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Μήνυµα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πράγματι, κοντά στο «όσο ζω μαθαίνω», θα μπορούσε κάποιος να συμπληρώσει
και όσο υπάρχω βιώνω νέες εμπειρίες σαν αντιξοότητες ή σαν λύσεις σε προβλή-

ματα. Όλες αυτές όμως περνούν δια πυρός και σιδήρου μπροστά από τις αισθήσεις
των μακαρίως αναπαυόμενων εκάστοτε υπευθύνων.

Ενώ έχουμε ολοταχώς εισέλθει στη νέα εποχή των στοχευμένων και εξατομικευμέ-
νων θεραπειών, που αποτελούν μια πραγματική επανάσταση στη θεραπεία των νεο-
πλασματικών νόσων με ουσιαστική βελτίωση όλων των παραμέτρων των ογκολογικών
ασθενών, παράλληλα όλα αυτά τα δώρα της έρευνας έρχονται να προσφερθούν στο νο-
σούντα συνάνθρωπο στο μέσον μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης που συνταράσσει
συθέμελα και προβληματίζει τον άνθρωπο για το παρόν και το μέλλον του. Διότι μαζί
με τα βέλτιστα και στοχευμένα αποτελέσματα, τα νέα σκευάσματα φέρνουν και νέες
τιμές που είναι πολύ έως πάρα πολύ διογκωμένες.

Οι στοχευμένες θεραπείες λοιπόν παράλληλα απαιτούν από τον ίδιο και από την κοι-
νωνία εν μέσω κρίσης νέους πόρους με αποτέλεσμα η κοινωνία στο σύνολο της να προ-
βληματίζεται, οι οικονομολόγοι να διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος υγείας, οι δε
υπερασπιστές των «κοινωνικών κεκτημένων» να αντιδρούν χωρίς να φέρνουν προτά-
σεις – λύσεις στο πρόβλημα. Έτσι τις περισσότερες φορές ταλανιζόμαστε από το ένα
άκρο έως το άλλο, αλλά στο τέλος πάντοτε οι λύσεις που υιοθετούνται είναι λύσεις
«Προκρούστη».

Εύχομαι να αγωνιστούμε όλοι μαζί με κοινό όραμα την ενεργοποίηση ιδεών και μον-
τέλων πεφωτισμένων που να αγκαλιάζουν τον τρόπο ζωής που θέλει και πιστεύει ο
Έλληνας, δηλαδή να στοχεύσουμε στο πάντρεμα της συνεχούς βελτιστοποίησης
της αγωγής με την ελαχιστοποίηση του κόστους.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ. Παναγιώτης Β. Γκινόπουλος
Παθολόγος – Ογκολόγος
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Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Γκινόπουλος Παναγιώτης

Αντιπρόεδροι: Μαζαράκης Ανδρέας, Αποστολόπουλος Νικόλαος

Γραμματείς: Γκιάφης Αναστάσιος, Καλλιακμάνης Βασίλειος

Μέλη:

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παπαπολυχρονιάδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδροι: Σαμέλης Γεώργιος, Αλιβιζάτος Βασίλειος, Σουγλέρη Μαρία

Μέλη: Herzog Alexander
Αγγελάκης Χρήστος
Βασιλάτου – Κοσμίδη Ελένη
Γκινόπουλος Παναγιώτης
Γώγος Χαράλαμπος
Δανίκας Δημήτριος
Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Καρβελάς Φώτιος
Κουλουλίας Βασίλειος
Κυριαζής Παναγιώτης
Σταράκης Ιωάννης
Συρίγος Κωνσταντίνος
Τσάγκαρης Γεώργιος
Τσώνη Ειρήνη

Ακρούς Κάτια
Ασβεστόπουλος Χαράλαμπος
Βανδώρος Γεράσιμος
Βογιατζής Ευάγγελος
Γεωργοπούλου Κωνσταντίνα
Γιαννακόπουλος Βάιος
Γκινόπουλος Βασίλειος
Κοκκινόπουλος Παντελής
Κοκκινόπουλος Στυλιανός
Κουρέλης Θεόδωρος

