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ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

 
Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ραγδαίες. Αν και η συχνότητα των περιπτώσεων 

καρκίνου, παγκοσμίως, έχει αυξηθεί, τόσο η επιβίωση των ασθενών όσο και η ποιότητα της ζωής τους 

έχουν σημαντικά βελτιωθεί.  

 

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία και η υποστήριξη των ασθενών αυτών έχουν κάνει άλματα.  

Οι καινοτόμες θεραπείες, η δραματική ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας έχουν συμβάλλει προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Το τεράστιο πρόβλημα αυτών των εξελίξεων είναι η επιβάρυνση των οικονομικών της 

πολιτείας, των ασφαλιστικών ταμείων και της κοινωνίας.  

 

Αυτός είναι και ο λόγος που η αντιμετώπιση του καρκίνου και τα αποτελέσματά της είναι διαφορετικά στις 

διάφορες χώρες και ηπείρους. Έτσι θεωρείται επιβεβλημένο, τα οφέλη της προόδου στην ογκολογία να 

επιμερίζονται με τον καλύτερο τρόπο και στους πληθυσμούς. Ιδιαίτερα, αυτό αποκτά μεγάλη αξία όταν 

υπάρχει οικονομική ασφυξία όπως συμβαίνει στην χώρα μας.  

 

Επιστήμονες με ευαισθησία στον ασθενή με καρκίνο, τόσο από πλευράς οικονομικής όσο και ογκολογικής, 

έχουν ενώσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών σε 

ασθενείς που έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν σχέση με τον καρκίνο. Σκοπός είναι η δημιουργία 

στρατηγικής για την διαχείριση του καρκίνου ώστε να υπάρξει βέλτιστη πρακτική σε περιβάλλον 

οικονομικών περιορισμών. 

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του καρκίνου θα είναι ο φορέας που θα φιλοξενήσει αυτό το φιλόδοξο 

πρόγραμμα. 

 

Ευελπιστούμε σε μαζική συμμετοχή για τα καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Πάρις Κοσμίδης Νίκος Μανιαδάκης Κυριάκος Σουλιώτης 

Διευθυντής Β’ Ογκολογικής 

Κλινικής «Υγεία» 

Καθηγητής, Τομέας Οργάνωσης & 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Υγείας 

Επίκ. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή 

Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
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Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 

 
09:30-11:15  Έγκαιρη Διάγνωση 
 

 Καρκίνος μαστού. Μαζικός έλεγχος: Ναι, Όχι 
 

 Καρκίνος τραχήλου μήτρας. Πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση: κατευθύνσεις 
 

 Καρκίνος προστάτη. Μαζικός έλεγχος: Ναι, Όχι 
 

 Καρκίνος πνεύμονος. Μαζικός έλεγχος: Σε ποιους  
 

 Αναζητώντας τις πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία  
 
Συζήτηση: Ομιλητές και συμμετέχοντες 
 
Διαπιστώσεις: Προεδρείο  
 

 
11:15-12:00  Διάλειμμα καφέ 
 

 
12:00-13:30  Απεικονιστική Ογκολογία & Βιοδείκτες 
 

 Διάγνωση – Σταδιοποίηση 
 

 Παρακολούθηση 
 
 Χρήση Βιοδεικτών: Πλεονεκτήματα και προκλήσεις 

 
 Πραγματική επίπτωση στην οικονομία  

 
Συζήτηση: Ομιλητές και συμμετέχοντες 
 
Διαπιστώσεις: Προεδρείο 
 
 

 
13:30-14:30  Ελαφρύ γεύμα 
 
14:30-17:00  Μεσημβρινή διακοπή 
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17:00-18:30  Φαρμακευτική Θεραπεία 
 

 
 Έρευνα 

 
 Γενόσημα και βιο-ομοειδή: μια πρόκληση για το μέλλον 

 
 Αξιολόγηση κλινικού οφέλους και εγκριτικές διαδικασίες: Διεθνής πρακτική 

 
 Θεραπευτικά πρωτόκολλα και μητρώα ασθενών με καρκίνο 

 
Συζήτηση: Ομιλητές και συμμετέχοντες 
 
Διαπιστώσεις: Προεδρείο  
 

 
18:30-19:45  Προτάσεις για Εθνικές Κατευθύνσεις 

 
 

 Πολιτική βασισμένη σε τεκμήρια 
 

 Συνεργασία με την Φαρμακοβιομηχανία 
 

 Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα 
 
Συζήτηση: Ομιλητές και συμμετέχοντες 
 
Διαπιστώσεις: Προεδρείο  
 

 
20:00  Τελετή Λήξης 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Αμφιθέατρο Μουσείο Ακρόπολης 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 
11742 Αθήνα  
Τηλ.: 210 9000900 
Website: www.theacropolismuseum.gr 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι ΔΩΡΕΑΝ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 
προεγγραφεί μέχρι τις 16 Μαΐου 2016.  
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 
 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Η γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η χορήγηση των Πιστοποιητικών θα γίνει από τη Γραμματεία του Συνεδρίου την Παρασκευή  1 Ιουλίου 
2016, με την λήξη του Συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παραδώσουν συμπληρωμένο το Δελτίο 
Αξιολόγησης του Συνεδρίου, προκειμένου να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους. 
 
ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν τη 
διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. 
ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή USB stick σε 
PPT ή PDF format, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της ομιλίας τους. 
 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 

 
PRC Congress & Travel 
Μιχαλακοπούλου 105, 11527 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7711673 
Fax: 210 7711289 
Email: congress3@prctravel.gr 
Web Site: www.prctravel.gr 
 
 

http://www.theacropolismuseum.gr/
mailto:congress3@prctravel.gr
http://www.prctravel.gr/

