
Διεπιστημονική 
προσέγγιση 

του καρκίνου 
μαστού

και του
γυναικολογικού

καρκίνου 

3η
Σε συνεργασία με:

Διοργάνωση: Ελληνική Διεπιστημονική  
Εταιρεία Καρκίνου Μαστού 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15-16
Δεκεμβρίου 2017

Αθήνα
Ξενοδοχείο Athens Hilton

Από τη
θεωρία 

στην
πράξη

Χορηγούνται

16 Μόρια 

Συνεχιζόμενης 

Ιατρικής 

Εκπαίδευσης 

(CΜE-CPD)



Εντός του 2017, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στον καρκίνο του μαστού και στον

γυναικολογικό καρκίνο. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν και πάλι πολλά πεδία της επι-

στήμης: εξελίξεις στην χειρουργική, την ακτινοδιαγνωστική, τη γενετική, τη μορια-

κή βιολογία, την ακτινοθεραπεία και τη συστηματική θεραπεία.

Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, στο κλείσιμο της χρονιάς, σας

προσκαλούμε να συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις και να τις εντάξουμε στην καθη-

μερινή πρακτική προς το συμφέρον των ασθενών μας.

Στην φετινή θεματολογία συμπεριλάβαμε και κοινωνικά θέματα που αφορούν τις

ανισότητες στην περίθαλψη των ασθενών αλλά και την φυγή των Ελλήνων επιστη-

μόνων στο εξωτερικό (brain drain), καθώς και την προσπάθεια επαναπατρισμού

τους (brain gain).

Παραμένοντας πιστοί στην διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων, σας περι-

μένουμε να συνεισφέρετε με τις γνώσεις σας και με την εμπειρία σας οι μεγαλύτε-

ροι, με τον ενθουσιασμό σας οι νεότεροι.

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                                         

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής
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χαιρετισμός

Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού
και του γυναικολογικού καρκίνου 3η



3

επιστημονικό πρόγραμμα
Από τη θεωρία 

στην πράξη

Π α ρ α σ κ ε υ ή 15 Δεκεμβρίου 2017
09:00-10:00 Π ρ ο σ έ λ ε υ σ η - Ε γ γ ρ α φ έ ς

10:00-12:00 Τοπικά περιορισμένος καρκίνος τραχήλου της μήτρας
Προεδρείο: Θ. Ακρίβος, Α. Παπανικολάου
Χειρουργική αντιμετώπιση του πρώιμου 
καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Δ. Χαϊδόπουλος
Ο ρόλος του φρουρού λεμφαδένα στη σταδιοποίηση. Ν. Ακρίβος
Χειρουργική σταδιοποίηση των λεμφαδένων έναντι PET-CT. Σ. Ίβρος
Επιλογή ασθενών για επικουρική ακτινο(χημειοθεραπεία). Α. Δημόπουλος

12:00-12:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  κ α φ έ

12:30-14:30 Νεότερα στην αντιμετώπιση του καρκίνου ενδομητρίου 
Προεδρείο: Γ. Βλάχος, Α. Ροδολάκης, Σ. Φωτίου
Διατήρηση γονιμότητας στο αρχόμενο καρκίνωμα ενδομητρίου. Ν. Θωμάκος
Ρόλος του φρουρού λεμφαδένα. Δ. Παπαθεοδώρου
Τι αλλάζει στην επικουρική αντιμετώπιση ασθενών 
υψηλού κινδύνου η PORTEC III. Ε. Μπερούκας
Ανοσοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου ενδομητρίου. K.Κουτσούκος

14:30-16:00 Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή  δ ι α κ ο π ή

16:00-18:00 Βαθμονόμηση BIRADS 
Προεδρείο: Σ. Λαζάρου, Α. Πολυχρόνης
Υπερηχοτομογραφία. Σ. Λαζάρου
Μαστογραφία. Π. Μαλακάσης
Μαγνητική τομογραφία. Κ. Βαράκη
BIRADS US, MRI, μαστογραφία και τώρα τι; Β. Ταταρίδας

18:00-18:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  κ α φ έ

18:30-20:00 Πρώιμος καρκίνος μαστού
Προεδρείο: Α. Αλεξόπουλος, Γ. Κουμάκης
Παρατεταμένη χορήγηση αναστολέων αρωματάσης: 
Παρενέργειες- Διακεκομμένη χορήγηση; Δ. Τζαννίνης
Νεότερα δεδομένα στην πρώιμη HER2-θετική νόσο.  Χ. Χριστοδούλου
Δεν είναι όλοι οι μικροί όγκοι ίδιοι. Γ. Οικονομόπουλος