Κυριακοπούλου Ουρανία
Λουκοπούλου Παρασκευή
Μαζαράκη Ήρα
Μάρκου Σπύρος
Μορτάκης Αλέξανδρος
Μπόνας Απόστολος
Σουγλέρη Μαρία
Χρήστου Ευαγγελία
Ψηλού Βασιλική
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

12:00-12:30 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές

12:30-13:45 1η Συνεδρία: Εργαλεία και μηχανισμοί υλοποίησης πρόληψης – πρώιμης
διάγνωσης
Προεδρείο: Μάρκου Σπύρος, Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Αποτελεί η διατροφή ουσιαστικό μοντέλο πρόληψης έναντι του καρκίνου
αλλά και υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών;
Ψηλού Βασιλική
Η σωματική άσκηση είναι ουσιαστικό μοντέλο πρόληψης νεοπλασιών και
υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών;
Βολνεάνσκι Μαρτσέλα
Ποιοι είναι οι πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά τη
συμμόρφωση του πληθυσμού στην πρόληψη - πρώιμη διάγνωση του
καρκίνου;
Μπίτα Αθανασία
Διατροφή και τρόποι παρασκευής με αντικαρκινική στόχευση
Μαζαράκη Ήρα

13:45-14:50 2η Συνεδρία: Αντινεοπλασματική αγωγή και η παρενέργειά της στο
καρδιαγγειακό σύστημα
Προεδρείο: Μαζαράκης Ανδρέας, Σκρουμπής Γεώργιος
Καρδιολογικές επιπλοκές μετά από ακτινοθεραπεία
Μπαρδούσης Κωνσταντίνος
Καρδιολογικές επιπλοκές μετά από χημειοθεραπεία και στοχευμένη θεραπεία
Πατσούρας Νικόλαος
Διαχείριση καρδιαγγειακών προβλημάτων σε ογκολογικούς ασθενείς
Χριστοδούλου Ιωάννης

14:50-16:05 3η Συνεδρία: Οξέα παθολογικά συμβάματα στη διάρκεια της θεραπείας και
αντιστροφή του πλατώ επιβίωσης
Προεδρείο: Ζήκος Παναγιώτης, Ακτύπη Ανθή
Πόσο έχει επηρεάσει τον καρκίνο του μαστού η πρόληψη, πρώιμη διάγνωση
και θεραπεία του;
Κυριακοπούλου Ουρανία
Επείγοντα νευρολογικά ογκολογικά θέματα
Μάρκου Σπύρος
Θρόμβωση στους ογκολογικούς ασθενείς
Λέτσας Κωνσταντίνος
Οξέα μεταβολικά συμβάματα σε ογκολογικούς ασθενείς
Λουκοπούλου Παρασκευή
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16:05-18:05 4η Συνεδρία: Πρωτοπαθής καρκίνος εξωκρινούς μοίρας παγκρέατος
Προεδρείο: Παπαπολυχρονιάδης Κωνσταντίνος, Χατζηθεόκλητος Ευθύμιος
Γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες της νόσου
Κοφίνα Κωνσταντινιά
Πρόληψη – πρώιμη διάγνωση
Μπαγγέας Πέτρος
Ριζική θεραπευτική παγκρεατεκτομή
Παραμυθιώτης Δανιήλ
Χειρουργική παρηγορική θεραπεία
Σαλονικίδης Σπυρίδων
Χειρουργικές τεχνικές μέθοδοι
Παπαπολυχρονιάδης Κωνσταντίνος
Επικουρική θεραπευτική προσέγγιση
Μακραντωνάκης Παρίσης
Εφαρμογές της ακτινοχειρουργικής
Σαλβαράς Νικόλαος
Σχολιαστής: Ζωγράφος Γεώργιος

18:05-18:45 Διάλεξη: Οικονομική κρίση και σύγχρονη ιατρική παιδεία
Προεδρείο: Γώγος Χαράλαμπος
Εισηγητής: Παπαπολυχρονιάδης Κωνσταντίνος

