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Συνέδριο με θέμα: 

Καθ΄ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία

Η θεραπευτική του καρκίνου, έναν αιώνα από την πρώτη χρήση της ακτινοβολίας και
εξήντα χρόνια από την εισαγωγή της χημειοθεραπείας παραμένει μια ρευστή άμορφη μάζα
επιτυχιών και αποτυχιών· ένα ασύλληπτο μείγμα πολύτιμων και –προσωρινά- άχρηστων
πληροφοριών και ζητουμένων που κινείται στον χωροχρόνο της Ανθρωπότητας χωρίς
σταθερό οδηγό άνυσμα. Ίσως επειδή πάντα θα υστερεί η συγκρότηση των πληροφοριών
σε Γνώση.  
Ωστόσο οι εξελίξεις προς τη μετατροπή του καρκίνου σε ένα κοινό χρόνιο νόσημα είναι
ραγδαίες -ακολουθώντας τη δυστυχώς αυξανόμενη επίπτωσή του. 
Πάνω από τριάντα χρόνια μετά την εισαγωγή των «έξυπνων φαρμάκων» η υποτεθείσα
τότε «απόλυτη εκλεκτικότητα» εναντίον των καρκινικών κυττάρων δεν αποδείχθηκε στην
πράξη ενώ η χημειοθεραπεία παραμένει η ακόμα αναγκαία «τοξική συνιστώσα». 
Η μοριακή στόχευση αποτέλεσε το «το δεύτερο κύμα» στη φαρμακευτική θεραπεία του
καρκίνου. Και η Ανοσοθεραπεία; Είναι «το τρίτο κύμα» στην Ιστορία της Ογκολογίας ή θα
αποδειχθεί μια υπερτιμημένη θεραπεία; Πολλά δείχνουν πως πρόκειται για εκπλήρωση
του επίκεντρου οράματος της Ογκολογικής Κοινότητας. Ποιες θα είναι οι συνέπειες της
ραγδαίας ενσωμάτωσης της ανοσοθεραπείας σε όλο το φάσμα των νεοπλασιών; Είναι
κοινός τόπος η ανάγκη ταυτοποίησης αυτών που αναμένεται πραγματικά να ωφεληθούν. 
Στην ακτινοθεραπευτική συνιστώσα προς το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα οι εξελί-
ξεις της Τεχνολογίας δείχνουν ότι το τίμημα αυτής της θεραπείας γίνεται όλο και μικρό-
τερο βελτιώνοντας πρώτα από όλα την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε
Ακτινοθεραπεία.  
Πόσο έχουν εξελιχθεί οι υποστηρικτικές και ανακουφιστικές θεραπείες; Αιμοποιητικοί
αυξητικοί παράγοντες, φάρμακα για τις παρενέργειες οπιοειδών, νέα αντιεμετικά... Στο
προσκήνιο και η φαρμακευτική κάνναβη. Πόσο βελτιώνουν αυτά το ειδικό βάρος της υπο-
στηρικτικής και ανακουφιστικής θεραπείας;  
Ακόμη: Μέχρι πότε συνεχίζουμε μια θεραπεία; Μέχρι την επιδείνωση ή μέχρι μη αποδε-
κτής τοξικότητας; Υπάρχουν πειστικά δεδομένα για αυτό; Ισχύει για όλους τους παράγον-
τες και ομάδες φαρμάκων; Ισχύει για όλους τους υποψήφιους χρήστες ασχέτως
οικονομικής ή ασφαλιστικής κατάστασης;  Πώς βιώνεται η εποχή της Μοριακής Στόχευ-
σης στον  "Δυτικό" και πώς στον "υπόλοιπο" κόσμο;
Κρουνός τα ερωτήματα και αναπόφευκτα με το σταγονόμετρο οι απαντήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτής της 5ης συνεχόμενης ετήσιας συνάντησης προσδοκούμε κάποιες απαν-
τήσεις, έχοντας συνδέσει την πορεία προς τον Βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή με την
καίρια Ψυχοκοινωνική Συνιστώσα. Η τελευταία θα προσεγγιστεί στη χωριστή ημερίδα για
το κοινό και επαγγελματίες υγείας «Στο σύνορο ανάμεσα στην ίαση και την οριστική ήττα»
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, ενώ σας προσκαλούμε στο Webinar με θέμα «Η
διαρκής πρόκληση της ενημέρωσης του ασθενούς με καρκίνο. Αμιγώς ιατρικό ή ψυχο-
κοινωνικό ζήτημα;» που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

Α. Αρδαβάνης                   Γ. Πισσάκας

Α. Τζοβάρας                     Μ. Νικολάου         
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χαιρετισμός
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επιστημονικό πρόγραμμα

