
23ο Ελληνικό  Συνέδριο
Κλινικής Ογκολογίας

Διοργάνωση: Σε συνεργασία με:
• Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

• Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας

• Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος- 
Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας
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The circle of life in front 
of new technologies in cancer
Υιοθετώντας νέες τεχνολογίες 
στον κύκλο της ζωής και του καρκίνου

A΄ ΑΝΑκΟΙΝωΣη



Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής είναι τιμή μας να σας
καλωσορίζουμε στο 23ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Η Ε.Ο.Π.Ε.,
σαν φορέας οργάνωσης του συνεδρίου, αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς
για την ογκολογική κοινότητα και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ταχέως
εξελισσόμενου πεδίου της ογκολογίας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε με
τις πρωτότυπες εργασίες σας και την ενεργό παρουσία σας στις δημιουργικές
συζητήσεις για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα μας.

Η επιστημονική επιτροπή στόχευσε στην οργάνωση ενός σύγχρονου συνεδρίου
όπου θα συζητηθούν νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές χωρίς
ταυτόχρονα να παραβλέπει ούτε την παράδοση ούτε και τον κύκλο αισιοδοξίας
- απογοήτευσης που γεννάται από την εφαρμογή τους. Το πνεύμα αυτό του
συνεδρίου συμπυκνώνεται στον τίτλο του «Υιοθετώντας νέες τεχνολογίες στον
κύκλο της ζωής και του καρκίνου». Φιλοδοξούμε να είναι ένα συνέδριο που
στηρίζεται στις πανανθρώπινες αξίες της συμπόρευσης, της συμμετοχής, της
αγάπης, που διατηρεί την πνευματικότητα του ανθρώπου και διανθίζεται από
την τέχνη. Ένα συνέδριο που προβάλλει τη Ζωή και τελικά δίνει έμφαση στη
Ζωή και όχι στο Θάνατο.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία
διαδραστικής επικοινωνίας ανάμεσα σε παθολόγους - ογκολόγους, βασικούς
ερευνητές, χειρουργούς, ακτινοθεραπευτές - ογκολόγους, παθολογοανατόμους
καθώς και εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας από την Ελλάδα και
το εξωτερικό. 

Ευελπιστούμε στην παρουσία σας στις 27-29 Απριλίου 2017 στον όμορφο χώρο
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις, να
χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας και να συνεργαστούμε για το καλό των
ασθενών μας.

Χαιρετισμός                      Χαιρετισμός

Ιωάννης Βαρθαλίτης
Παθολόγος Ογκολόγος

Πρόεδρος Ο.Ε.

Αριστοτέλης Μπάμιας
Παθολόγος Ογκολόγος

Πρόεδρος Ε.Ε.

Ιωάννης Μπουκοβίνας
Παθολόγος Ογκολόγος

Πρόεδρος Ε.Ε.



Επιτροπές                           Επιτροπές 

Οργανωτική  Επιτροπή

Πρόεδρος:                  Ι.    Βαρθαλίτης

Αντιπρόεδρος:           Γ.   Αραβαντινός

Γεν. Γραμματέας:       Ι.    Μούντζιος

Ειδ. Γραμματέας:       Ζ.   Σαριδάκη

Ταμίας:                       Α.   Αρδαβάνης

Μέλη:                           Ε.   Γαλάνη

                                      Ι.    Μπουκοβίνας

Επιστημονική Επιτροπή 

Πρόεδροι:       Α.     Μπάμιας

                         Ι.      Μπουκοβίνας

Μέλη:              Χ.     Ανδρεάδης

                         Μ.    Βασλαματζής

                         Ο.    Γκοβίνα

                         Χ.    Εμμανουηλίδης

                         Ν.    Ζήρας

                         Γ.     Ηλιάδης

                         Ι.      Κακλαμάνος

                         Ι.      Καραϊτιανός

                         Ν.    Κεντεποζίδης

                         Γ.     Κουκουράκης

                         Μ.    Λιόντος

                         Β.    Μποζιονέλου

                         Μ.   Νικολάου

                         Δ.    Ντουφεξής

                         Σ.     Ντρουφάκου

                         Ν.    Ξενίδης

                         Χ.    Παπανδρέου

                         Ε.     Σαμαντάς

                         Κ.    Συρίγος

                         Ε.     Τιμοθεάδου

                         Χ.    Τόλης

                         Δ.    Τρυφωνόπουλος

                         Χ.    Χριστοδούλου

                         Α.    Χριστοπούλου 



Θεματολογία                            Θεματολογία

■   Contemporary multidisciplinary management of prostate cancer

■  Maintenance στην ογκολογία

■  Quality assurance of molecular testing in oncology

■  Ανθρώπινο λάθος - νόμοι και κανόνες στην ογκολογία

■  Γενετική συμβουλευτική στον καρκίνο 

■  Ενσωματώνοντας τη μοριακή πληροφορία στην κλινική πρακτική

■  Η επίδραση του τρόπου ζωής στην πρόληψη και υποτροπή του καρκίνου 

■  Η τεχνολογία στην υπηρεσία της νοσηλευτικής ογκολογίας

■  Καρκίνος ενδομητρίου 

■  Καρκίνος όρχεως

■  Καρκίνος ουροδόχου κύστεως 

■  Καρκίνος παγκρέατος 

■  Καρκίνος παχέος εντέρου

■  Καρκίνος ωοθηκών 

■  Πρόσβαση στη θεραπεία

■  Τοξικότητα και ανοσοθεραπεία: κλινικά παραδείγματα και αντιμετώπιση

■  Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού



Πληροφορίες                  Πληροφορίες

Οργάνωση
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Τόπος διεξαγωγής
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Χρόνος διεξαγωγής
27-29 Απριλίου 2017 

Υποβολή εργασιών
Έναρξη υποβολής εργασιών 01 Δεκεμβρίου 2016
Προθεσμία υποβολής εργασιών 31 Ιανουαρίου 2017

Πιστοποίηση
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου
παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε
όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.
Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί
στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε
προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαι-
ώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
•  Συνεδριακό υλικό
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές* περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης
*απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας

Διαμονή
Διαμονή βάσει διαθεσιμότητας στα ξενοδοχεία Athens Hilton και Crowne Plaza

Μονόκλινο δωμάτιο           450€ (κόστος για 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό και φόρους)

Ειδικευμένοι ιατροί - Φαρμακοποιοί                   150€
Ειδικευόμενοι ιατροί                                                50€
Τεχνολόγοι εργαστηρίων                                          50€
Νοσηλευτές                                                               50€
Μεταπτυχιακοί φοιτητές                                          50€
Φοιτητές                                                               δωρεάν 
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Διοργάνωση: Σε συνεργασία με:
• Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
• Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
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Γραμματεία:

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210-98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr ets@events.gr, Website: www.events.gr
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