In 2010 he received the recognition
of specialization in Gynecology Oncology from
the Schleswig-Holstein Medical Association
(21.07.2010). In 2010 he was appointed to a Privat
Docent at the University of Schleswig-Holstein,
Lübeck, Germany. In 2010 he also received his Venia Legendi (Gynecology and Obstetrics). Director
of the Gynecological Oncology Unit, St. Luke’s
Hospital, Thessaloniki. Director of the
Gynecological Oncology Unit, Mother
and Child Clinic,
Nicosia.

Δρ. Χρίστος Κοτανίδης
Ειδικός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας,
Πανεπιστημιακή Κλινική Λούμπεκ
Lübeck, Γερμανία
Σπουδές στο τμήμα Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(2004-2010), 2011-2016 ειδικευόμενος στη
Μαιευτική Γυναικολογία στο Vinzenz Hospital,
Paderborn Germany, από το 2016 έως σήμερα
Επιμελητής Β’ στην Πανεπιστημιακή Κλινική του
Lübeck Germany, με ειδίκευση στην Χειρουργική
Μαστού (Brustoperatur nach DKG),
υπεύθυνος τμήματος Παθολογίας Τραχήλου
(Dysplasie Zentrum-Kolposkopiediplom),
Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Dr. Christos Kotanidis
Specialist Gynecologist-Obstetrician,
University Clinic of
Lübeck, Germany
Study at the Medical School
of the Aristotle University of Thessaloniki
(2004-2010), 2011-2016 intern in
Obstetrics-Gynecology at the Vinzenz
Hospital, Paderborn Germany, from 2016 to date
a Registrar at the University Clinic of Lübeck
Germany, with specialization in Breast Surgery
(Brustoperatur nach DKG), Head of the Cervical
Pathology department (Dysplasie
Zentrum-Kolposkopiediplom),
Laparoscopic Surgery
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Αναπ. Καθηγ. Dr.
Aλέξης Βραχίμης
Διευθυντής του Τμήματος
Πυρηνικής Ιατρικής,
Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Λεμεσός, Κύπρος
O Δρ. Aλέξης Βραχίμης είναι Διευθυντής
του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γερμανικό
Ογκολογικό Κέντρο και Αναπληρωτής Καθηγητής
Πυρηνικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Muenster στη Γερμανία. Σπούδασε
ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με ειδίκευση στην
Πυρηνική Ιατρική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Muenster στην Γερμανία, όπου και ήταν υπεύθυνος σε
ένα από τα πρώτα συστήματα PET/MRI στην Γερμανία και
απέκτησε περαιτέρω, μεγάλη εμπειρία στο PET/CT. Ο Δρ.
Βραχίμης ειδικεύεται στη διαχείριση του
καρκίνου του θυροειδούς και είναι μέλος της Επιτροπής
για τον θυροειδούς της Γερμανική Εταιρείας Πυρηνικής
Ιατρικής. Το 2013 του απονεμήθηκε το βραβείο
Karl-Oberdisser για την μελέτη του σχετικά με την
πρόγνωση ασθενών με διαφοροποιημένο
καρκίνο του θυροειδούς.

Assoc. Prof. Dr.
Alexis Vrachimis
Director of Nuclear Medicine,
German Oncology Center,
Limassol, Cyprus
Dr. Alexis Vrachimis is the Director of the
Nuclear Medicine Department at the German
Oncology Center and Associate Professor of
Nuclear Medicine at the Medical School of the
University of Münster in Germany. He studied
Medicine at the University of Ioannina, specializing
in Nuclear Medicine at the University Clinic of
Münster, Germany, where he was responsible over
one of the first PET/MRI systems in Germany,
obtaining further, significant experience in PET/
CT. Dr. Vrachimis is specialized in thyroid cancer
management and is currently a member of the
Thyroid Committee of the German Society of
Nuclear Medicine. In 2013 he received the KarlOberdisser award for his study on the prognosis
of patients with differentiated
thyroid cancer.