Παρασκευή 13 Απριλίου 2 0 1 8

14:00-15:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Η διαχρονική μερική αστοχία στην καθυπόταξη του καρκινικού πόνου
Γιατί;
Συντονισμός: Α. Λουκέρη,  Μ. Παρασκευαΐδης,  Κλ. Δουκάκη

H  δύσκολη διαχείριση των  οπιοειδών και
των επικουρικών φαρμάκων Δ. Βαλσαμίδης 

Εναλλακτικές τεχνικές Κ. Αυγουστάτου

Ακτινοθεραπεία Δ. Λίτου

Ραδιοφάρμακα Μ. Μοκτάρι

15:30-16:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Γ. Παπαδόπουλος , Δ.Τραφαλής

Η  στόχευση της οστικής νόσου: σχήματα χορήγησης 
διφωσφονικών και Denosumab –
υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα; Σ. Κόκκαλη 

16:00-16:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Β. Τσεβρένης, Χ. Λατούφης 

Θρομβοεμβολική νόσος και καρκίνος: παραμένει 
πρόβλημα στην εποχή των LMWH; Ν. Τσουκαλάς

16:30-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Β. Καρτσούνη , Θ. Αναγνώστου 

Η εξασφάλιση της αποχέτευσης των ούρων Θ Καλογερόπουλος

Η εξασφάλιση της φλεβικής προσπέλασης Π. Πανέρης 

17:00-18:00   Στρογγυλό Τραπέζι
Η σύγχρονη τεχνολογία των stents. Μια μείζων εξέλιξη       
Προεδρείο: Γ. Πολίτης, Δ. Ξυνόπουλος 

Αναπνευστική οδός Γ. Στρατάκος 

Πεπτικός σωλήνας/χοληφόρα  Χ. Κωνσταντός

18:00-18:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  Κ α φ έ
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18:30-19:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Χ. Πανόπουλος, Χ. Γεωργαντά 

Η παρακολούθηση μετά τους αρχικούς χειρισμούς:
Σε ποιους όγκους μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση 
του θεραπευτικού συντελεστή;         Β. Μπαρμπούνης

19:00-20:20 Στρογγυλό Τραπέζι
Ο αιμοποιητικός μυελός: ένα εμπόδιο που χαμηλώνει
Προεδρείο: Π. Μακραντωνάκης, Ν.Κεντεποζίδης

Ερυθρά σειρά Δ. Στεφάνου

Λευκή σειρά Ε.Σ. Τριποδάκη

Αιμοπετάλια / Μεταγγίσεις Ε. Γρουζή

20:20-20:40 Διάλεξη
Προεδρείο: Σ. Mουργέλα, Ε. Λιανός 

Λεπτομηνιγγική Διασπορά: 
Παραμένει μια δυσμενής ετυμηγορία                    Α. Ντόκου

20:40-21:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Χ. Ζαμπάτης, Γ. Γεωργακόπουλος

Η  Αγυρτεια στην ΑΚΘ   Δ. Καρδαμάκης

21:00-21:30 Διάλεξη
Προεδρείο: ΤΒΑ, Μ. Νικολάου

Επιτυχία και αποτυχία: τι σημαίνει στην εποχή 
της μοριακής στόχευσής;   Ι.Μπουκοβίνας



Συνέδριο με θέμα: 

Καθ΄ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία

6

Σάββατο 14 Απριλίου 2 0 1 8

09:30-10:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Ι. Μισιτζής,  Α. Τσικκίνης

Λεμφοίδημα ως επιπλοκή των αρχικών χειρισμών 
και η αντιμετώπισή του Χ. Τιγγινάγκας

10.00-10.40 Στρογγυλό Τραπέζι
Οι παρενέργειες από τον γαστρεντερικό σωλήνα 
από την  χημειοθεραπείας  και τα οπιοειδή
Προεδρείο: Σ. Δεμίρη, Χ. Χριστοδούλου

Ναυτία/έμμεση: είναι παρελθόν; Δ. Ντουφεξής

Δυσκοιλιότητα:  θα επιμείνουμε στον κατακλυσμός 
καθαρτικών;           Ε. Μαγγου

10:40-11:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Γ. Πισσάκας, Α. Τζοβάρας

Δράση φαρμακευτικής κάνναβης:
ανακουφιστική ή και θεραπευτική;      Ι. Γεωργακόπουλος

