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ΜΗΝΤΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Σαο πξνζθαινύκε ζην 6ν Παλειιήλην Σπλέδξην Ογθνινγηθήο Απεηθόληζεο. Έλα επηζηεκνληθό πεδίν πνπ
εκθαλίδεη εμαηξεηηθή θιηληθή ζεκαζία θαη εμειίζζεηαη ζπλερώο. Η εμέιημε απηή ζπλαξηάηαη κε ηελ εληππσζηαθή
πξόνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ηόζν ζηελ θαηαλόεζε ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο ησλ όγθσλ,
όζν θαη ζηηο κεζόδνπο απεηθόληζεο θαη απεηθνληζηηθήο εθηίκεζεο ηεο βηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, έηζη ώζηε ν
ζπλδπαζκόο απηώλ λα θαζηζηά ηελ νγθνινγηθή απεηθόληζε κηα ηξέρνπζα, δηαξθώο αλαλεσλόκελε
πξαγκαηηθόηεηα.
Η κνξηαθή βηνινγία ησλ όγθσλ ηρλειαηώληαο ηα παζνινγηθά βηνινγηθά κνλνπάηηα πνπ πξνάγνπλ ηελ νγθνγέλεζε
δεκηνπξγεί θάξκαθα γηα ζηνρεπκέλε ζεξαπεία, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνόδνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο νγθνινγίαο
θαη αθηηλνζεξαπείαο νδεγνύλ ζε εμαηνκηθεπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο ζεξαπείεο.
Η ζύγρξνλε απεηθόληζε πάιη, έρνληαο μεπεξάζεη κε κεγάιε επηηπρία ηελ πηζηή αλαηνκηθή αλαπαξάζηαζε ησλ
παζνινγηθώλ εμεξγαζηώλ, θαηαθηά όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ όγθνπ θαη εθηίκεζεο
ηνπ απνηειέζκαηνο ελόο ζεξαπεπηηθνύ ζρήκαηνο, ζηεξηδόκελε ζε πνηνηηθά, ιεηηνπξγηθά θαη κεηαβνιηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
Σην ζπλέδξην απηό ζα ππάξμνπλ ζεκαηηθέο ελόηεηεο όγθσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε θιηληθά ελδεδεηγκέλνπο
ηξόπνπο επηινγήο θαη εθαξκνγήο ζπλδπαζκνύ ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο, αιιά θαη ζε
κεζόδνπο γηα ηελ απεηθνληζηηθή παξαθνινύζεζή ηνπο. Θα ππνγξακκηζηνύλ αληηπαξαζέζεηο θαη ζα ζπδεηεζνύλ
πεξηζηαηηθά πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο ηνπ αζζελή από νκάδα ζπλεξγαδόκελσλ ηαηξηθώλ
εηδηθνηήησλ (Ογθνινγηθά Σπκβνύιηα).
Θα αλαθεξζνύλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ επηινγή όρη κόλνλ ηνπ ζεξαπεπηηθνύ
ζρήκαηνο αιιά θαη ηεο δηαγλσζηηθήο κεζόδνπ πνπ ζα αλαδείμεη ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο θαη ζα παξαθνινπζήζεη
ηελ αληαπόθξηζή ηεο ζηελ ζεξαπεία απεηθνλίδνληαο θαη ελδερόκελεο παξελέξγεηέο ηεο. Τέινο, ζα αλαδεηρζεί ν
εμειηζζόκελνο ξόινο ηεο επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο θαη ζα
επηζεκαλζνύλ νη παξάκεηξνη νηθνλνκηθνύ θόζηνπο.
Όια απηά θηινδνμνύκε λα παξνπζηαζηνύλ ζηα ρξνληθά όξηα ελόο ηξηήκεξνπ ζπλεδξίνπ κε επηιεγκέλνπο νκηιεηέο,
έιιελεο θαη μέλνπο, πνπ ζα θαηαλεκεζνύλ ζηηο ζεκαηηθέο ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο, ηηο αληηπαξαζέζεηο, ηηο
ζηνρεπκέλεο νκηιίεο, θαη ηηο ζπδεηήζεηο πεξηζηαηηθώλ.
Σην ζπλέδξην ζα ζπκπεξηιεθζεί πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο αλαθνηλώζεσλ-αλαζθνπήζεσλ εθπαηδεπηηθνύ
ραξαθηήξα, ώζηε λα παξνπζηαζηεί ε εκπεηξία ζηελ νγθνινγηθή απεηθόληζε ζηε ρώξα καο.
Πξνζθαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο από όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελ νγθνινγηθή απεηθόληζε αθηηλνινγία, αθηηλνζεξαπεία, παζνινγηθή νγθνινγία, ππξεληθή ηαηξηθή, ρεηξνπξγηθή - λα πιαηζηώζνπλ θαη
ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή απηή πξνζπάζεηα.
Οη Πξόεδξνη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
Ισάλλεο Μπνπθνβίλαο
Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο Ογθνινγηθήο Μνλάδαο
Βηνθιηληθήο Θεζζαινλίθεο

