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Αγαπητοί φίλοι,
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Οι εξελίξεις στην ογκολογία είναι καταιγιστικές τα τελευταία χρόνια. Η
ενσωμάτωσή τους στην κλινική πρακτική είναι ταχεία. Συνεχώς
αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις.
Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, θα συναντηθούμε και
φέτος επιστήμονες από τα διάφορα πεδία που σχετίζονται με τον
καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο, για να ανταλλάξουμε
απόψεις, να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε για τις τελευταίες
εξελίξεις.
Ο εμβολιασμός για τον ιό HPV, η διατροφή, η άσκηση, ο τρόπος ζωής
είναι μέσα πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου και θα συζητηθούν
εκτενώς.
Σύγχρονες ακτινολογικές εξετάσεις επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση
της νόσου και οι ακτινοδιαγνώστες, ιδιαίτερα του μαστού, θα μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις νέες τεχνικές που εφαρμόζονται.
Οι χειρουργοί θα μας μιλήσουν για νέες χειρουργικές τεχνικές στον
γυναικολογικό αλλά και στον καρκίνο του μαστού.
Οι ακτινοθεραπευτές θα παρουσιάσουν τις καθιερωμένες αλλά και
νεότερες προσεγγίσεις για την ακτινοθεραπεία.
Οι μοριακοί βιολόγοι και οι γενετιστές θα μιλήσουν για τον γονιδιακό
έλεγχο και την εξατομικευμένη θεραπεία, ή αλλιώς ιατρικής ακρίβειας.
Τέλος οι παθολόγοι-ογκολόγοι θα αναπτύξουν τις νέες θεραπευτικές
προσεγγίσεις στους τομείς της χημειοθεραπείας, της στοχεύουσας
θεραπείας και της ανοσοθεραπείας.
Η διεπιστημονική προσέγγιση αποβαίνει προς όφελος όλων μας και
ιδιαιτέρως των ασθενών.
Σας περιμένουμε όλους, γιατρούς και ερευνητές αλλά και τους φοιτητές
που αποτελούν το μέλλον.
Οι πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής
Χ. Χριστοδούλου
Α. Δημόπουλος

Οι πρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής
Β. Μπαρμπούνης
Β. Βενιζέλος

Από τη θεωρία
στην πράξη

επιστημονικό πρόγραμμα
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
09:00-10:00 Π ρ ο σ έ λ ε υ σ η – Ε γ γ ρ α φ έ ς

10:00-12:00 Καρκίνος τραχήλου μήτρας
Προεδρείο: Α. Ροδολάκης, Γ. Βλάχος, Ε. Γαλάνη
Η επίδραση του εμβολιασμού στην πρόληψη
του καρκίνου τραχήλου-μήτρας

Ανοιχτή χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου
του τραχήλου-μήτρας

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στον καρκίνο
του τραχήλου-μήτρας

ESGO / GEC ESTRO Guidelines - Ακτινοθεραπεία

12:00-12:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α κ α φ έ

Α. Μαύρη
Δ. Χαϊδόπουλος
Σ. Ίβρος

Α. Δημόπουλος

12:30-14:30 Καρκίνος ωοθηκών
Προεδρείο: Χ. Παπαδημητρίου, Ζ. Βούλγαρης

Ο ρόλος της κυτταρομειωτικής χειρουργικής και του hipec
στον προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών
Δ. Παπαθεοδώρου
Απεικόνιση έναντι λαπαροσκόπησης για την πρόβλεψη
της εξαιρεσιμότητας στον καρκίνο ωοθηκών

Ο ρόλος των PARP αναστολέων στην αντιμετώπιση
του καρκίνου των ωοθηκών

Ο ρόλος του Avastin στην υποτροπή του καρκίνου
των ωοθηκών

14:30-16:00 Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή δ ι α κ ο π ή

Ν. Ακρίβος
Κ. Κουτσούκος
Μ. Λιόντος

16:00-18:00 Απεικόνιση μαστού
Προεδρείο: Α. Βούρτση, Ι. Μισιτζής

Ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού:
ενδείξεις σε screening και διάγνωση

Υπερηχογράφημα μαστών: προηγμένες τεχνικές
Screening MRI: συντομευμένη ultra-fast MRI
έναντι full protocol MRI
MRI image guided βιοψία μαστού

Π. Μαλακάσης

Σ. Λαζάρου
Σ. Κυριαζή

K. Bαράκη
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18:00-18:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α κ α φ έ

18:30-20:00 Πρώιμος / τοπικά προχωρημένος καρκίνος μαστού
Προεδρείο: Α. Αλεξόπουλος, Γ. Κουμάκης, Γ. Κλούβας
Ορμονοεξαρτώμενη / HER2 αρνητική νόσος:
τί αλλάζει μετά την TAILORx

