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Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΡΟ ΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝ Ο Υ
«ΓεώργιοςN. Παπανικολάου»
Κύμη Εύβοιας • 21-23/ 09/ 2012

ΠΡΟ ΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟ Ν ΙΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012
17:00- 18:00 Προσέλευση - Εγγραφές
18:00- 19:15 Εναρκτήρια στρογγυλή τράπεζα: Χαιρετισμοί. Κήρυξη έναρξης εργασιών
Πρόεδροι: Α. Διαμαντής- Ε. Κοίλιαρη
19:15- 20:15 Στρογγυλή τράπεζα: «Η αξία του τεστΠαπανικολάου στην πρόληψη του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας»
Πρόεδροι: Χ. Μάργαρη - Ν. Σάγος
• «Ο ρόλοςτου σύγχρονου κυτταρολόγου στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου
τηςμήτραςστην μετά εμβολιασμό εποχή»Μ. Νασιουτζίκη
• «Διαγνωστική προσέγγιση του παθολογικού τεστΠαπανικολάου
(κολποσκόπηση - ιστολογικόςέλεγχος)»Ε. Παρασκευαΐδης
• «Θεραπεία των ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών (CIN) του τραχήλου τηςμήτρας»
Θ. Πανοσκάλτσης
20:15- 20:30 Βραχύ διάλειμμα
20:30- 22:00 Στρογγυλή τράπεζα: «Βιογραφία και αποτίμηση του έργου του Γεωργίου Παπανικολάου»
Πρόεδροι: Ε. Κουτσελίνη - Χ. Σάλλα
• «Η “Οδύσσεια” του Γεωργίου Παπανικολάου»Ν. Τσοτσορός
• «ΓεώργιοςΠαπανικολάου: ο άνθρωπος»Γ. Κόκκορη
• «Η συνεργασία μου με τον Γεώργιο Παπανικολάου: μία βιωματική εμπειρία»
Ν. Βουτσά - Περδίκη
• «Αποτιμώνταςτο έργο και την προσφορά του Γεωργίου Παπανικολάου»Α. Διαμαντής
22:00

Δεξίωση υποδοχής

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012
9:00- 9:30

Διάλεξη: «Δεοντολογική διάσταση ενημέρωσης πασχόντων από νεοπλασματικές
νόσους» Ε. Κοίλιαρη
Πρόεδρος: Θ. Μαριόλης

9:30- 10:30 Στρογγυλή τράπεζα: «Η εξέλιξη της Κυτταρολογίας στη διάγνωση του καρκίνου:
ο ρόλος της παρακέντησης οργάνων διά λεπτής βελόνης (FN AC)»
Πρόεδροι: Γ. Μαρκάκης- Χ. Νέπκα
• «Η συμβολή του κυτταρολόγου στη διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου
του πνεύμονα»Μ. Γονίδη
• «Η σημασία τηςκυτταρολογικήςδιάγνωσηςσε ασθενείςμε καλοήθειςκαι κακοήθεις
οζώδειςαλλοιώσειςτου θυρεοειδούςαδένα»Ε. Μαστοράκης
• «Η εξέλιξη στη διαγνωστική προσέγγιση των αλλοιώσεων του μαστού από την αποφολιδωτική κυτταρολογία του Γ. Παπανικολάου στην παρακέντηση (FNAC)
αψηλάφητων ογκιδίων μικρότερων του 1cm»Χ. Μάργαρη
• «Κυτταρολογική διαγνωστική προσέγγιση προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων
παγκρέατοςκαι χοληφόρων»Χ. Σάλλα
10:30- 11:00 Διάλεξη: «Καρκίνος και κληρονομικότητα» Γ. Λύπας
Πρόεδρος: Χ. Μπακογιάννης
11:00- 11:30 Διάλειμμα για καφέ
11:30- 13:00 Στρογγυλή τράπεζα: «Πρόοδοι στην πρόληψη του καρκίνου»
Πρόεδροι: Κ. Κυριακού - Ν. Μαργέτης
• «Πρόληψη των καρκίνων τηςκεφαλήςκαι του τραχήλου»Μ. Kατσίκας
• «Καρκίνοςτου πνεύμονα: είναι εφικτόςο προληπτικόςέλεγχόςτου σήμερα;»
Ι. Δαυλόπουλος
• «Σύγχρονεςμέθοδοι πρόληψηςτου καρκίνου του μαστού»Σ. Καρακόζης
• «Καρκίνοςτων κοίλων οργάνων του πεπτικού συστήματος: από την πρόληψη
στην επιτήρηση»Θ. Μαριόλης
• «Προληπτικόςέλεγχοςκαρκίνου ουροδόχου κύστεωςκαι καρκίνου νεφρού»
Χ. Μπακογιάννης
• «Είναι δυνατή η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του ήπατος
και του παγκρέατος;»Ε. Αντωνίου