Δρ. Λεωνίδας Ιωάννου
Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού
και Επεμβατικού Τμήματος,
Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Λεμεσός, Κύπρος
Ο Δρ. Λεωνίδας Ιωάννου ειδικεύτηκε στην
κλινική / διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία.
Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου
του απονεμήθηκε προπτυχιακή υποτροφία. Συνέχισε την
εξειδίκευσή του ως Ειδικευόμενος στο Τμήμα Κλινικής
Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sahlgrenska στο Γκέτεμποργκ (Σουηδία), όπου απέκτησε
μεγάλη εμπειρία στην κλασσική ακτινολογία. Στη
συνέχεια, ακολούθησε εκτεταμένη εκπαίδευση στην
επεμβατική ακτινολογία (IR) στο ίδιο νοσοκομείο και
διορίστηκε ως ειδικός ιατρός εκτελώντας ευρύ φάσμα
κλινικών ακτινολογικών εξετάσεων και επεμβατικών
πράξεων. Την τελευταία περίοδο ακολούθησε
υποεξειδίκευση στην επεμβατική και ακτινολογική
ογκολογία. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συναφή συνέδρια
και έρευνες σε όλο τον κόσμο και έχει συντάξει πολλά
άρθρα στον τομέα αυτό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του, του απονεμήθηκε, επίσης, υποτροφία για τις ΗΠΑ,
από το Nordic Forum for Shock / Trauma and Emergency
Radiology. Μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
του Maryland, όπου απέκτησε εμπειρία στο ακτινολογικό
τμήμα περιστατικών εκτάκτου ανάγκης του νοσοκομείου,
παρακολούθησε σεμινάρια και ακολούθησε το πρόγραμμα
της κλινικής. Είναι μέλος του ιατρικού συμβουλίου
της Κύπρου, της Βρετανίας, της Ελλάδας και της
Σουηδίας. Είναι, επίσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Ακτινολογίας (ECR), της Σουηδικής Εταιρείας Αγγειακής
και Επεμβατικής Ακτινολογίας Seldinger (SSVIR) και
επίσης μέλος της Καρδιοαγγειακής και Επεμβατικής
Ακτινολογικής Εταιρείας της Ευρώπης (CIRSE). Είναι επί
του παρόντος ο επικεφαλής του Τμήματος
Κλινικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας του Γερμανικού
Ογκολογικού Κέντρου στη Λεμεσό.

Dr. Leonidas Ioannou
Interventional Radiologist
German Oncology Center,
Limassol, Cyprus
Dr Leonidas Ioannou is specialized in
Clinical/Diagnostical and Interventional
Radiology. He studied medicine at the
University of Athens, where he was awarded an
undergraduate scholarship. He continued with his
specialization as a Resident at the Clinical Radiology
Department of Sahlgrenska University Hospital in
Gothenburg (Sweden), where he gained extensive
experience in classical radiology. Ηe accomplished a
comprehensive training in interventional radiology
(IR) based at the same hospital and appointed as
a full-time Consultant performing a wide range of
clinical and interventional radiology procedures.
Over the last period he was sub specializing in
the interventional and radiology oncology. He has
participated in many relevant conferences and
researches worldwide, and authored several articles
in the field. During his studies, he was also awarded a
Scholarship for USA, by the Nordic Forum for Shock
/ Trauma and Emergency Radiology. He attended
the University Hospital of Maryland, practiced in the
emergency radiological department of the Hospital,
attended seminars and followed the ordinary
program of the clinic. He is a member of the Cyprus,
British, Greek and Swedish medical Council. He is
also a member of the European Society of Radiology
(ECR), the Seldinger Swedish Society of Vascular and
Interventional Radiology (SSVIR) and also member
of the Cardiovascular and Interventional Radiological
Society of Europe (CIRSE). He is currently Head of
the Radiological and Interventional Department of
the German Oncology Center
in Limassol.
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ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
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Σηλ. 25 333530, Φαξ. 25 384540
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ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Νικολάος Πλαστήπα 2
2038 τπόβολορ – Λεςκωσία
Σηλ. 22 450580

Δρ. Κωνσταντίνος Φερεντίνος
Διευθυντής του Τομέα Ακτινολογικής
Ογκολογίας, Γερμανικό Κέντρο
Ογκολογίας, Λεμεσός, Κύπρος
O δρ Κωνσταντίνος Φερεντίνος γεννήθηκε
στα Ιωάννινα, όπου σπούδασε Ιατρική
και αποφοίτησε το 2007. Ειδικεύτηκε στην
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία στο Όφενμπαχ
Γερμανίας, στην κλινική του καθηγητή
κ. Ζαμπόγλου. Τα κύρια πεδία ενδιαφέροντός
του είναι η επεμβατική ακτινοθεραπεία και οι
σύγχρονες τεχνικές ακτινοβόλησης. Το 2012
ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Γκαίτε της Φραγκφούρτης. Από το 2013 ως το
2015 εργάστηκε ως επιμελητής στην κλινική
Όφενμπαχ και ήταν υπεύθυνος του τμήματος
Στερεοτακτικής Ακτινοβολίας. Από το 2016 μέχρι
πρότινος, εργάστηκε στο τμήμα Επεμβατικής
Ακτινοθεραπείας με την ομάδα του κ. Ζαμπόγλου
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Σήμερα, είναι
διευθυντής του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας του νεόδμητου Γερμανικού
Ογκολογικού Κέντρου στη Λεμεσό.

