18o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
∆ελτίο Προεγγραφής
Παρακαλούµε να επιστραφεί µε φαξ στη Γραµµατεία του Συνεδρίου:

Ε.Τ.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σµύρνη, Τηλ.: 210 98 800 32, Fax: 210 98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr, website: www.events.gr

Eπίθετο: ..........................................................................................................................................................
Όνοµα: ............................................................................................................................................................
Νοσοκοµείο: ..................................................................................................................................................
Ειδικότητα: ......................................................................................................................................................
∆ιεύθυνση: ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Πόλη: .......................................................................................... T.K.: ........................................................
Tηλέφωνο: .................................................................................. Φαξ: ........................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................

Θεµατολογία

Γε ν ι κ έ ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

•

Μοριακή Βιολογία

•

Μελάνωµα

•

Καρκίνος µαστού

•

Καρκίνος πνεύµονος

Tόπος ∆ιεξαγωγής
Athenaeum Intercontinental Hotel
Λεωφ. Συγγρού 89-93
Ν. Κόσµος 11745
Τηλ.: 210 92 06 000

•

Καρκίνος πεπτικού

•

Καρκίνος ουροποιητικού

•

Γυναικολογικός καρκίνος

•

Νέες τεχνολογίες

•

Εξατοµικευµένη θεραπεία του
καρκίνου

•

Νέα θεραπευτικά µόρια µοριακής
στόχευσης

Υποβολή Εργασιών
Έναρξη Υποβολής Εργασιών
12 ∆εκεµβρίου 2011
Προθεσµία Υποβολής Εργασιών 13 Φεβρουαρίου 2012

•

Αντίσταση στις θεραπείες του
καρκίνου και τρόποι υπερκέρασης

Γραµµατεία Συνεδρίου

•

Ακτινοθεραπεία

•

Χειρουργική Ογκολογία

•

Debates

Χρόνος ∆ιεξαγωγής
26-28 Απριλίου 2012
Οργάνωση
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ε.Τ.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σµύρνη
Τηλ.: 210 98 800 32, Fax: 210 98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

18o

Μήνυµα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Μήνυµα Προέδρων Επιστηµονικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας το
οποίο θα γίνει στην Αθήνα από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2012.
Στις ιδιαίτερα δύσκολες µέρες που περνά η πατρίδα µας εν µέσω µιας κρίσης που σαρώνει
όλες τις χώρες και το δίχως άλλο επηρεάζει τόσο την οικογενειακή όσο και την επαγγελµατική/επιστηµονική µας καθηµερινότητα γίνεται επιτακτική η ανάγκη για επιστηµονική συσπείρωση αλλά και ποιοτική αναβάθµιση της ογκολογίας στην Ελλάδα.
Τόσο οι παλιότεροι και καταξιωµένοι Ογκολόγοι πανεπιστηµιακοί ή µη όσο και οι νέοι και
πολλά υποσχόµενοι πρέπει να ενώσουν τις δυνάµεις τους και να θωρακίσουν την Ογκολογική
Κοινότητα από άδικες επιθέσεις αλλά και από τις συνέπειες οικονοµικών συγκυριών.
Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας πιθανόν σηµατοδοτεί µια καινούρια εποχή
όπου τίποτα δεν είναι αυτονόητο και δεδοµένο και όλα πρέπει να «βαπτιστούν» και να αποδειχτούν από την αρχή.
Μέληµα τόσο της Οργανωτικής όσο και της Επιστηµονικής Επιτροπής είναι το Συνέδριο αυτό
να αποτελέσει ένα νέο ορόσηµο επιστηµονικού γίγνεσθαι και αναζήτησης που θα οπλίσουν την
Ογκολογική κοινότητα µε γνώσεις και ερεθίσµατα απαραίτητα για προάσπιση του κύρους και της
ποιότητας των παρεχοµένων στους πάσχοντες από καρκίνο συνανθρώπους µας υπηρεσιών.
Σας περιµένουµε να «σκαλίσουµε» µαζί το χωράφι της γνώσης.