HER2 θετική νόσος: Ποιος ο ρόλος του Pertuzumab
στη συμπληρωματική και προεγχειρητική θεραπεία
Ο ρόλος των διφωσφονικών και του Denosumab
στην πρώιμη νόσο
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20:00-21:00 Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί
Προεδρείο: Χ. Χριστοδούλου, Α. Δημόπουλος

6

Τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία

Δ. Τζαννίνης
I. Μπίνας

sponsored by

Γ. Οικονομόπουλος

Δ. Βλήτας

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
09:30-11:00 Χειρουργική καρκίνου του μαστού
Προεδρείο: Α. Πολυχρόνης, Β. Βενιζέλος

Έχει νόημα η χειρουργική αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς
εστίας, όταν υπάρχει μεταστατική νόσος από την αρχή;

Μεταστασεκτομή στον καρκίνο του μαστού

Αντιμετώπιση της μασχάλης στην προεγχειρητική
χημειοθεραπεία

Κ. Αναστασάκου

Χ. Δερβένης
Μ. Κοντός

11:00-12:00 Γενετική συμβουλευτική
Προεδρείο: Γ. Φούντζηλας, Δ. Μπαφαλούκος, Ρ. Κωνσταντοπούλου
Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών που φέρουν
κληρονομούμενες μεταλλάξεις

Γονιδιακός έλεγχος στον κληρονομικό καρκίνο του μαστού
και των ωοθηκών - ανοίγοντας το δρόμο για την
ιατρική ακριβείας

12:00-12:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α κ α φ έ

Ε. Σαλούστρος
Φ. Φωστήρα

Από τη θεωρία
στην πράξη

12:30-14:00 Μεταστατικός καρκίνος μαστού
Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Γ. Αραβαντινός, Β. Μπαρμπούνης
Ανοσοθεραπεία και Antibody-Drug Conjugates (ADCs):
Τι υπάρχει στον ορίζοντα;

Α. Λασκαράκης
Φ. Ζαγουρή

Αναστολείς PIK3CA και ΑΚΤ

CDK4/6 αναστολείς:
Στην πρώτη γραμμή σε όλους τους ασθενείς;

Σ. Καραγεωργοπούλου

14:00-15:00 Πρόληψη και ποιότητα ζωής στον καρκίνο του μαστού
Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Π. Παπακώστας
Διατροφή και καρκίνος του μαστού

Τρόπος ζωής, άσκηση και καρκίνος του μαστού

15:00-16:00 Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή δ ι α κ ο π ή

Α. Παπαγεωργίου

Σ. Ντρουφάκου

16:00-18:00 Ακτινοθεραπεία και καρκίνος μαστού
Προεδρείο: Γ. Πισσάκας, Α. Δημόπουλος

Η ιδανική τεχνική αποκατάστασης για τις ασθενείς
που θα λάβουν ακτινοθεραπεία
Μύθοι και αλήθειες για τις παρενέργειες της
ακτινοθεραπείας στον καρκίνο μαστού

Pros και cons για τη μερική ακτινοβόληση του μαστού
import low και gec estro trial
Debate: short course versus long course radiotherapy
18:00 -19:00 Γυναίκα και καρκίνος: Ιδιαιτερότητες και διαφορές
Προεδρείο: Α. Ψυρρή, Ε. Λινάρδου
Γυναίκα και καρκίνος. Τι γνωρίζουμε;

Καρκίνος και διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα
Καρκίνος και διατήρηση της γονιμότητας

19:00-19:30 Κλείσιμο-Συμπεράσματα

Α. Ζυγογιάννη
Ε. Μπερούκας
Γ. Μαραβέλης
Μ.Α. Καλογερίδη

Μ. Tόλια
Π. Σκάρλος

Π. Οικονομοπούλου

Μ. Λύκκα

Σ. Τρομπούκης
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γενικές πληροφορίες
Διοργάνωση:

Ελληνική Διεπιστημονική
Εταιρεία Καρκίνου Μαστού

Σε συνεργασία:
Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)
Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
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Ημερομηνίες:
14 - 15 Δεκεμβρίου 2018
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Χώρος Διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Hilton Athens
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46 • 115 28 Αθήνα
Τηλ +30 210 7281000
http://www.hiltonathens.gr

Γλώσσα Διημερίδας:
Η επίσημη γλώσσα της Διημερίδας είναι τα Ελληνικά

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συνέδρους μετά το πέρας των εργασιών της Διημερίδας. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη της Διημερίδας θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του
προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που
θα χορηγηθεί στους Συνέδρους, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Εγγραφές:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες
υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Γραμματεία Διημερίδας:

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