18:45-19:00 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – Κ α φ έ ς

19:00-19:45 Επίσημη Έναρξη – Χαιρετισμοί

19:45-21:30 5η Συνεδρία: Η χρυσή τομή κόστους – οφέλους στην ογκολογική κλινική πράξη
Προεδρείο: Θεοδωράκης Παύλος, Σταράκης Ιωάννης
Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ογκολογικών ασθενών και στη μείωση του κόστους. Ελληνική πραγματικότητα
και διαφοροποιήσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη
Θεοδωράκης Παύλος
Που έχει αποδείξει η πρώιμη διάγνωση τα αποτελέσματά της, σε ποια άλλα
πεδία αναμένονται ουσιαστικά αποτελέσματα και ποιος ο ρόλος της στη
μείωση του κόστους
Βαρθαλίτης Ιωάννης
Θεσμοθετημένα ή μη εργαλεία βελτίωσης των παρεχόμενων ογκολογικών
υπηρεσιών και μείωσης του κόστους και η πραγματική ενεργοποίηση τους
στην Ελλάδα
Πάλλα Αικατερίνη
Οικονομικά της υγείας στην Ελλάδα. Εφαρμοζόμενες και προτεινόμενες
λύσεις μείωσης του κόστους ιδιαίτερα στην Ογκολογία
Γκινόπουλος Βασίλειος

21:30 Δ ε ί π ν ο
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ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

08:30-09:00 Π ρ ο σ έ λ ε υ σ η – Κ α φ έ ς

09:00-10:30 6η Συνεδρία: Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου
οισοφάγου - στομάχου
Προεδρείο: Αποστολόπουλος Νικόλαος, Αγγελάκης Χρήστος
Πρόληψη – πρώιμη διάγνωση του καρκίνου οισοφάγου – στομάχου
Αθανασόπουλος Παύλος
Υπάρχει αναγκαιότητα της ευρύτερης χειρουργικής εξαίρεσης στον καρκίνο
του στομάχου;
Καλλιακμάνης Βασίλειος
Υπάρχει αναγκαιότητα της ευρύτερης χειρουργικής εξαίρεσης στον καρκίνο
του οισοφάγου;
Σιάσος Νικόλαος
Χημειοθεραπεία και στοχευμένη θεραπεία στον καρκίνο οισοφάγου –
στομάχου
Σουγλέρη Μαρία
Χειρουργική αντιμετώπιση των στρωματικών όγκων γαστρεντερικού (GIST)
Κοπανάκης Νικόλαος
Στοχευμένες θεραπείες στους στρωματικούς όγκους γαστρεντερικού (GIST)
Γκινόπουλος Παναγιώτης

10:30-11:50 7η Συνεδρία: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του
πνεύμονος
Προεδρείο: Σαμέλης Γεώργιος, Γκιάφης Αναστάσιος
Σταδιοποίηση και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονος
Χαροκόπος Νικόλαος
Μοριακή βάση καρκινογένεσης
Μαρινάτου Αννέζω
Ακτινοθεραπεία σε μικροκυτταρικό και μη μικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύμονος
Καλαϊτζή Ζωή
Χημειοθεραπευτική προσέγγιση πρώιμης και μεταστατικής νόσου
Κουρέλης Θεόδωρος
Μοριακές στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονος
Mauri Davide

11:50-12:05 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – Κ α φ έ ς

12:05-13:00 8η Συνεδρία: Πρώιμη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού
Προεδρείο: Ζωγράφος Γεώργιος, Συρίγος Κωνσταντίνος
Ελάχιστα επεμβατική τεχνολογία στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του
μαστού
Φλέσσας Ιωάννης
Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Νέες και στοχευμένες θεραπείες στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού
Ζαγουρή Φλώρα
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13:00 – 14:00 9η Συνεδρία: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της υπερθερμίας στον
ογκολογικό ασθενή
Προεδρείο: Κουλουλίας Βασίλειος, Γκινόπουλος Παναγιώτης
Η θέση της υπερθερμίας στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών στην
Ευρώπη
Herzog Alexander
Η ελληνική εμπειρία στην κλινική εφαρμογή της υπερθερμίας
Κουλουλίας Βασίλειος
Η ερευνητική δραστηριότητα στην υπερθερμία
Barich Alfred

