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Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

15:00-17:00 Εισαγωγή στη σταδιοποίηση μεσοθωρακίου με EBUS 

 • Hands Οn training session: Eισαγωγή στη σταδιοποίηση μεσοθωράκιου με EBUS

17:00-18:30 Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) Kαρκίνου Πνεύμονα 

 • Νεώτερα δεδομένα και εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου  
 • Ο ρόλος του πνευμονολόγου στον διεπιστημονικό προσυμπτωματικό έλεγχο  
 • Ο ρόλος του ακτινολόγου στον διεπιστημονικό προσυμπτωματικό έλεγχο

18:30-19:00 ΔιάλΕιμμά κάφΕ

19.00-19.30 ΔΟΡΥφΟΡικΗ ΔιάλΕΞΗ

19.30-19.45 ΕΝάΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡιΟΥ   

19:45-21:00 Διάγνωση και σταδιοποίηση καρκίνου Πνεύμονα 

 • Ενδοσκοπική διάγνωση στον καρκίνο του πνεύμονα  
 • Σταδιοποίηση MMΚΠ- Ο ρόλος του EBUS  
 • Προσέγγιση περιφερικών βλαβών 

09:00-10:30 Υπεζωκοτική συλλογή και καρκίνος Πνεύμονα 

 • Παθογένεια ΚΥΣ (bench to bedside)  
 • Διαγνωστική προσέγγιση κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής  
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής  

10:30-12:00 Διαχείριση ασθενών με NSCLC πρώιμου σταδίου 

 • Η θωρακοχειρουργική προσέγγιση σε πρώιμα στάδια μμ καρκίνου πνεύμονα  
 • Η ακτινοθεραπευτική προσέγγιση σε πρώιμα στάδια μμ καρκίνου πνεύμονα 
 • Η περιεγχειρητική συστηματική θεραπεία σε πρώιμα στάδια μμ καρκίνου πνεύμονα 

12:00-12:30 ΔιάλΕιμμά κάφΕ 

12:30-13:00 ΔΟΡΥφΟΡικΗ ΔιάλΕΞΗ 

13:00-13:30 ΔΟΡΥφΟΡικΗ ΔιάλΕΞΗ 

13:30-16:00 μΕΣΗμBΡιΝΗ ΔιάκΟΠΗ  
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09:00-10:30 μεσοθηλίωμα - όγκοι μεσοθωρακίου 

 • Διαγνωστική προσέγγιση και μέθοδοι σταδιοποίησης μεσοθηλιώματος  
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση μεσοθηλιώματος  
 • Διαχείριση όγκων μεσοθωρακίου  

10:30-12:00 μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 

 • Νεώτερα δεδομένα στην διαχείριση της περιορισμένης νόσου μΚΠ και ο ρόλος της PCI 
 • Νεώτερα δεδομένα στην διαχείριση της εκτεταμένης νόσου μΚΠ  
 • Νευροενδοκρινείς όγκοι πνεύμονα: Από τη διάγνωση στη θεραπεία 

12:00-12:30 ΔιάλΕιμμά κάφΕ 

12:30-14:00 Παρηγορική θεραπεία ασθενών με καρκίνο πνεύμονα 

 • Επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση ενδοβρογχικών βλαβών  
 • Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση του πόνου  
 • Διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη 

16:00-17:30 Διαχείριση ασθενών με NSCLC σταδίου ιιι-άΝ2 

 • Η διεπιστημονική  αντιμετώπιση του σταδίου ΙΙΙΑΝ2 μμΚΠ και ο ρόλος του oγκολογικού   
 • Συζήτηση περιστατικών μμΚΠ ΙΙΙΑΝ2 στο ογκολογικό συμβούλιο  

17:30-18:00 ΔιάλΕιμμά κάφΕ 

18:00-19:30 Διαχείριση ασθενών με NSCLC σταδίου IV 

 • Η θεραπευτική προσέγγιση χωρίς οδηγες μεταλλάξεις και ο ρόλος της ανοσοθεραπείας 
 • Η θεραπευτική προσέγγιση όγκων με EGFR(+) Η ALK(+)  
 • H θεραπευτική προσέγγιση όγκων με σπάνιες μεταλλάξεις 

19:30-21:00 Ειδικά διαχεριστικά θέματα στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο Πνεύμονα 

 • Πνευμονοτοξικότητα από ανοσοθεραπεία - διάγνωση και αντιμετώπιση  
 • Εκτίμηση ανταπόκρισης στη θεραπεία   
 • Παρακολούθηση ΚΠ ανά στάδιο και επαναληπτική βιοψία; Πότε και γιατί?
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