
12-14 Φεβρουαρίου 2015
Θεσσαλονίκη

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
MAKEDONIA PALACE

Εταιρεία
Ογκολόγων
Παθολόγων 
Ελλάδας

Υποστηρικτικής
Αγωγής στην
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Ελληνικό Συνέδριο 

Με τη συνεργασία:

• Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
• Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας 
• Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας 
• Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Αγωγής  

του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή 
• Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος - 

Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας A’  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)



Υποστηρικτικής
Α γ ω γ ή ς στην ΟγκολογίαΕλληνικό 

Συνέδριο 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αθανάσιος Αθανασιάδης
Παθολόγος Ογκολόγος

Πρόεδρος Ο.Ε.

Χαράλαμπος Ανδρεάδης
Παθολόγος Ογκολόγος 

Πρόεδρος Ε.Ε.

Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Παθολόγος Ογκολόγος 

Πρόεδρος Ε.Ε.

Ιωάννης Βαρθαλίτης
Παθολόγος Ογκολόγος 

Πρόεδρος Ε.Ε.

Στη δεκαετία του '80, ακουγόταν ως αφορισμός ότι «η χημειοθεραπεία αντιστοιχεί
στην εγκληματική φάση της Ιατρικής». Πολλοί, γιατροί και μη, που είχαν κάποια
«γνωριμία» με την αντινεοπλασματική θεραπεία εκείνης της εποχής συμμερίζονταν
αυτή την αντίληψη. Ανάλογη ήταν και η αίσθηση για τα ακρωτηριαστικά χειρουργεία
και τις ακτινοβολίες που «έκαιγαν» τους καρκινοπαθείς. Είχαν δίκιο; Εν μέρει ναι.
Όσοι από εμάς ζήσαμε την περίοδο που προηγήθηκε των σετρονών και των αυξητικών
παραγόντων, την ακτινοθεραπεία πριν από τα μηχανήματα μεγαδυναμικής ακτινοβολίας,
ξέρουμε πως η προ τριακονταετίας ογκολογία μοιάζει ολοένα λιγότερο με τη σημερινή.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες βιώνουμε μια θεαματική αύξηση του θεραπευτικού
δείκτη στο χειρισμό των κακοήθων νεοπλασμάτων. Η συμβολή των εφαρμογών της
βασικής έρευνας στην κλινική πράξη, καταλυτική. Νεότερα κυτταροτοξικά και
στοχευτικά φάρμακα με εκλεκτικότερη προσβολή των καρκινικών κυτταρικών
πληθυσμών και τα «αντίδοτά» τους, αντιεμετικά, αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες
και άλλα. Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στο σχεδιασμό και τη χορήγηση
ακτινοβολίας σε εντοπισμένα πεδία με προφύλαξη των υγιών ιστών. Ελαχιστοποίηση
των σωματικών και ψυχικών αναπηριών από τις χειρουργικές επεμβάσεις. Βελτιστο-
ποίηση του ελέγχου του χρόνιου και παροξυσμικού καρκινικού πόνου με καινοτόμες
φαρμακοτεχνικές μορφές οπιοειδών αλλά και των άλλων συμπτωμάτων της προχω-
ρημένης νόσου, όταν η ειδική θεραπεία δεν είναι πλέον εφικτή. Οραματισμοί πριν λίγα
χρόνια, ήδη σε εφαρμογή σήμερα.

Κοιτώντας πίσω βλέπουμε πως έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ωστόσο, υπάρχει πολύς
δρόμος ακόμα να διανυθεί. Ιδιαίτερα, η ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών συνιστωσών
του καρκίνου και των χρονίων νοσημάτων, βραδυπορεί συγκριτικά με τη βιοτεχνο-
λογία και τη βασική έρευνα. Ο κύριος λόγος αυτής της υστέρησης είναι προφανής,
αλλά δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η ανάπτυξη όλων των πεδίων της Υποστηρικτικής
Φροντίδας γίνεται τόσο πιο επιτακτική όσο συνειδητοποιούμε ως επιστημονική κοι-
νότητα την αδυναμία μας να νικήσουμε ένα σημαντικό μέρος της «μεγάλης ασθένει-
ας» του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα.

Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο θεματικό
συνέδριο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας - ΕΟΠΕ με επίκεντρο την
Υποστηρικτική Φροντίδα στην Ογκολογία. Ελπίζουμε πως θα αποτελέσει σημαντικό
βήμα ενημέρωσης και διαλόγου ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ειδικότητες με στόχο
την ανάπτυξη του καίριου αυτού πεδίου. 



Οργανωτική Επιτροπή   

Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης
Αντιπρόεδρος: Α. Αρδαβάνης
Γεν. Γραμματέας: Ι. Μπουκοβίνας
Ειδ. Γραμματέας: Ζ. Σαριδάκη
Ταμίας: Ι. Μούντζιος
Μέλη: Γ. Αραβαντινός

Ι. Βαρθαλίτης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδροι: Χ. Ανδρεάδης
Α. Αρδαβάνης
Ι. Βαρθαλίτης

Μέλη: Ε. Βάρδας
Ι. Γκιουλμπασάνης 
Χ. Εμμανουηλίδης
Γ. Ηλιάδης
Μ. Λαβδανίτη
Δ. Μισαηλίδου
Ι. Μούντζιος
Δ. Ντουφεξής
Π. Παπακοτούλας
Γ. Πενθερουδάκης
Γ. Σαμώνης
Ι. Σπηλιώτης
Α. Χριστοπούλου

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Δερματική τοξικότητα

• Διατήρηση γονιμότητας

• Εγκεφαλικές μεταστάσεις

• Θρομβοεμβολικές διαταραχές

• Καρδιοτοξικότητα

• Καρκινική καχεξία

• Καρκινικός πόνος

• Κατ’ οίκον νοσηλεία

• Λοιμώξεις στους ογκολογικούς ασθενείς

• Μονάδες υποστήριξης ασθενών τελικού σταδίου

• Νευροπάθεια

• Νοσηλευτική ογκολογία  

• Ραδιοφάρμακα στην υποστηρικτική αγωγή

• Στοματική και οδοντιατρική υγιεινή

• Συμπληρώματα διατροφής

• Τοξικότητες από νεότερα στοχευτικά φάρμακα
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Οργάνωση 
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) 

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Makedonia Palace 
Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 54640
Τηλ.: 2310-897197

Ημερομηνία Διεξαγωγής
12-14 Φεβρουαρίου 2015

Εγγραφές-Πιστοποίηση
Το κόστος εγγραφής στο Συνέδριο είναι δωρεάν.
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει
σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης.
Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό
μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον
60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. 
Ο αριθ μός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε
Σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακο-
λούθησης.

Γραμματεία Συνεδρίου

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


