Αθήνα,
24 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ., διοργανώνει επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα για τον
καρκίνο του πνεύμονα με τίτλο:

«Σύγχρονες Προκλήσεις & Μελλοντικές Προσδοκίες»
η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 30 Νοεμβρίου 2020, 16:00-18:30
Ο μήνας Νοέμβριος έχει ανακηρυχθεί από την Παγκόσμια Συμμαχία για τον Καρκίνο του Πνεύμονα
(GLCC) ως ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, ο οποίος
αποτελεί τον πρώτο σε συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας καρκίνο για τους άνδρες και το δεύτερο
για τις γυναίκες.
Στη χώρα μας, κάθε χρόνο περίπου 5.000 άτομα διαγιγνώσκονται με καρκίνο του πνεύμονα, ενώ οι
τάσεις παραμένουν ανοδικές, κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό και στις νεότερες ηλικίες, σε αντίθεση με
τον ανδρικό όπου παρατηρείται μία ελαφρά μείωση, με την Ελλάδα πάντως να παραμένει 2η σε ποσοστό
θανάτων ανδρών από τον καρκίνου του πνεύμονα πανευρωπαϊκά.
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Ως κυριότερος επιβαρυντικός παράγοντας για την εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα, θεωρείται το
κάπνισμα, καθώς και η παθητική έκθεση σε καπνικά προϊόντα και τον καπνό γενικότερα. Άλλοι σοβαροί
παράγοντες επιβάρυνσης προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον, τον τρόπο ζωής και την
ατμοσφαιρική μόλυνση.
Η συχνότητα του καρκίνου του πνεύματος και τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητάς του, καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τα αίτια εμφάνισής του, την
ανάγκη πρόληψης καθώς και τις νέες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς. Την ίδια στιγμή οι
ασθενείς με καρκίνο και οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν σοβαρότατες δυσχέρειες εξαιτίας της
προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας, η οποία έχει επιδεινώσει σοβαρά τις συνθήκες και την
ποιότητα της ογκολογικής περίθαλψης και στη χώρα μας.
Η διαδικτυακή ημερίδα της 30ης Νοεμβρίου στόχο έχει, με την συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων
ως ομιλητών, αφενός να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ογκολογική περίθαλψη εν μέσω
της Πανδημίας του Covid-19 και αφετέρου να παρουσιάσει την αναγκαιότητα δημιουργίας Εθνικού
Μητρώου Νεοπλασιών αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει η χρήση των βιοδεικτών, της Τεχνητής
Νοημοσύνης και των βιοτραπεζών στην αλυσίδα της ογκολογικής περίθαλψης και τις νέες θεραπευτικές
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Πιο συγκεκριμένα οι εισηγήσεις που θα
παρουσιαστούν θα αφορούν:
 Λοίμωξη Covid-19 σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα



Η χειρουργική στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα
Η θρόμβωση σε ασθενείς με Covid-19 και καρκίνο



Ανακουφιστική φροντίδα στη Μ.Ε.Θ.



Τα Μητρώα νεοπλασιών και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του καρκίνου



Τεχνητή νοημοσύνη και BigData ως εργαλεία διάγνωσης και αντιμετώπισης του καρκίνου του
πνεύμονα



Ο ρόλος των βιοδεικτών στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα



Οι βιοτράπεζες στην αλυσίδα της σύγχρονης ογκολογικής περίθαλψης



Συγκριτική ανάλυση των πολιτικών υγείας για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη.

Των εισηγήσεων θα ακολουθήσει σχολιασμός και συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
ασθενών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές από το κοινό.
Η ημερίδα απευθύνεται στον επιστημονικό κόσμο, τους εκπροσώπους των συλλόγων ασθενών με
καρκίνο και το ευρύ κοινό και θα μεταδίδεται ζωντανά (livestreaming) μέσω διαδικτύου από τις σελίδες
του Facebook και του Youtube της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. (Κάντε like στη σελίδα μας και
παρακολουθήστε ζωντανά την ημερίδα). Οι παρουσιάσεις και όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμα μετά το
πέρας της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα της ΕΛΛ.Ο.Κ.
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Η επιστημονική ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, πραγματοποιείται με την Αιγίδα των:


Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος



Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας



Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής



Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Ογκολογίας

Η επιστημονική ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα πραγματοποιείται με την ευγενική άνευ όρων
Χορηγία και Υποστήριξη των εταιρειών:
Επίσημοι Χορηγοί :
Bristol-MyersSquibb, MSD, ROCHE/foramelefko
Χορηγοί :
AstraZeneca, LILLYΦάρμασερβ
Χορηγοί επικοινωνίας:
Ιατροnet, Αθήνα 9.84, Virus.com.gr

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την Ημερίδα της 30ης Νοεμβρίου, με τίτλο «Σύγχρονες
Προκλήσεις & Μελλοντικές Προσδοκίες» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες
Καίτη Αποστολίδου
Πρόεδρος ΕΛΛ.Ο.Κ
Τηλ.: 6932449000
Γεώργιος Καπετανάκης
Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.
Τηλ.: 6944608385
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