11:20-11:50 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  κ α φ έ

11:50-12:10 Διάλεξη
Προεδρείο: Σ. Αγγελάκη, Σ. Ντρουφάκου 
Θα είναι η ανοσοθεραπεία το κορυφαίο 
success story στην ογκολογία; Ζ. Σαριδάκη

sponsored by

12:10-14:30  Στρογγυλό Τραπέζι 
Η διαρκής διεύρυνση των ενδείξεων της ανοσοθεραπείας 
σε όλο το φάσμα των κακοήθων νεοπλασμάτων  
θα είναι το «τρίτο κύμα» στην ιστορία της ογκολογίας;  
Προεδρείο: Δ. Μπαφαλούκος, Ε.Σαμαντάς

H εξέλιξη των βιοδεικτών για την ανοσοθεραπεία Ν. Κεντεποζίδης
sponsored by

Καρκίνος Πνεύμονα:                   Ι. Μούντζιος
sponsored by
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Μελάνωμα:                                   Α. Λασκαράκης
sponsored by

Ουροποιογενητικός:                  Κ. Κουτσούκος
sponsored by

Κεφαλής Τραχήλου: ΤΒΑ

Πεπτικό: Α. Στριμπακος

Επερχόμενες ενδείξεις: Σ. Σταματοπούλου 

Συνδυασμός με ακτινοθεραπεία:  Μ.Α. Καλογερίδη

14:30-16:00 Μ ε σ η μ β ρ ι ν ό  Γε ύ μ α

16:00-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Η μετατόπιση των κυτταροτοξικών  σε μεταγενέστερες φάσεις  
στον καρκίνο του προστάτη.
Προεδρείο: Γ. Σαμέλης, Α. Ξυνόγαλος

Ποιες ομάδες ασθενών και πότε; Δ. Νάση

Υπάρχει ακόμα ρόλος  για κυτταροτοξικών
πλην των ταξανών                    Μ. Μπακογιώργος

ΑΚΘ μετά προστατεκτομή: Πότε επιλέγουμε την adjuvant 
και πότε μπορούμε να περιμένουμε; Κ. Τσαμασιώτη

17:00-17:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  Κ α φ έ

17:30-18:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Προεδρείο: Γ. Κουμάκης, , Ε. Μαραγκουδάκης

ASTRO2017  ΤΒΑ

ESMO/ΜΑSCC2017   Γ. Οικονομόπουλος

18:00-18:40 Στρογγυλό Τραπέζι
Η μετεξέλιξη κλασικών κυτταροτοξικών φαρμάκων 
συμβάλλει σε βελτίωση του θεραπευτικού συντελεστή;
Προεδρείο: Γ.  Αραβαντινός , Σ. Κακολύρης

Nab-Paclitaxel, Liposomal/Pegylated Doxorubicin Γ. Παπαξοΐνης

Trabectedin Γ. Λαμπροδήμου

Eribulin Μ. Νικολάου
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18:40-19:40 Στρογγυλό Τραπέζι
Γονιδιακές Υπογραφές: πως και πόσο επηρεάζουν στο παρόν 
και στο μέλλον το θεραπευτικό συντελεστή;  
Προεδρείο: Γ. Νασιούλας, Δ. Τρυφωνόπουλος, Ε. Κοσμίδης

Οι εξελίξεις στη θεραπεία του HR+HER2- προχωρημένου 
καρκίνου του Μαστού. «δεδομένα από τις μελέτες 
MONALEESA» Φ. Ζαγούρη 

sponsored by

Καρκίνος προστάτη     Δ. Ζυλης

Ορθοκολικός καρκίνος C. Gouedard 

19:40-20:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Π. Παπακώστας, ΤΒΑ

Διάρκεια συστηματικής θεραπείας στην εποχή της 
επικράτησης της Μοριακής Στόχευσης Ι. Σουγκλάκος

20:00-20:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Π. Παπακοτούλας,  Ι. Βαρθαλίτης

Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της διαχείρισης 
του καρκίνου του μαστού και το όφελος 
από τις νέες θεραπείες  A. Σκρουμπέλος 

20:30-21:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Ν. Ζήρας, Α. Αρδαβάνης
Η σύγχρονη Ιατρική και το θαύμα: μία φιλοσοφική προσέγγιση

Θαύμα: Διάρκεια και αμφισβήτηση Κ. Παπαγεωργίου   
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γενικές  πληροφορίες

Διοργάνωση
• Επιστημονική Εταιρεία: 

«Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη»

Ημερομηνία διεξαγωγής
13-14  Απριλίου 2018

Χώρος διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Hilton Athens

Εγγραφές
Το κόστος εγγραφής στο Συνέδριο είναι δωρεάν

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του
χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σ’
όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προ-
γράμματος.
Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χο-
ρηγηθεί στους Συνέδρους, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

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