Παλαγηώηεο Πξαζόπνπινο
Καζεγεηήο Αθηηλνινγίαο Α.Π.Θ
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ &
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ (E-POSTERS)
Σηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο εκπεηξία κε ηε
κνξθή πξνθνξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ (e-posters), ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο
ελόηεηεο:













Καξθίλνο καζηνύ
Μειάλσκα
Καξθίλνο παγθξέαηνο
Καξθίλνο πλεύκνλα
Καξθίλνο πξνζηάηε
Νενπιαζίεο ήπαηνο –παξεκβαηηθέο κέζνδνη
Παρύ έληεξν
Καξθίλνο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ
Γπλαηθνινγηθόο θαξθίλνο
Μνξηαθή απεηθόληζε ζηελ νγθνινγία
Απεηθνληζηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ νγθνινγία
Αθηηλνζεξαπεία ζηελ επνρή ηνπ PET CT

Οη ειεθηξνληθά αλαξηεκέλεο αλαθνηλώζεηο ζα γίλνπλ δεθηέο πξνο παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε κεηά από θξίζε θαη
κε βάζε ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
Οη πεξηιήςεηο γηα ηηο αλαξηεκέλεο ή πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζε word format, κε
γξακκαηνζεηξά Arial 10 θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 250 ιέμεηο.
Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλνο κε θεθαιαία γξάκκαηα.
Τα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ λα είλαη ζηελ νλνκαζηηθή κε πεδά γξάκκαηα (πξώηα επίζεην θαη κεηά όλνκα) θαη λα
ππνγξακκίδεηαη ην όλνκα ηνπ ππεπζύλνπ γηα ηελ παξνπζίαζε.
Τν ίδξπκα / θνξέαο από όπνπ πξνέξρεηαη ε εξγαζία λα είλαη γξακκέλν κε πεδά γξάκκαηα.
Η πεξίιεςε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ εμήο ζεηξά: Σθνπόο, Υιηθό-Μέζνδνη, Απνηειέζκαηα, Σπκπεξάζκαηα.
Τν θείκελν ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο θαη λα πεξηιακβάλεη δόθηκνπο θαη θαζηεξσκέλνπο όξνπο.
Μεηά ην θείκελν λα θαηαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία
(νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηει/fax, θηλεηό θαη e-mail).
Οη πεξηιήςεηο ζα ζηαινύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Γξακκαηείαο: congress2@prctravel.gr
Με ηελ ππνβνιή θάζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ηνπιάρηζηνλ ελόο εθ ησλ
ζπγγξαθέσλ.
Οη ζπγγξαθείο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο κέρξη 3 εξγαζίεο.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ 10 Οθησβξίνπ 2019 δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο.
Οη αλαξηεκέλεο αλαθνηλώζεηο, νη νπνίεο ζα γίλνπλ απνδεθηέο, ζα παξνπζηαζζνύλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή power
point (έσο 5 ειεθηξνληθέο ζειίδεο), ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν.

