Xαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην Ογκολογία είναι αλματώδεις και το
«Πέρασμα στη Νέα Εποχή» θεωρείται πλέον γεγονός. Στις μέρες μας,
συχνά ασθενείς και ογκολόγοι νοιώθουμε σαν δρομείς στον αγώνα να
αφομοιώσουμε τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και να τις
εφαρμόσουμε καθημερινά. Ωστόσο, παράλληλα με τη συνεχή αύξηση
των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών για τους περισσότερους όγκους,
πολλαπλασιάζονται και τα διάφορα διλήμματα στην κλινική πράξη.

Κατά τη διάρκεια του 25ου Ελληνικού Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας
(25ο ΕΣΚΟ) «Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης…για κάθε ασθενή μας»,
θα περιδιαβούμε τα περίπλοκα και δαιδαλώδη μονοπάτια της σύγχρονης
Ογκολογίας, ιχνηλατώντας τις καλύτερες εναλλακτικές διεξόδους από τον
λαβύρινθο του καρκίνου. Πυξίδα στο ταξίδι αυτό θα είναι οι αρχές της
εξατομικευμένης ιατρικής (personalized medicine), καθώς και της ιατρικής
ακριβείας (precision medicine), στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η
σύγχρονη Κλινική Ογκολογία.

Ειδικότερα, στην κορυφαία ετήσια επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) τον Απρίλιο 2019 «Ξετυλίγοντας
τον μίτο της Αριάδνης…για κάθε ασθενή μας» θα προσπαθήσουμε να
διαμορφώσουμε τη βέλτιστη αλληλουχία των διάφορων θεραπειών για
κάθε νεόπλασμα, αποσκοπώντας στο μέγιστο δυνατό θεραπευτικό
αποτέλεσμα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πολύ καλή ποιότητα
ζωής.

Με τις παραπάνω σκέψεις, σας περιμένουμε με χαρά στις 18-20 Απριλίου
2019 στην Αθήνα σε άλλο ένα ενδιαφέρον και παραγωγικό ετήσιο
επιστημονικό συνέδριο της ΕΟΠΕ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
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Θεματολογία
o Ιατρική ακριβείας στην ογκολογία
(Precision medicine in oncology)

o Πληθώρα επιστημονικών δεδομένων και διαχείρισή τους
o Εκπαίδευση και έρευνα στην ογκολογία
o Ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου
o Συνδυασμός και αλληλουχίες θεραπειών
o Μακροχρόνια επιβίωση και τοξικότητα
o Μοριακή βιολογία, γενετική και ογκολογία
o Ετερογένεια και εξέλιξη των όγκων
o Βιοδείκτες νέων θεραπειών
o Ανοσοθεραπεία του καρκίνου
o Καρκίνος μαστού
o Καρκίνος πνεύμονα
o Καρκίνοι πεπτικού
o Καρκίνοι ουροποιητικού
o Γυναικολογική ογκολογία
o Σπάνιοι όγκοι (ΝΕΤ, σαρκώματα, ΚΝΣ)
o Ογκολογία νεαρών ενηλίκων και εφήβων
o Ολιγομεταστατική νόσος
o Υποστηρικτική, ανακουφιστική ογκολογία και ποιότητα ζωής
o Εναλλακτική και συμπληρωματική ιατρική στην ογκολογία
(Alternative and complementary medicine in oncology)

Πληροφορίες

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

Με τη συνεργασία:
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος - Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)
Χρόνος διεξαγωγής
18-20 Απριλίου 2019

Τόπος διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental
Λεωφ. Συγγρού 89-93
Αθήνα 11745
Υποβολή εργασιών
Έναρξη υποβολής εργασιών
Λήξη υποβολής εργασιών

1 Οκτωβρίου 2018
31 Ιανουαρίου 2019

Πιστοποίηση
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 αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD) 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
βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.
Ειδικευμένοι ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Λοιποί επιστήμονες υγειας
Νοσηλευτές
Φοιτητές

150 €
50 €
50 €
δωρεάν
δωρεάν

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
Γραμματεία Συνεδρίου
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