20:00-21:00 Τε λ ε τ ή  έ ν α ρ ξ η ς
Χαιρετισμοί
Εναρκτήρια Ομιλία
Προεδρείο: Β. Μπαρμπούνης, Χ. Χριστοδούλου
Διεπιστημονική έρευνα, συγκλίνουσες τεχνολογίες, καινοτομία Γ. Νούνεσης
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Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού
και του γυναικολογικού καρκίνου 3η

Σ ά β β α τ ο 16 Δεκεμβρίου 2017

09:30-11:00 Χειρουργική καρκίνου μαστού
Προεδρείο: Β. Βενιζέλος

Ο τρόπος ζωής συμβάλλει στη μείωση των χειρουργικών 
επεμβάσεων για καρκίνο μαστού. Χ. Τόλη

Η προσέγγιση της μασχάλης στον καρκίνο του μαστού: 
ένα ταχέως μεταβαλλόμενο θέμα. Μ. Κοντός

Τεχνικές «πρόκλησης» στην αντιμετώπιση ασθενών 
με καρκίνο μαστού και μεγάλους πτωτικούς μαστούς. Σ. Λανίτης

11:00-12:00 Γενετική Συμβουλευτική
Προεδρείο: Γ. Φούντζηλας, Δ. Γιαννουκάκος

Νεότερα δεδομένα για τη χρήση και την κλινική εφαρμογή 
των πολυ-γονιδιακών πάνελ στον καρκίνο του μαστού. Φ. Φωστήρα

Το οικογενειακό ιστορικό ως παράμετρος για την κλινική 
παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Ε. Σαλούστρος

12:00-12:30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  κ α φ έ

12:30-14:00 Μεταστατικός καρκίνος μαστού
Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Γ. Αραβαντινός

Το μονοπάτι P13K/AKT/mTOR. Φ. Ζαγουρή

Εξελίξεις στη θεραπεία του ορμονοεξαρτώμενου 
καρκίνου του μαστού με CDK4/6 αναστολείς. Σ. Καραγεωργοπούλου

Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού: θεραπευτικές εξελίξεις
-μελλοντικές προοπτικές. Δ. Τρυφωνόπουλος

14:00-15:00 Καρκίνος μαστού και ποιότητα ζωής
Προεδρείο: Β. Μπαρμπούνης, Ε. Σαμαντάς

Καρκίνος μαστού και βελονισμός.  Π. Ζωγόπουλος

Καρκίνος μαστού και οστεοπόρωση. B. Κασκάνη 

15:00-16:00 Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή  δ ι α κ ο π ή



16:00-18:00 Ακτινοθεραπεία: Αποσαφηνίζοντας τις επιλογές μας
Προεδρείο: Α. Δημόπουλος, Β. Κουλουλίας, Γ. Σαρρής
Καρδιοτοξικότητα στην ακτινοθεραπεία μαστού 
και πώς να την αποφύγουμε; Γ. Μαραβέλης

-IMRT
-APBI
-DIΒH

DCIS χαμηλού κινδύνου και ακτινοθεραπεία. Μ. Τοπαλίδου

Νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας. Ωφελούνται ασθενείς 
που υποβάλλονται σε αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή; Π. Σκάρλος

Πιθανές στρατηγικές για την ακτινοβόληση 
των περιοχικών λεμφαδένων. Α. Ζυγογιάννη

18:00-19:00 Καρκίνος  μαστού και τα εμπόδια των ανισοτήτων
Προεδρείο: Ε. Λινάρδου, Ε. Γαλάνη

Γεωγραφικές ανισότητες.  Μ. Θεοχάρη

Οικονομικές ανισότητες.  Ν. Τσουκαλάς

Dr Google, ενημέρωση από το διαδίκτυο; Σ. Κολοκοτρώνη

19:00-19:15 Κ λ ε ί σ ι μ ο  

5

Από τη θεωρία 
στην πράξη



Διοργάνωση:

Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού

Σε συνεργασία:
Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG)
Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας

Ημερομηνίες:
15-16  Δεκεμβρίου 2017

Χώρος Διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Hilton Athens
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46 • 115 28 Αθήνα
Τηλ +30 210 7281000
http://www.hiltonathens.gr

Γλώσσα Διημερίδας:
Η επίσημη γλώσσα της Διημερίδας είναι τα Ελληνικά

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους Συνέδρους μετά το πέρας των εργασιών της
Διημερίδας. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του
χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του Συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν
παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους, θα
υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Εγγραφές:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και
σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν
την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Γραμματεία Διημερίδας:

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη • Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr • Website: www.events.gr
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Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού
και του γυναικολογικού καρκίνου 3η

γενικές πληροφορίες