Dr. Konstantinos Ferentinos
Director of the Radiation Oncology
Department, German Oncology Center,
Limassol, Cyprus
Dr. Konstantinos Ferentinos was born
in Ioannina, where he studied Medicine
graduating in 2007. He specialized in
Radiotherapy and Oncology in Offenbach,
Germany, in Professor Zamboglou’s clinic. His
main areas of interest are invasive radiotherapy
and contemporary radiation therapy techniques.
In 2012 he was declared a Doctor of the Goethe
University Frankfurt. From 2013 to 2015 he worked
as a Registrar at the Offenbach Clinic and was
responsible for the Department of Stereotactic
Radiotherapy. From 2016 until recently, he worked
at the Invasive Radiotherapy department with Mr.
Zamboglou’s team at the Athens Medical Center.
Today, he is Director of the Radiotherapy
and Oncology Department of the newly
established German Oncology Center
in Limassol.

Καθηγ. Δρ. Θεόδωρος Αγοραστός
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Εγκύκλιες σπουδές Ιατρικής στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ). Ειδίκευση στη ΜαιευτικήΓυναικολογία (Μ-Γ) στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Άαχεν Γερμανίας (1975-1980)
κι εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1980).
Κατόπιν (1981-σήμερα), ακαδημαϊκή πορεία
στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, καθηγητής Μ-Γ
(2004) και διευθυντής της Δ’ Μ-Γ Κλινικής ΑΠΘ
(2009). Μετεκπαίδευση (21 μήνες) σε θέματα
Γυναικολογικής Ογκολογίας σε Γερμανία, Αυστρία
και Σουηδία με υποτροφίες της Γερμανικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD),
του Ιδρύματος Alexander von Humboldt και του
Ελληνικού ΥΠΕΠΘ. Εξέδωσε 8 επιστημονικά
βιβλία, συνέγραψε 3 επιστημονικές μονογραφίες
(1 ξενόγλωσση) και 32 κεφάλαια σε επιστημονικά
βιβλία, και εκπόνησε περίπου 300 εργασίες με
104 δημοσιευμένες σε ξενόγλωσσα επιστημονικά
περιοδικά. Συμμετείχε σε 16 ελληνικά ευρωπαϊκά
και διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα, στην
οργάνωση άνω των 80 Επιστημονικών Συνεδρίων,
Ημερίδων και Σεμιναρίων και έλαβε τιμητικές
διακρίσεις, δωρεές και χορηγίες για ερευνητικούς
σκοπούς. Είναι Πρόεδρος της Γερμανο-Ελληνικής
Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πρόεδρος
της Ελληνικής HPV Εταιρείας, Εκπρόσωπος της
Ελλάδας στην European Cervical Cancer Association και μέλος άλλων ελληνικών και διεθνών
επιστημονικών εταιρειών και σωμάτων.