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

Grand Hotel Palace
Mνλαζηεξίνπ 305,
546 27 Θεζζαινλίθε
Phone: 231 054 9000
Website: www.grandhotelpalace.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
13-15 Γεθεκβξίνπ 2019

ΔΙΑΜΟΝΗ
Γηα ηε δηακνλή ησλ Σπλέδξσλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δσκάηηα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαζώο θαη ζην Σπλεδξηαθό Ξελνδνρείν.
Σειεπηαία εκεξνκελία γηα θξαηήζεηο δωκαηίωλ: 19 Οθηωβξίνπ 2019Γηα ηηο θξαηήζεηο δσκαηίσλ απαηηείηαη εμόθιεζε ηνπ
ζπλνιηθνύ θόζηνπο ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ κε ηελ θξάηεζε. Οη θξαηήζεηο δσκαηίσλ ζα επηβεβαησζνύλ κόλν κε ηελ εμόθιεζε
ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ. Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο δηακνλήο ζαο, από ηελ 10ε Σεπηεκβξίνπ 2019 θαη κεηά, παξαθξαηείηαη
ην 100% ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνύ. Γηα πιεξνθνξίεο θαη θξαηήζεηο δσκαηίσλ, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ
Γξακκαηεία ηνπ Σπλεδξίνπ:

PRC Congress & Travel
Μηραιαθνπνύινπ 105, 11527 Αζήλα
Τει.: 210 7711673
Fax: 210 7711289
Email: congress2@prctravel.gr
Web Site: www.prctravel.gr
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ΩΡΑ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ | 13 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019

13:00-15:00 Δγγξαθέο
15:00-16:30 ηξνγγπιή Σξάπεδα Ι
Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε ζηα θαθνήζε Νενπιάζκαηα ΚΝ
Πνηα απεηθνληζηηθή πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν Νεπξνρεηξνπξγόο?
Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε κε Υπνινγηζηηθή θαη Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία
Ο θιηληθόο ξόινο θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ ζύγρξνλσλ ηερληθώλ Μαγλεηηθήο Τνκνγξαθίαο ζηε
δηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε
Όγθνη ηνπ Σπνλδπιηθνύ Σσιήλα/Νσηηαίνπ κπεινύ
16:30-17:00 Οκηιία
Απεηθνληζηηθά θξηηήξηα αληαπόθξηζεο ζηελ Αλνζνζεξαπεία
17:00-17:30 Γηάιεηκκα Καθέ
17:30-19:00 ηξνγγπιή Σξάπεδα ΙΙ
Νενπιάζκαηα Γπλαηθείαο Ππέινπ
Πνηα απεηθνληζηηθή πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν γπλαηθνιόγνο?
Καξθίλνο Ωνζεθώλ
Καξθίλνο Τξαρήινπ Μήηξαο
Καξθίλνο ελδνκεηξίνπ
19:30-20:00 Σειεηή Έλαξμεο - Υαηξεηηζκνί

