
 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

8 Φεβρουαρίου 2014 

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αθήνα 
 

 

9.30-11.00 Στρογγυλό τραπέζι με θέμα : Έγκαιρη έναρξη της παρηγορητικής και 

υποστηρικτικής αγωγής του Ογκολογικού ασθενή  

Συντονιστής: Ηλ. Αθανασιάδης 

 

Εισαγωγή. Ανάλυση της αλληλεξάρτησης χημειοθεραπείας και υποστηρικτικής 

αγωγής στη φροντίδα ασθενούς με μεταστατική νόσο  Η. Αθανασιάδης  

H συμβολή της στοχευμένης θεραπείας στους ασθενείς με μεταστατική νόσο με 

έμφαση στην ποιότητα ζωής      Σ. Λαμπρόπουλος  

Kέρδη σε επιβίωση και ποιότητα ζωής. Ποιa είναι η προσφορά της σύγχρονης 

εξατομικευμένης Ογκολογικής φροντίδας    Ε. Σαμαντάς  

Η υποστηρικτική αγωγή του ασθενή σε σχέση με τις παρενέργειες των θεραπειών 

X. Χριστοδούλου 

Στοματική κοιλότητα:  η σημασία της φροντίδας της και της καθοδήγησης του 

ασθενούς.         Ουρ. Νικολάτου   

Η φροντίδα του ασθενή με καρκίνο, αντιμετώπιση της υποθρεψίας 

Δ. Δημοσθενόπουλος  

Ο ρόλος και η συμβολή του παθολόγου στην αντιμετώπιση του ασθενή με 

μεταστατική νόσο        Ι. Αποστολάκης  

Η επικοινωνία μεταξύ παθολόγων και ογκολόγων είναι αμφίδρομη αναγκαιότητα και 

πώς προσδιορίζεται. Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας   

Σ. Σκληρός, Χ. Παπαφράγκος, Δ. Κατσώχη  
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11.30-13.00 Στρογγυλό τραπέζι με θέμα : Έγκαιρη έναρξη της αναλγητικής αγωγής του 

Ογκολογικού ασθενή  

Συντονίστρια: Α. Βαδαλούκα  

 

Η αναλγητική αγωγή  στον ογκολογικό ασθενή μύθοι κα αλήθειες. Η έγκαιρη χορήγηση 

οπιοειδών πότε και γιατί        Α. Βαδαλούκα  

Εναλλακτικές μορφές αναλγητικής αγωγής πότε και γιατί   Γ. Κωνσταντοπούλου 

Ο ρόλος του ορθοπεδικού στην έγκαιρη διάγνωση της οστικής νόσου.  Ι. Καρνέζης 

Επαπειλούμενο κάταγμα∙ έχει μειωθεί η συχνότητα αντιμετώπισης του;  Μ. Δρυμούσης 

Η συστηματική χορήγηση των διφωσφονικών  και η αλλαγή των ενδείξεων για  ΑΚΘ 

Πόσο περιμένουμε και πότε; Υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις!   Α. Πετούνης 

Σπονδυλοπλαστική: ενδείξεις και περιορισμοί     Η. Παπαδόπουλος  

Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στους μυοσκελετικούς όγκους  Α. Κελέκης  

Η σημασία της μονήρους οστικής  μετάστασης ή της ολιγομεταστατικής νόσου 

Υπάρχει διαφορά στον τρόπο αντιμετώπισης; Εάν ναι, πώς επηρεάζει τη 

μεταθεραπευτική παρακολούθηση (follow up) των ασθενών!   Γ. Λαϊνάκης 

 Τα πρωτόκολλα ακτινοθεραπείας με διαφορετική κλασματοποίηση είναι συγκρίσιμα;  

o Η άποψη του ακτινοφυσικού με βάση τη βιολογικά αποτελεσματική δόση (BED)  και 

την ανοχή των γειτονικών ιστών στην ακτινοβολία  Π.  Καραΐσκος  

o Η κλινική εμπειρία και η καθημερινή πραγματικότητα  Δ. Καρδαμάκης   

o Case presentation                  Ε. Κουτσουβέλη, Σ. Κοσμίδης  
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13.30-15.00 Στρογγυλό τραπέζι με θέμα : Έγκαιρη αντιμετώπιση των δευτεροπαθών 

εγκεφαλικών εντοπίσεων του Ογκολογικού ασθενή  

Συντονιστής: M. Torrens 

 

Η αντιμετώπιση μιας μονήρους εγκεφαλικής μετάστασης. Χειρουργείο, g knife ή 

ολοκρανιακή ΑΚΘ; Υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις!    M. Torrens  

Οι Στοχευμένες θεραπείες, έχουν αλλάξει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με 

καρκίνο. Πόσο επηρεάζουν τις ενδείξεις και την επιθετικότατα της αντιμετώπισης των 

εγκεφαλικών μεταστάσεων!;       Γ. Σαμέλης 

Πόσο επηρεάζουν στη θεραπευτική απόφαση ο ιστολογικός τύπος της πρωτοπαθούς 

εστίας; Υπάρχει διαφορά στην επιβίωση των ασθενών με λιγότερες από 3 εγκεφαλικές 

μεταστάσεις και διαφορά του τρόπου αντιμετώπισης;  Φ. Σταυρίδη 

Εξακολουθεί η ολοκρανιακή ακτινοβόληση των ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις 

να είναι η πρώτη μας επιλογή;!      Ε. Αθανασίου 

Αντιμετωπίζουμε πλέον  ποιο εντατικά- επιθετικά  τους ασθενείς με εγκεφαλικές 

μεταστάσεις;  Η ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία έχει θέση μετά τη χειρουργική ή 

ακτινοχειρουργική αντιμετώπιση;      Δ. Ανδρεόπουλος 

Η υποτροπή των εγκεφαλικών μεταστάσεων είναι συχνότερη; Αξίζει να αντιμετωπισθεί;

          Χ. Σκαρλέας 

Τα πρωτόκολλα ακτινοθεραπείας με διαφορετική κλασματοποίηση είναι συγκρίσιμα;! 

o Η άποψη του ακτινοφυσικού με βάση τη βιολογικά αποτελεσματική δόση 

(BED)  και την ανοχή του εγκεφάλου στην ακτινοβολία  Γ. Κόλιας  

o Η κλινική εμπειρία και η καθημερινή πραγματικότητα Γ. Πισσάκας 

o Case presentation    Χ. Παρασκευοπούλου, Κ. Φωτοπούλου 

 

 

15.00-15.30  Ο καρκίνος ένα χρόνιο νόσημα και η ποιότητα ζωής του ασθενή  

Ομιλήτρια: Μ. Μπιτσάκου 

 