Prof. Dr. Theodoros Agorastos
Professor of Obstetrics-Gynecology,
Aristotel University of Thessaloniki,
Greece
Typical Medicine studies at the Aristotle
University of Thessaloniki (AUTH).
Specialization in Obstetrics-Gynecology
(O-G) at the University of Aachen Medical
School, Germany (1975-1980) and doctoral
thesis (1980). Subsequently (1981-today),
academic career at the AUTH Medical School
, as O-G professor (2004) and director of
the 4th O-G Clinic of AUTH (2009). Further
training (21 months) in Gynecological Oncology
matters in Germany, Austria and Sweden
under scholarships of the German Academic
Exchange Service (DAAD), of the Alexander von
Humboldt Foundation and of the Greek Ministry
of Education. He has published 8 scientific
books, co-authored 3 scientific monographs (1 in
foreign language) and 32 chapters in scientific
books, and wrote approximately 300 papers,
104 of which were published in foreign scientific
journals. He participated in 16 Greek, European
and International Research Programs, in the
organization of over 80 Scientific Conferences,
Day Events and Seminars and received honorary
awards, donations and sponsorships for research
purposes. He is President of the German-Greek
Society of Obstetrics-Gynecology, President of the
Hellenic HPV Society, Representative of Greece
in the European Cervical Cancer Association and
member of other Greek and international scientific
societies and bodies.
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Prof. Walter Jonat
Γυναικολόγος και Μαιευτήρας,
Πανεπιστήμιο ChristianAlbrechts στο Κίελο
Ο Δρ. Jonat σπούδασε ιατρική στο
Πανεπιστήμιο του Αμβούργου μέχρι το 1974.
Το 1976 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα
έχοντας πραγματοποιήσει διδακτορική διατριβή για
το μεταβολισμό των στεροειδών ορμονών. Η κλινική
του καριέρα ξεκίνησε ως βοηθός στη Γυναικολογική
Κλινική του Κεντρικού Νοσοκομείου St. JürgenStreet στη Βρέμη. Εκεί εργάστηκε μέχρι το 1986 και
ήταν ανώτερος σύμβουλος και ιατρός προϊστάμενος
του τμήματος. Έχοντας στενή συνεργασία με τον
Elwood Jensen, ο οποίος ανακάλυψε την έννοια των
υποδοχέων οιστρογόνων, στο Σικάγο και αργότερα
στη Βρέμη, ενώ στο Αμβούργο ίδρυσε το πρώτο
εργαστήριο ογκολογίας στη Γερμανία. Το 1984 έγινε
βοηθός καθηγητής (Privatdozent), ενώ το 1985
έγινε γενικός γιατρός μαζί με τον Henry Maass
στο Αμβούργο. Το 1986 διορίστηκε Καθηγητής
Γυναικολογίας και Μαιευτικής. Αρνήθηκε διορισμό
του ως προέδρου στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας,
στο Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe στη
Φρανκφούρτη και στο Πανεπιστήμιο LudwigMaximilians στο Μόναχο. Τον Οκτώβριο του 1995
έλαβε μια θέση στο Πανεπιστήμιο Christian-Albrechts
του Κίελου. Ανέλαβε την προεδρία της γυναικολογίας
και της μαιευτικής και έκτοτε είναι επικεφαλής του
Γυναικολογικού Νοσοκομείου, διαδεχόμενος τον
Kurt Semm. Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται
στη γυναικολογική ογκολογία, ιδιαίτερα στον τομέα
του καρκίνου του μαστού. Ο Jonat ήταν και είναι
πρόεδρος σημαντικών γερμανικών επιστημονικών και
κλινικών εταιρειών. Από το 2006 έως το 2008 ήταν
πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας Γυναικολογίας
και Μαιευτικής. Είναι εκτελεστικό μέλος του FIGO και
γερουσιαστής της Γερμανικής Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών (Leopoldina).

Prof. Walter Jonat
Gynecologist and Obstetrician,
Christian-Albrechts-University Kiel
Dr. Jonat studied medicine at the
University of Hamburg till 1974. In
1976 he received his doctorate with a
thesis on steroid hormone metabolism
His clinical career started as an assistant at
the Women’s Clinic of the Central Hospital St.
Jürgen-Street in Bremen. There he was active
until 1986 and was senior consultant and acting
chief physician. Working closely with Elwood
Jensen, the discoverer of the estrogen receptor
concept, in Chicago, later in Bremen and Hamburg
he founded the first oncology laboratory in
Germany. In 1984 he became assistant professor
(Privatdozent) moved in 1985 as chief physician
together with Henry Maass to Hamburg. In 1986
he was appointed as Professor of Gynecology
and Obstetrics. Appointments as Chair of the
University of Cologne, the Johann Wolfgang
Goethe University in Frankfurt am Main and
the Ludwig-Maximilians University in Munich
were declined by Jonat. In October 1995 Jonat
received an appointment of the ChristianAlbrechts-University Kiel. He took over the chair of
gynaecology and obstetrics, and is since then head
of the Women’s Hospital, succeeding Kurt Semm.
His scientific work is focused on gynaecological
oncology, particularly in the field of breast cancer.
Jonat was and is president of major German
scientific and clinical societies. From 2006 to
2008 he was president of the German Society of
Gynaecology and Obstetrics. He is executive board
member of the FIGO and senator of the german
national academy of science (Leopoldina) Jonat is
a member of the more than 10 editorial boards.