Είναι ιδιαίτερη τιµή, αλλά και µια ωραία πρόκληση που το ∆.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. µας ανέθεσε να αναλάβουµε την ευθύνη του Επιστηµονικού Προγράµµατος του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας. Τα συναισθήµατα είναι ανάµεικτα µεταξύ της χαράς και της ευθύνης και οι λόγοι είναι προφανείς
και εν πολλοίς κατανοητοί:
Η διερεύνηση της επιστηµονικής αλήθειας στο χώρο της Ογκολογίας γίνεται διαρκώς και πιο συναρπαστική. Όλη η στάση µας απέναντι στον καρκίνο, η Ογκολογική γνώση και σκέψη, οι στρατηγικές, οι συνεργασίες, οι πρακτικές, οι οραµατισµοί, αλλάζουν διαρκώς, ειδικά όµως τον τελευταίο καιρό οι αλλαγές
είναι ρηξικέλευθες! Το παρόν και το µέλλον της Κλινικής Ογκολογίας διαµορφώνονται και µεταµορφώνονται σε ένα νέο σκηνικό, µέσα στο οποίο πολλαπλασιάζονται οι γνωστικές απαιτήσεις, αυξάνουν οι
ανάγκες πληροφόρησης από διάφορα κέντρα εξελίξεων, µεταβάλλονται οι προσανατολισµοί και οι προτεραιότητες. Είναι πασιφανές ότι βιώνουµε µια µεταβατική φάση, όπου η µέχρι τώρα µελέτη και άσκηση
της θεραπευτικής των συµπαγών όγκων διαφοροποιείται διαρκώς εξ’ αιτίας της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, νέων γνώσεων µοριακής βιολογίας και νέων σκευασµάτων και οδεύει σε µια άλλη πραγµατικότητα στην οποία η γνωστική σχέση Ογκολόγου µε οµάδες ασθενών και ασθενειών τείνει να µειωθεί και
στον αντίποδα αναπτύσσεται η ιδιαίτερη διαπροσωπική σχέση του Ογκολόγου µε κάθε ένα ασθενή ξεχωριστά, όπου οι γενετικές/βιολογικές ιδιαιτερότητες του τελευταίου θα διαµορφώνουν θεραπείες και
προοπτικές. Έτσι, η προσωπική σχέση ιατρού και ασθενούς βαθαίνει ακόµη περισσότερο όχι µόνο στο
επίπεδο της επικοινωνίας, αλλά και στην άσκηση της ιατρικής µε εξατοµικευµένες θεραπείες.
Συγχρόνως, ανατέλλουν νέες διεθνείς και εγχώριες κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές συνθήκες,
άλλες αξίες και ηθικές, διαφορετικές νοοτροπίες και ροπές που συνθέτουν ένα νέο ορίζοντα, όπου η σύγχρονη άσκηση της Επιστήµης µας ζυµώνεται, ωριµάζει και µετουσιώνεται, γεννώντας µικτά συναισθήµατα θαυµασµού και έκπληξης, χωρίς να λείπουν ο σκεπτικισµός και οι επιφυλάξεις.
Η Επιστηµονική Επιτροπή του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας πλαισιωµένη από
έγκυρους, εξαιρετικούς συναδέλφους και εκπροσώπους φίλων Εταιρειών, όπως η Ελληνική Εταιρεία
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η Εταιρεία Μοριακής Βιολογίας και η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής
Ογκολογίας προσπαθεί να βρει το µίτο µέσα σε αυτή τη δίνη των εξελίξεων και να αναδείξει κατά το δυνατόν τους δρόµους της προόδου (εξ ου και το moto του Συνεδρίου: σηµατοδοτώντας τα µονοπάτια της
προόδου). Και εκφράζει µια ιδιαίτερη συγκίνηση που όλες οι πρόοδοι της Επιστήµης µας συντελούν στην
ανάδειξη της µοναδικότητας του κάθε ασθενούς, παγιώνοντας τη µακρόχρονη πολιτιστική αξία του ανθρώπου ως Πρόσωπο ακόµα και στο χώρο της βιολογίας. Για να δικαιωθεί ο λόγος του ποιητή: «…Όπου
ανθεί ο µέσος όρος παύω να υπάρχω…».

Με φιλικούς χαιρετισµούς

Βασίλης Γεωργούλιας
Πρόεδρος του ∆.Σ.
της Ε.Ο.Π.Ε.

Χαράλαµπος Ανδρεάδης

Χρίστος Παπαδηµητρίου

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστηµονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Πρόεδροι:

Βασίλειος Γεωργούλιας

Αντιπρόεδρος:

Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Γεν. Γραµµατέας:

Αθανάσιος Αθανασιάδης

Ειδ. Γραµµατέας:

Ιωάννης Μπουκοβίνας

Ταµίας:

Ιωάννης Μπουκοβίνας

Μέλη:

Επιτροπή Κρίσης
Eργασιών:

Χαράλαµπος Ανδρεάδης
Χρίστος Παπαδηµητρίου

Μέλη:

Σοφία Αγγελάκη
Γεράσιµος Αραβαντινός
∆ηµήτριος ∆ιονυσόπουλος
Ελένη Ευσταθίου
Άγγελος Κούτρας
Ελένη Λινάρδου
Ιωάννης Μούντζιος
Ιωάννης Μπουκοβίνας
Νικόλαος Ξενίδης
Κωνσταντίνος Παπαζήσης
Γεώργιος Πενθερουδάκης
∆ηµήτριος Τρυφωνόπουλος

Τιµητικά Μέλη:

Γρηγόριος Γεωργακόπουλος
Οδυσσέας Ζώρας
Στυλιανός Κατσαραγάκης
Παναγιώτης Παντελάκος
Ιωάννης Σπηλιώτης
Samuel Murray

Γεράσιµος Αραβαντινός
Χρίστος Παπαδηµητρίου

Σοφία Αγγελάκη
Επιτροπή Βράβευσης
Ηλίας Αθανασιάδης
Eργασιών:
Νικόλαος Ανδρουλάκης
Βασίλειος Καραβασίλης
Χαράλαµπος Κουρούσης
Ελένη Λινάρδου
Θωµάς Μακατσώρης
Παρίσης Μακραντωνάκης

Κωνσταντίνος Γεννατάς
Ελένη Γκόγκα
Άννα Ευφραιµίδου
Στυλιανός Κακολύρης
Χαράλαµπος Καλόφωνος
∆ηµήτριος Μπαφαλούκος
Ευάγγελος Μπριασούλης
∆ηµήτριος Παπαµιχαήλ
Χρήστος Παπανδρέου
∆ηµοσθένης Σκάρλος
Κωνσταντίνος Συρίγος