14:00 – 15:30 Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή δ ι α κ ο π ή – Ε λ α φ ρ ύ γ ε ύ μ α

15:30 – 16:20 10η Συνεδρία: Καρκίνος παιδικής ηλικίας
Προεδρείο: Βασιλάτου – Κοσμίδη Ελένη, Γκινοπούλου Αφροδίτη
Διάγνωση – πρόγνωση
Μπάκα Μαργαρίτα
Μετά την ίαση…
Βασιλάτου – Κοσμίδη Ελένη
Η φωνή του νικητή
Τσίρου Αιμιλία

16:20–17:20 11η Συνεδρία: Εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση του
καρκίνου του παχέως εντέρου
Προεδρείο: Καλόφωνος Χαράλαμπος, Τσώνη Ειρήνη
Παθολογοανατομικά – ανοσοϊστοχημικά δεδομένα και η επίδραση τους στη
θεραπεία του καρκίνου του παχέως εντέρου
Βανδώρος Γεράσιμος
Η χειρουργική προσέγγιση του καρκίνου του παχέως εντέρου
Καρβελάς Φώτιος
Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του παχέως εντέρου
Τσώνη Ειρήνη
Ο συνεχής αναβαθμιζόμενος ρόλος της θεραπευτικής προσέγγισης στον
προχωρημένο καρκίνο του παχέως εντέρου
Περουκίδης Σταύρος

17:20 – 17:35 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – Κ α φ έ ς

17:35 – 18:40 12η Συνεδρία: Οι εξελίξεις στην πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου
Προεδρείο: Μορτάκης Αλέξανδρος, Κοκκινόπουλος Παντελής
Πρόληψη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μορτάκης Αλέξανδρος
Πρόληψη καρκίνου σώματος μήτρας και των ωοθηκών
Πανοσκάλτσης Θεόδωρος

18:40-19:50 13η Συνεδρία: Εργαλεία για την εφαρμογή εξατομικευμένης ιατρικής
Προεδρείο: Τσάγκαρης Γεώργιος, Γιαννιός Ιωάννης
Εφαρμογές και τάσεις της ανάλυσης του DNA στη Μοριακή Διαγνωστική και
την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου
Κοντός Χάρης
Η πρωτεωμική στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος
Αναπτύσσοντας συστήματα υπολογιστικής ευφυΐας με στόχο την έγκαιρη
διάγνωση και τη στοχευμένη θεραπεία
Σπύρου Γεώργιος

19:50-20:00 Συμπεράσματα –Λήξη

7



Γενικές Πληροφορίες Συνεδρίου

Διοργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας
Τηλ./Φαξ: 2610-220544, email: drginop@otenet.gr
www.cancerprevention.gr

Ημερομηνία & Τόπος διεξαγωγής
21 & 22Μαρτίου 2014
Ξενοδοχείο Astir
Αγ. Ανδρέα 16
232 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 277502

Επίσημη Έναρξη - Χαιρετισμοί
21 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00

Γλώσσα
Επίσημη Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

Εγγραφές
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Το συνέδριο αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 12 μόρια αναγνωρι-
σμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) στα πλαίσια της Συ-
νεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε./CME Credits)

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους συνέδρους μετά το πέρας των
εργασιών του Συνεδρίου από τη Γραμματεία.

Διαθέσιμα οπτικοακουστικά μέσα
Οι παρουσιάσεις θα γίνονται με Data LCD Projector μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το
υλικό θα πρέπει να παραδίδεται στην τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου 1 ώρα πριν την
έναρξη της κάθε συνεδρίασης.

Γραμματεία Συνεδρίου
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 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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