Dr. George Astras
Pathologist-Oncologist, Director of the
Pathology-Oncology Department of the
German Oncology Center
Ο δρ Γεώργιος Άστρας είναι Διευθυντής
του Τμήματος Ιατρικής Ογκολογίας στο
Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό
και στο Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο και ίδρυσε
τα Τμήματα Ογκολογίας του Ιδιωτικού Νοσοκομείου
Απολλώνειο και των κλινικών St. George & Blue
Cross. Έχει τεράστια εμπειρία στη θεραπεία
πολλών ειδών καρκίνου και ειδικότερα στον
καρκίνο του πνεύμονα, τον γαστρεντερικό καρκίνο
και τον καρκίνο του μαστού, τα μελανώματα και τα
σαρκώματα μαλακών μορίων. Από το 2004, ο δρ
Άστρας έχει εξετάσει περισσότερους από 30.000
ασθενείς και έχει συμμετάσχει σε κλινικές δοκιμές
2ης και 3ης φάσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα
του, παρέχει επαγγελματικές και εξατομικευμένες
υπηρεσίες περίθαλψης καρκίνου.

Dr. George Astras
Pathologist-Oncologist, Director
of the Pathology-Oncology Department
of the German Oncology Center
Resume: Dr George Astras is Director
of the Medical Oncology Department at
the German Oncology Center in Limassol
and the American Medical Center and he
established the Oncology Departments of
Apollonion Private Hospital and St.George & Blue
Cross Clinics. He has extensive experience in
treating a multitude of cancers with particular
areas of interest to be Lung, Gastrointestinal
and Breast Cancers, Melanomas and soft tissue
Sarcomas. Since 2004, Dr Astras reviewed over
30,000 patients and was involved in Phase-2
and Phase-3 UK Clinical trials. His team provide
professional and individualized Cancer Care
Services.
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Καθηγητής Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus Diedrich
Τμήμα Μαιευτικής
και Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο του
Λούμπεκ, Γερμανία
Σπούδασε Ιατρική στο πανεπιστήμιο του
Αμβούργου. Το 1991 εξελέγη Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE).
To 2010 ορίστηκε Ιατρικός Διευθυντής του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Schleswig-Holstein,
Campus Λυβέκης. Ο καθηγητής Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus Dietrich είναι Μέλος σε 18
εθνικές και διεθνείς συντακτικές επιτροπές και
έχει 530 δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή
επιστημονικά περιοδικά.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus Diedrich
Dep.of Obstet and Gynecology,
University of Lübeck, Germany
Studied human medicine at the university
of Hamburg. On 1991 he was Chairmanelect of the European Society of Human
Reproduction and Embryology (ESHRE). On
2010 he was the Medical director of the University
Hospital Schleswig- Holstein,
Campus Lübeck. Prof. Dr. Dr. hc mult. Klaus
Diedrich is a Member of 18 national and
international editorial boards and has
530 publications in national and
international journals.

Δρ. Ιωάννης Ανδρονικίδης
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ιατρικό
Διαβαλκανικο Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα
Μετά την αποφοίτησή του από την Ιατρική
Σχολή του Α.Π.Θ., ο δρ Ιωάννης Ανδρονικίδης
ειδικεύθηκε στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Θεαγένειο και
μετεκπαιδεύθηκε στο Velindre Cancer Centre στο
Cardiff της Ουαλίας. Παράλληλα συνεργάστηκε
ως εξωτερικός ερευνητής με το National
Collaborating Centre for Cancer (NICE), ενώ
ακολούθως εργάστηκε ως επιμελητής στο Τμήμα
Χημειοθεραπειών του ΑΧΕΠΑ, κατέχοντας επίσης
θέση διδάσκοντος ΠΔ 407/80 στην Ιατρική Σχολή
του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων
στην Κλινική Φαρμακολογία και στη Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας. Από το 2009 εργάζεται ως
συνεργάτης ιατρός στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης.

Dr. Giannis Andronikidis
Consultant, Department of Radiotherapy,
Interbalkan Medical Center, Thessaloniki,
Greece
After graduating from Aristotle University
of Thessaloniki Μedical School, Dr Ioannis
Andronikidis specialized in Radiation Oncology
at AHEPA and Theageneio Hospitals and held a
honorary clinical attachement post at Velindre
Cancer Centre in Cardiff, Wales (Registered GMC
Specialist in Clinical Oncology). Ηe collaborated
with the National Collaborating Centre for Cancer
as an external researcher and subsequently
worked as a Consultant at the Chemotherapy
Department of AHEPA Hospital. He holds two
master’s degrees in Clinical PharmacologyTherapeutics and Health Services Administration.
From 2009 onwards he has been working as a
Consultant at the Department of Radiotherapy at
Interbalkan Medical Center
(Thessaloniki, Greece).
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