ΩΡΑ

ΑΒΒΑΣΟ | 14 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019

09:00-10:30 ηξνγγπιή Σξάπεδα ΙΙΙ
Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζην θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε
Πνηα απεηθνληζηηθή πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν Οπξνιόγνο?
Πνιππαξακεηξηθή Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία
Υπεξερνγξάθεκα θαη βηνςίεο
Σηεηξνπνίεζε, Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε θαη παξαθνινύζεζε κε ηερληθέο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο
10:30-12:00 ηξνγγπιή Σξάπεδα ΙV
Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζην θαξθίλν ηνπ νξζνύ
Πνηα απεηθνληζηηθή πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν ρεηξνπξγόο;
Τη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία
Τη ρξεηάδεηαη λα μέξεη θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ν Αθηηλνζεξαπεπηήο-Ογθνιόγνο?
Δθηίκεζε αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία-Αμηνινγεζε ηνπηθήο ππνηξνπήο
12:00-12:30 Γηάιεηκκα Καθέ
12:30-13:30 ηξνγγπιή Σξάπεδα V
Πξωηνπαζή Νενπιάζκαηα Ήπαηνο - Υνιεθόξωλ
Απεηθνληζηηθά θξηηήξηα ζηε δηάγλσζε ΗΚΚ
Η απεηθόληζε ζην ρνιιαγγεηνθαξθίλσκα
Η επεκβαηηθή Αθηηλνινγία ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε
Σπδήηεζε πεξηζηαηηθώλ:
13:30-14.00 Οκηιία
Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία ζηελ Ογθνινγία: Παξόλ θαη κέιινλ
14:00-15:00 Μεζεκβξηλή Γηαθνπή
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15:00-15:30 Οκηιία
Η Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή ζηε Ογθνινγηθή Απεηθόληζε
15:30-17:00 ηξνγγπιή Σξάπεδα VΙ
Νενπιάζκαηα Παγθξέαηνο
Τη ρξεηάδεηαη λα μέξεη ν ρεηξνπξγόο
Η απεηθόληζε ζην αδελνθαξθίλσκα
Η απεηθόληζε ζηα θπζηηθά λενπιάζκαηα ηνπ παγθξέαηνο
Σπδήηεζε πεξηζηαηηθώλ : Δμαηξέζηκν ε όρη λεόπιαζκα?
17:00-17:30 Γηάιεηκκα Καθέ
17:30-18:30 πκπόζην
18:30-19:00 Οκηιία
19:00-20:30 ηξνγγπιή Σξάπεδα VΙΙ
αξθώκαηα Οζηώλ θαη Μαιαθώλ Μνξίωλ
Η απεηθόληζε ζηα ζαξθώκαηα ησλ νζηώλ
Η απεηθόληζε ζηα ζαξθώκαηα ησλ καιαθώλ κνξίσλ
Η απεηθόληζε ζηα ζαξθώκαηα πεξηηνλατθνύ-νπηζζνπεξηηνλαηθνύ ρώξνπ
Κιηληθή αμία ησλ απεηθνληζηηθώλ επξεκάησλ

ΩΡΑ

ΚΤΡΙΑΚΗ | 15 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019

09:00-10:30 ηξνγγπιή Σξάπεδα VIII
Καξθίλνο ηνπ Μαζηνύ
Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζηε καζηνγξαθία
Τη πξνζθέξεη ην ππεξερνγξάθεκα?
Μαγλεηηθή Μαζηνγξαθία
Μνξηαθή απεηθόληζε
10:30 -12:00 ηξνγγπιή Σξάπεδα IX
Αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο
Πνηα απεηθνληζηηθή πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν αηκαηνιόγνο?
PET/CT ζηε ζηαδηνπνίεζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ ιεκθσκάησλ
Η Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία ζην Λέκθσκα
Η Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία ζην Πνιιαπινύλ Μπέισκα
12:00-12:30 Γηάιεηκκα Καθέ
12.30-13.30 ηξνγγπιή Σξάπεδα X
Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζην θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα
Ο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ κνλήξνπο πλεπκνληθνύ όδνπ
Πνηα απεηθνληζηηθή πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν νγθνιόγνο?
Γηάγλσζε θαη ζηαδηνπνίεζε κε Υπνινγηζηηθή θαη Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία
Η PET/CT ζηηο ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο
13:30-15:00 ηξνγγπιή Σξάπεδα XΙ
Απεηθόληζε θαη Αθηηλνζεξαπεία
Απεηθνληζηηθέο παξάκεηξνη ζην ζρεδηαζκό ηεο Αθηηλνζεξαπείαο
SPECT/CT - PET/CT ζην ζρεδηαζκό ηεο Αθηηλνζεξαπείαο
Οη δπλαηόηεηεο ηεο Μαγλεηηθήο Τνκνγξαθίαο ζην ζρεδηαζκό ηεο Αθηηλνζεξαπείαο
Απεηθνληζηηθέο απαηηήζεηο γηα Δμαηνκηθεπκέλε Αθηηλνζεξαπεία
Κιηληθά ζρόιηα:
15:00 Σειεηή Λήμεο
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