
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας σας προ-
σκαλώ να συµµετάσχετε στη νέα επιστηµονική -και όχι µόνον- εκδήλωση που οργανώνεται από την
Εταιρεία µας, από 16-21 Ιουνίου 2013 στο Πόρτο Χέλι.

Στόχος του Θερινού Σχολείου 2013 είναι αφενός η σε βάθος “Εργαστηριακή ∆ιερεύνηση της Υπο-
γονιµότητας”, που αναµφισβήτητα είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα τόσο για τους εργαστηριακούς
όσο και για τους ασχολούµενους µε αυτό κλινικούς συναδέλφους µας και αφετέρου για να έχουµε
τη δυνατότητα να το συζητήσουµε εκτενώς αλλά χαλαρά, µε το µεγαλύτερο µέρος του ηµερήσιου
προγράµµατος αφιερωµένο στην παρουσίαση και στην συζήτηση περιστατικών.

Ο χώρος του Σχολείου βρίσκεται σ’ έναν ιδανικό τόπο για να περάσουµε λίγες ηµέρες ευχάριστες
εµείς και η οικογένειά µας, σε απόσταση από αυτά που µας βασανίζουν.

Οι εκπαιδευόµενοι θα είναι ειδικευµένοι ή ειδικευόµενοι ιατροί Βιοπαθολόγοι, ή και άλλων ειδικοτή-
των, που ενδιαφέρονται για το θέµα.

Το κόστος συµµετοχής θα θυµίσει παλιότερα καλύτερα χρόνια, αφού είναι προσαρµοσµένο στα
νέα δεδοµένα της “µνηµονιακής” εποχής. Όµως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία σήµερα είναι να
µην αφήσουµε την κρίση να µειώσει το ενδιαφέρον µας για τη γνώση, την επιστήµη µας και το
κοινωνικό σύνολο που υπηρετούµε, που κάτω από τις παρούσες συνθήκες οδηγείται και µε άλ-
λους τρόπους στην υπογονιµότητα.

Η δήλωση του ενδιαφέροντός σας για το Θερινό Σχολείο στο e-mail της Γραµµατείας -χωρίς δέ-
σµευσή σας- θα µας βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωσή του.

Ο Πρόεδρος

Πλ. ∆ήµου

Πρώτη Ανακοίνωση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ASCENT E.Π.Ε. Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7213225 • Fax: 210 7246180 • www.ascentltd.gr • e-mail: siorasgs@otenet.gr



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2013

Το ∆.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Ι.Β.

Με την υποστήριξη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των:

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ-

ΠΑΘΟΛΟΓ/ΤΟΜΩΝ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Π. ∆ΗΜΟΥ
Θ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΝΗ
Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΤΣΙΑΡΑ
Ε. ΜΑΛΑΜΟΥ-ΛΑ∆Α
Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘ. ΚΑΡΑΦΕΡΗ
Ν. ΒΑΒΑΤΣΗ-ΧΡΙΣΤΑΚΗ
Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ
Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Λ. ΖΕΡΒΑ
Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ
Α. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
Χ. ΚΟΥΤΣΙΑ-ΚΑΡΟΥΖΟΥ
Β. ΤΣΑΓΚΑΡΗ
Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΠρρόόεεδδρροοςς::
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς::

ΓΓεενν..  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς::
ΤΤααµµίίααςς::

ΕΕιιδδ..  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς::
ΜΜέέλληη::



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. Εξέταση σπέρµατος (σπερµοδιάγραµµα).   • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών

κα Στ. Μπάκα

2. Καλλιέργειες γεννητικού συστήµατος ανδρών και γυναικών.  
• Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών
κα Στ. Αντωνοπούλου

3. Οροδιαγνωστικές δοκιµασίες προγεννητικού ελέγχου.   
• Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών
κα Στ. Μπάκα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
1. Ενδοκρινολογική διερεύνηση υπογονιµότητας - ανδρική υπογονιµότητα   

• Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών
κα Β. Ζουρνατζή-Κόιου

2. Γυναικεία υπογονιµότητα   • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών
κα Χρ. Χαριτίδου

AIMATΟΛΟΓΙΑ
1. Κληρονοµική - επίκτητη θροµβοφιλία   • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών

κα Μ. Γεωργιακάκη

2. Εργαστηριακή διερεύνηση - οδηγίες - αντιµετώπιση - περιστατικά   
• Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών κ. Θεόδ. Θεοδωρίδης

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
1. Βασικές γνώσεις Ανοσολογίας.   • Εµβρυογένεση - Πλακουντοποίηση. 

• Ανοσολογικό παράδοξο κύησης  • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών
κα Αικ. Ταράση

2. Ανοσολογικές διαταραχές εµφύτευσης εµβρύου και κύησης.   • Αποτυχίες εµφύτευσης. 
• Αποβολές.   • Προεκλαµψία    • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών
κα Μ. Σπυροπούλου

3. ∆ιάγνωση και θεραπεία υπογονιµότητας ανοσολογικής αιτιολογίας.   • Βασικές αρχές. 
• Αλγόριθµοι διάγνωσης.   • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών 
κα Μ. Βάρλα

ΟΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ.: ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
ΒΑΡΛΑ Μ.: Συντονίστρια ∆ιευθύντρια, Ανοσοβιολογικό Τµήµα Γ.Ν. Μαιευτήριο “Ελενα Βενιζέλου”.
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Μ.: Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Αιµατολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηµατά”.
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ-ΚΟΪΟΥ Β.: Καθηγήτρια Κλινικής Βιοχηµείας Α.Π.Θ.
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Θ.: ∆ιευθυντης Αιµατολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισµός”
ΜΠΑΚΑ ΣΤ.: Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Υπεύθυνη Εργαστηρια-
κής Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης “Αρεταίειο” Νοσ. Αθηνών.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.: Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Τµήµατος Ανοσολογίας-Ισοσυµβατότητας Γ.Ν.Α.
“Αλεξάνδρα”.
ΤΑΡΑΣΗ ΑΙΚ.: ∆ιευθύντρια Τµήµατος Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισµός”.
ΧΑΡΙΤΙ∆ΟΥ ΧΡ.: ∆ιδάκτωρ Κλινικής Βιοχηµείας Α.Π.Θ.



ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ

Ειδικευµένοι ή ειδικευόµενοι ιατροί Βιοπαθολόγοι ή άλλων ειδικοτήτων ενδιαφερόµενων για το θέµα.
Οι εκπαιδευόµενοι δεν θα είναι περισσότεροι από 100 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εγ-
γραφών αφού υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των διαθέσιµων δωµατίων.

Ο ΤΟΠΟΣ

Το Θερινό Σχολείο 2013 και οι
συµµετέχοντες θα φιλοξενη-
θούν στο Ξενοδοχείο AKS
HINITSA BAY**** plus στο µα-
γευτικό ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ στην Αρ-
γολίδα της Πελοποννήσου.
Τα δωµάτια στο AKS HINITSA
BAY είναι δίκλινα µε δυνατό-
τητα προσθήκης µικρού κρε-
βατιού για παιδί. Τα µισά έχουν

θέα στη θάλασσα και τα άλλα µισά στο βουνό.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα δωµάτια µε θέα στη θάλασσα θα διατεθούν µε σειρά προτεραιότητας εγγραφής.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Ένα άτοµο (χωρίς συνοδό µέλος) 540,00 € + Φ.Π.Α.  =    664,20 €
- ∆ύο άτοµα (εκπαιδευόµενος και συνοδός) 780,00 € + Φ.Π.Α.  =  959,40 €
- ∆ύο άτοµα και ένα παιδί < 11 ετών 780,00 € + Φ.Π.Α.  =     959,40 € (παιδιά <11 ετών ∆ΩΡΕΑΝ)
- ∆ύο άτοµα και ένα παιδί > 11 ετών 940,00 € + Φ.Π.Α.= 1156,20 €
- ∆ύο άτοµα (εκπαιδευόµενοι στο ίδιο δωµάτιο) 940,00 € + Φ.Π.Α.= 1156,20 €

(Ο Φ.Π.Α. έχει υπολογιστεί µε 23% που ισχύει σήµερα. Σε περίπτωση αλλαγής θα υπολογιστεί εκ νέου).



ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Πέντε διανυκτερεύσεις (16-21/6), πλούσιο πρωινό (Αmerican buffet) και ηµιδιατροφή
2. Συµµετοχή στη δεξίωση έναρξης (εκπαιδευόµενοι και συνοδά µέλη)
3. Συµµετοχή του εκπαιδευοµένου στο πρόγραµµα του Σχολείου
4. Την τσάντα και το υλικό του Σχολείου
5. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
6. Τον καφέ / αναψυκτικό στα διαλείµµατα του Προγράµµατος
7. ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλλες στην πισίνα και στην πλαζ του ξενοδοχείου

Τα 3, 4, 5 και 6 ισχύουν µόνον για τους εκπαιδευόµενους (όχι για τα συνοδά µέλη)

Έξτρα
- Μεταφορές και µετακινήσεις
- Κατανάλωση ποτών
- Καφέδες / αναψυκτικά εκτός των διαλειµµάτων
- Τηλεφωνήµατα ή room service

EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται σειρά προτεραιότητας

Εγγραφές στο τόπο του Σχολείου δεν θα γίνουν.

Οι προεγγραφές θα αρχίσουν από τις 4 Μαρτίου ‘13. Θα γίνονται στη Γραµµατεία:
ΑSCENT Ε.Π.Ε., στην νέα διεύθυνσή της, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα,
τηλ. 210 7213225, από τις 09.00 µέχρι τις 15.00 καθηµερινά πλην Σαββάτου, ή µε αποστολή
ταχυδροµικής επιταγής προκαταβολής 50 €. Μέχρι τις 10 Μαΐου θα πρέπει να έχει κατα-
βληθεί συνολικά το 30% του πακέτου το δε υπόλοιπο ποσό πριν από τις 5 Ιουνίου 2013.

Στις επιταγές πρέπει να φαίνεται ευκρινώς το ονοµατεπώνυµο, το ποσό και η ένδειξη “ΘΕ-
ΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”. Πιστωτικές κάρτες δεν θα γίνονται δεκτές.

Η πολιτική επιστροφής χρηµάτων µετά από ακύρωση συµµετοχής, θα ανακοινωθεί
πριν από την πρώτη Μαρτίου ‘13. 

Επισηµαίνεται όµως ότι δεν θα επιστρέφονται τα 50 € της προεγγραφής, 
που έχει ορισθεί για έξοδα γραµµατειακής υποστήριξης.



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η Γραµµατεία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εγγραφών του Σχολείου. 
Οι προκαταβολές θα επιβεβαιώνονται γραπτώς από την ASCENT. Η τελική επιβεβαίωση
της εγγραφής, µετά την πλήρη καταβολή ολόκληρου του ποσού του πακέτου, πριν από
τις 5 Ιουνίου, θα πρέπει να προσκοµισθεί στις 16/6 στην επί τόπου Γραµµατεία του Σχολείου
και θα ισχύει τόσο για τη συµµετοχή στο Σχολείο όσο για τη διαµονή (5 διανυκτερεύσεις
από 16/6 - 21/6/13) στο ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(3ο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου 2013)