13:00- 13:30 Διάλεξη: «Η ανάγκη για αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στη μάχη εναντίον
του καρκίνου» Η. Γρηγοράκη
Πρόεδρος: Κ. Κυριακού
13:30- 17:30 Μεσημβρινή διακοπή
17:30- 18:30 Στρογγυλή τράπεζα: «Ν εότερα δεδομένα στη διαγνωστική και θεραπευτική
προσέγγιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ)»
Πρόεδροι: Ν. Σάγος- Θ. Πανοσκάλτσης
• «Προκαρκινικέςκαι καρκινικέςαλλοιώσειςτου τραχήλου τηςμήτρας»Σ. Παπαδόπουλος
• «Πρόοδοι στη χειρουργική θεραπεία με ταυτόχρονη διατήρηση τηςγονιμότητας
στον ΚΤΜ»Δ. Χαϊδόπουλος
• «Ο ρόλοςτηςακτινοθεραπείαςστη θεραπεία του καρκίνου του ΚΤΜ»Δ. Κατσώχη
• «Πότε έχει ένδειξη η χημειοθεραπεία στον ΚΤΜ;»Μ. Καραμούζης
18:30- 19:00 Διάλεξη: «Διατροφή και πρόληψη του καρκίνου» Ι. Αρκαδιανός
Πρόεδρος: Μ. Κατσίκας
19:00- 19:30 Διάλειμμα για καφέ
19:30- 20:30 Στρογγυλή τράπεζα: «Πρόληψη των HPV σχετιζομένων καρκίνων»
Πρόεδροι: Μ. Καραμούζης- Λ. Βλαδίμηρος
• «Φυσική πορεία τηςHPV λοίμωξης. Ο ρόλοςτου HPV στην καρκινογένεση,
με έμφαση στον καρκίνο του τραχήλου τηςμήτρας»Μ. Καλογερόπουλος
• «HPV και πρωκτός. Προλαμβάνεται ο καρκίνοςτου πρωκτού;»Ν. Μαργέτης
• «Αιτιολογική σχέση του HPV με άλλουςκαρκίνους.»Ε. Κουτσελίνη
• «Εμβολιασμόςέναντι του HPV: Δεδομένα και προοπτικές»Α. Βλάχος
20:30- 21:00 Ειδική Ομιλία: «Η θέση του Παπανικολάου στη σύγχρονη Ιατρική:
ξεπερασμένος ή επίκαιρος;» Αικ. Πολίτη
Πρόεδρος: Ε. Μαστοράκης

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012
ΗΜ ΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝ Ο
10:00- 11:00 Στρογγυλή τράπεζα: «Η πρόληψη γυναικολογικών και άλλων καρκίνων
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»
Πρόεδροι: Γ. Μαρκάκης- Λ. Μαμάς
• «Τα αρχικά συμπτώματα τηςκακοήθειας. Πότε πρέπει να ανησυχήσω;»Χ. Λάμπρου
• «Η αναγκαιότητα και η στρατηγική του εμβολιασμού για τον HPV στην παιδική ηλικία.»
Ι. Μαμμάς
• «Πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου και ετήσια γυναικολογική εξέταση»Α. Βλάχος
• «Η πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου από την πλευρά του Κυτταρολόγου»Χ. Νέπκα
11:00- 11:30 Στρογγυλή τράπεζα: «Ο ρόλος των εμβολίων στην προληπτική Ιατρική»
Πρόεδρος: Γ. Σαρόγλου
• «Ο εμβολιασμόςστην παιδική ηλικία»Κ. Μίχας
• «Ο εμβολιασμόςστην ενήλικο ζωή»Κ. Χαλκιάς
11:30- 12:30 Συζήτηση με το κοινό
Πρόεδροι: Γ. Μαρκάκης- Λ.Μαμάς- Γ. Σαρόγλου
12:30-13:30 Τελετή λήξης
12:30-13:00 Ενημερωτική ομιλία: «Το “Μουσείο” του Γ. N. Παπανικολάου»Δ. Λάππας
Πρόεδρος: Α. Χαλαπάς
13:00- 13:30 Απονομή αναμνηστικών και πιστοποιητικών παρακολούθησης

