¦ Χαιρετισμός ¦
Η ετήσια Καμπάνια του Make Sense Campaign στοχεύει στην προαγωγή της ενημέρωσης
και εκπαίδευσης των ασθενών αλλά και των γιατρών, σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου,
την πρόληψη και τα σημεία και συμπτώματα του Καρκίνου της Κεφαλής και του Τραχήλου,
συμπεριλαμβανομένου του Καρκίνου του Στόματος.
Ο Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση. Ο Καρκίνος Κεφαλής και
Τραχήλου αν διαγνωστεί πρώιμα και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να έχει ποσοστό επιβίωσης
80% - 90%. Δουλεύοντας σε συνεργασία, ασθενείς και γιατροί, με στόχο την προαγωγή της
πρώιμης και έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, το αποτέλεσμα και η έκβαση της θεραπείας
μπορεί να βελτιωθεί.
Ο Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου είναι νόσος, που αλλάζει τη ζωή. Βοηθώντας όλους τους
ασθενείς να έχουν τη σωστή υποστήριξη σε όλα τα στάδια της νόσου, μπορούμε όχι μόνο να
μειώσουμε την υποτροπή, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα απολαύσουν της καλύτερη
δυνατή ποιότητα ζωής.
Το “moto” του 2022 αναδεικνύει και εστιάζει στην πρόληψη, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να
αναζητήσουν έγκαιρη ιατρική συμβουλή για πρώιμα σημεία και συμπτώματα, σε συμφωνία με τον
πυρήνα-μήνυμα της καμπάνιας «ένα για τρεις», δηλαδή 1 από τα συμπτώματα, που συνδέονται
με τον καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου για περισσότερο από 3 εβδομάδες.
Η καμπάνια στοχεύει στην ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών Υγείας, ιατρούς
πρωτοβάθμιας φροντίδας, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και άλλους.
Στο Webinar θα παρουσιαστούν οι παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, ο ιός HPV,
κ.ά., η επίπτωση, τα σημεία και συμπτώματα, που θα μας βοηθήσουν στην πρώιμη διάγνωση, ο
ρόλος των Συλλόγων Ασθενών και η υποστηρικτική φροντίδα, με τη συνεργασία των Συλλόγων
Ασθενών. Θα αναλυθούν σύντομα, σημαντικά θέματα, όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η
διατροφή, η φυσιοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η οδοντιατρική φροντίδα.
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη σπουδαία αυτή επιστημονική
δράση.
Παύλος Μαραγκουδάκης
Πρόεδρος Ε.Ε.Κ.ΚΕ.Τ.

02 ~

¦ Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Κ.ΚΕ.Τ. ¦
Πρόεδρος
Παύλος Μαραγκουδάκης
Αντιπρόεδρος
Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη
Γραμματέας
Χρήστος Περισανίδης
Ταμίας
Ευάγγελος Γιωτάκης
Μέλη
Βασίλειος Κουλουλίας
Ευθύμιος Κυροδήμος
Αμάντα Ψυρρή
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¦ Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριου 2022 ¦

17:00-18:30 		

Ενημέρωση - εκπαίδευση

			

Στρογγυλή Τράπεζα: Χ. Περισανίδης, Β. Κουλουλίας

			

Παράγοντες Κινδύνου 		

			

Πρόληψη της νόσου 				

			
			

Σημεία και Συμπτώματα,
Ενημέρωση για πρώιμη διάγνωση 		

Σ. Τριαρίδης

			

Ο καρκίνος στη στοματική κοιλότητα

Ο. Νικολάτου-Γαλίτη

			
			

Ο ρόλος των ΜΚΟ στην παροχή
στήριξης ασθενών με καρκίνο 			

18:30-20:00		

Βελτιώνοντας την υποστηρικτική φροντίδα των ασθενών

			

Στρογγυλή Τράπεζα: Π. Μαραγκουδάκης, Ε. Κυροδήμος

			

Συνεργασία για βελτίωση της ποιότητας ζωής

Α. Πασακοπούλου

			

Διατροφή 					

Ι. Απέργης

			

Φυσιοθεραπεία 				

Ν. Κακαργιά

			

Λογοθεραπεία 				

Χ. Στρούζα

			

Οδοντιατρική φροντίδα 			

Δ. Γαλίτη
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Α. Πανταζόπουλος
Γ. Καβουράκης

Λ. Θεολόγου

¦ Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών ¦
Ιάκωβος Απέργης
			
			

Chef, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, Καθηγητής μαγειρικής σε ιδιωτική σχολή,
Σύμβουλος μαγειρικής στα ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,
Επιμέλεια μενού στην Sxedia Home

Δήμητρα Γαλίτη		
			

Οδοντίατρος, DDS, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α.

Λιάνα Θεολόγου		

Πρόεδρος Συλλόγου «Πνοή Αγάπης»

Γιώργος Καβουράκης
			

Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ναταλή Κακαργιά		
			

Φυσικοθεραπεία Κεφαλής & Τραχήλου, Συνεισφορά σε λειτουργικά
προβλήματα ογκολογικών ασθενών

Βασίλειος Κουλουλίας
			
			

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ευθύμιος Κυροδήμος
			

Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Παύλος Μαραγκουδάκης
			

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Β’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη Οδοντίατρος, Στοματολόγος, Ογκοστοματολόγος, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,
			
Επιστημονική Υπεύθυνη CureCancer
Αναστάσιος Πανταζόπουλος Παθολόγος-Ογκολόγος, Β’ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική,
			
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Αναστασία Πασακοπούλου

Πρόεδρος Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ

Χρήστος Περισανίδης
			

Καθηγητής, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Κλινική 		
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Χρύσα Στρούζα		
			

Λογοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Αποκατάστασης Πανελληνίου Συλλόγου
Λαρυγγεκτομηθέντων

Στέφανος Τριαρίδης
			

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α’ ΩΡΛ 		
Πανεπιστημιακής Κλινικής, Α.Π.Θ., Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Α.Π.Θ
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¦ Γενικές Πληροφορίες ¦
↙ Ημερομηνία
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
↙ Διοργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου
↙ Σε συνεργασία με
την Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
τον Σύλλογο «Πνοή Αγάπης»
τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ
τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας
↙ Υπό την αιγίδα της
Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
↙ Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Webinar είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες
υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.
↙ Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης
To Webinar θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr. Εάν είστε
νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Livemed,
συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο Register / Εγγραφή).
Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε,
επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη
συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.
Στη συνέχεια, για να συνδεθείτε στην αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω
μέρος της οθόνης σας, το πεδίο «Αίθουσα Συνεδριάσεων»
Σημείωση: Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Webinar μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το
αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

06 ~

↙ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 3 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).
↙ Παραλαβή Πιστοποιητικού
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Webinar σε
όσους συμμετέχοντες έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του
πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών
ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
αξιολόγησης. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί
βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed.
↙ Γραμματεία
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210- 98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr
Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση,
εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της Εταιρείας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions
επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.events.gr.
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