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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΠΕΙΒ), μετά την μεγάλη επι-
τυχία των Θερινών Σχολείων, αποφάσισε την διοργάνωση Χειμερινού Σχολείου
στα Ιωάννινα με Θέμα: «ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ».
Θεωρώντας ότι η ειδικότητά μας συνεχώς εξελίσσεται και η Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη για όλους μας, σας
προσκαλούμε στις εργασίες του Χειμερινού Σχολείου, στο οποίο διακεκρι-
μένοι και εξειδικευμένοι συνάδελφοι θα μας ενημερώσουν για όλα όσα αφο-
ρούν το σπερμοδιάγραμμα και την ανδρική υπογονιμότητα, θέματα με
μεγάλο ενδιαφέρον για την καθημερινή άσκηση της ειδικότητάς μας.

Πιστεύοντας ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Ι.Β.
Ο Πρόεδρος

Ν. Μαλισιόβας

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

► Ο ρόλος του γυναικολόγου, του βιοπαθολόγου και του ανδρολόγου στην ανδρική υπογονιμότητα
► Σπερμοδιάγραμμα (συλλογή, μικρο- μακροσκοπική εξέταση, κατακερματισμός DNA, επεξεργασία)
► Βιοχημικός έλεγχος σπέρματος
► Ορμονολογικός έλεγχος υπογόνιμου άνδρα
► Ανοσοβιολογικός έλεγχος σπέρματος
► Λοιμώξεις και υπογονιμότητα
► Η κλινική σημασία του σπερμοδιαγράμματος
► Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Χειμερινό Σχολείο 2016 απευθύνεται σε Ιατρούς Βιοπαθολόγους Ειδικευμένους ή Ειδικευόμενους και θα πραγματοποιηθεί στο Ξε-
νοδοχείο (5*) Du Lac (στις όχθες της μαγευτικής λίμνης Παμβώτιδας) στα Ιωάννινα. Οι προεγγραφές θα αρχίσουν από τις 30 Νοεμ-
βρίου 2015 (σχετικά με την διαθεσιμότητα δωματίων στο ξενοδοχείο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Το κόστος του πακέτου
συμμετοχής έχει ως εξής: Μονόκλινο: 1 άτομο (χωρίς συνοδό μέλος) 280,00 €. Δίκλινο: 2 άτομα (σύνεδρος και συνοδό μέλος)
310,00 €. Δύο άτομα (δύο σύνεδροι) 440,00 €, παιδί 6-12 ετών επιβάρυνση 20,00 €, παιδί άνω των 12 ετών επιβάρυνση 40,00 €.
Το πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει: • 2 διανυκτερεύσεις με πλούσιο πρωινό (American buffet) • 2 μεσημεριανά light snacks
• 1 δείπνο-cocktail (σύνεδροι και συνοδά μέλη) • Coffee breaks (στα διαλείμματα του συμποσίου) • Την εγγραφή και το υλικό του
Σχολείου (τσάντα/σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση του Π.Ι.Σ.) 
Extra χρεώσεις εκτός πακέτου: Μεταφορές και μετακινήσεις, κατανάλωση ποτών, καφέδων και αναψυκτικών εκτός των διαλειμ-
μάτων, room service και τηλεφωνήματα. Εγγραφή στο Συμπόσιο χωρίς πακέτο διαμονής: 90,00 €
Οι προεγγραφές θα γίνονται στη Γραμματεία της ΠΕΙΒ Ascent (Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα, τηλ 210-7213225) από τις 09.00
μέχρι τις 15.30 καθημερινά πλην Σαββάτου ή με αποστολή ταχυδρομικής επιταγής προκαταβολής 50,00 € (στην επιταγή πρέπει να
φαίνεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο, το ποσόν και η ένδειξη «Χειμερινό Σχολείο»). Το υπόλοιπο του ποσού μπορεί να καταβληθεί
με τους εξής τρόπους: α) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2016,
β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό σε 3 ισόποσες δόσεις (μετά από υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού) ως εξής:
1η δόση μέχρι τις 10 Φεβρουρίου 2016 – 2η δόση μέχρι τις 10 Μαρτίου 2016 – 3η δόση μέχρι τις 10 Απριλίου 2016
Τραπεζικός Λογαριασμός ALPHA BANK: IBAN: GR19 0140 1940 1940 0200 2001 466, Δικαιούχος: ASCENT ΕΠΕ
Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές. Ακύρωση της συμμετοχής μπορεί να γίνει μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2016 (η προκαταβολή
των 50 Ευρώ της προεγγραφής δεν επιστρέφεται).

Πληροφορίες-Εγγραφές: Ascent Ε.Π.Ε., Μιχαλακοπούλου 29, .115.28  Αθήνα
Τηλ. 210-7213225, Fax 210-7246180, e-mail: siorasgs@otenet.gr, www.ascentltd.gr


