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Θεσσαλονίκη 4 Νοεμβρίου 2013 

Προς ΔΣ της ΕΟΠΕ 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

 

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνατε να μας χορηγήσετε την 

αιγίδα της ΕΟΠΕ. Και η χαρά ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τη στιγμή που τα περισσότερα μέλη του ΔΣ 

της ΕΟΠΕ μετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις του Σεμιναρίου μας. 

 

Το 7ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από Παρασκευή 4 

έως Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013, στον Συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Hyatt. Το οργάνωσε το 3ο 

Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου. Είχε την αιγίδα της 

ΕΟΠΕ και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Έλαβαν μέρος Ιατροί από όλη την Ελληνική 

Επικράτεια.  

 

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου οργανώθηκε έτσι, ώστε να εκταθεί κατά δύναμη σε πολλά πεδία της 

Κλινικής Ογκολογίας. Έτσι, υπήρχε θεματολογία για τον γυναικολογικό καρκίνο (νεότερες εξελίξεις 

στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου), τον καρκίνο πνεύμονος (προχωρημένος και 

μεταστατικός καρκίνος πνεύμονος: state of the art εν έτει 2013), τον καρκίνο προστάτου (από τη 

παθοφυσιολογία στη σύγχρονη θεραπευτική του ορμονοάντοχου καρκίνου προστάτου: Μία κριτική 

στάση στα σύγχρονα guidelines), το μεταστατικό μελάνωμα (μεταστατικό μελάνωμα: απόπειρα 

καθορισμού ενός σύγχρονου θεραπευτικού αλγόριθμου μετά τις τελευταίες εξελίξεις), καρκίνο 

παχέος εντέρου (στρογγυλό τραπέζι με τρεις εισηγήσεις), καρδιο-ογκολογίας και ιδιαίτερο θέμα για 

την αναδυόμενη προοπτική συνδυασμού στοχευουσών θεραπειών (συνδυασμοί στοχευουσών 

θεραπειών: θεωρητικό υπόστρωμα και σύγχρονα δεδομένα επιτυχών και ανεπιτυχών εφαρμογών). 

Το πρωινό του Σαββάτου ήταν αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού με 4 διαλέξεις και μια 2ωρη 

διαδραστική εκδήλωση στην οποία 4 Παθολόγοι Ογκολόγοι, δύο Ακτινοθεραπευτές και δύο 

Χειρουργοί μαστού είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν  ακανθώδη κλινικά περιστατικά και να 

ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το πολυπληθές ακροατήριο. Επίσης, μια 

στρογγυλή τράπεζα αφιερώθηκε στον χειρισμό των πρωτοπαθών όγκων (μαστού, παχέος και 

νευρονδοκρινικό) σε ασθενείς με μεταστατική νόσο. 
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Το πρόγραμμα της Παρασκευής άνοιξε με τραπέζι Νοσηλευτικής Ογκολογίας, κατά το οποίο έγινε 

ανάλυση της ανάγκης συνεχούς μετεκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού, δεδομένων των 

συνεχών προόδων και αλλαγών στην Ογκολογική θεραπευτική και νοσηλευτική. Την εκδήλωση 

παρακολούθησαν πλήθος νοσηλευτών/-τριων που μετείχαν ζωηρά στην συζήτηση που 

επακολούθησε. 

 

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε η εκδήλωση της Κυριακής, στην οποία κλήθηκαν να παραστούν και να 

προεδρεύσουν τρεις Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων τριών Ογκολογικών Νοσοκομείων της 

χώρας (Θεαγένειο, «Άγιος Σάββας» και «Άγιοι Ανάργυροι»), οι οποίοι μαζί με ιατρούς, 

νοσηλευτικό προσωπικό και κυρίως με μέλη Οργανώσεων Καρκινοπαθών ανέλυσαν και 

συζήτησαν θέματα που αφορούσαν τις δυσκολίες της Ογκολογικής θεραπευτικής και πρόληψης 

στην σημερινή εποχή της Ελλάδας του μνημονίου. 

 

Καθ’  όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου, υπήρχε σημαντική προσέλευση επιστημόνων, ιατρών 

(ειδικών και ειδικευομένων), νοσηλευτών/-τριών φοιτητών. Η αίθουσα της εκδήλωσης ήταν 

διαρκώς πλήρης, οι ομιλητές εύγλωττοι και ακριβείς, οι χρόνοι τηρηθήκαν κανονικά, υπήρχε 

κόσμιο περιβάλλον, χωρίς αντεγκλήσεις, αλλά με γόνιμες συζητήσεις. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με 

τους μετέχοντες, όλοι ανεξαιρέτως εκδήλωσαν την ικανοποίηση τους για την υψηλή ποιότητα 

των επιστημονικών εκδηλώσεων, την άρτια οργάνωση και τις υπηρεσίες του Συνεδριακού χώρου. 

 

Τηρήθηκε αυστηρά η οδηγία να μη δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης αν δεν έχει 

ολοκληρωθεί χρόνος παρακολούθησης >60% του συνολικού χρόνου του Σεμιναρίου.   

Το Σεμινάριο –καλώς εχόντων των πραγμάτων- θα επαναληφθεί σε 2 έτη. 

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Χαράλαμπος Ανδρεάδης 

Παθολόγος Ογκολόγος 

Διευθυντής 3ου Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» 

 


