
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Από την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Ογκολογίας 

 

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας που έγινε στην Αθήνα στις 26‐28 

Απριλίου 2012 είναι πια παρελθόν. Κατά γενική ομολογία το επίπεδο της θεματολογίας και 

η αξία των στρογγυλών τραπεζιών και ομιλητών ήταν υψηλό και η οργάνωση άρτια. 

Για  να  γίνουν  αυτά,  όλα  σχεδόν  τα  μέλη  της  Επιστημονικής  Επιτροπής 

συνεργάστηκαν  άψογα.  Όλοι  έδειξαν  ζήλο,  προθυμία  και  βοήθησαν  πολύ  τόσο  στη 

σύνθεση  του  Προγράμματος,  όσο  και  στην  υλοποίηση  επιλογής  και  πρόσκλησης  των 

ομιλητών των διαλέξεων και των Στρογγυλών Τραπεζιών. 

Το  Επιστημονικό  Πρόγραμμα  διαμορφώθηκε  τελικά  με  κοινή  προσπάθεια  και  με 

εμμονή  στην  φιλοσοφία  να  «σηματοδοτηθούν  τα  μονοπάτια  της  προόδου».  Δόθηκε 

προσοχή έτσι ώστε: 

 να αναδειχθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Κλινικής Ογκολογίας 

 να  απλωθεί  το  ενδιαφέρον  σε  όλες  σχεδόν  τις  πτυχές  και  εκφάνσεις  της 

σύγχρονης Ογκολογίας, 

 να φωτιστούν οι πρόοδοι στην έρευνα,  στην πρόληψη,  στη θεραπεία  του 

καρκίνου, 

 να γίνει ενημέρωση για τις νέες Τεχνολογίες και για τις νέες μεθοδολογίες,  

 να  υπάρχει  επιχειρηματολογία  από  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  σε 

περιοχές όπου δεσπόζουν αντικρουόμενες απόψεις ή γκρίζες ζώνες, 

 να αναδειχθούν μερικά από τα χρόνια λειτουργικά προβλήματα στον χώρο 

της Ελληνικής εφαρμοζόμενης Ογκολογικής Υπηρεσίας, 

 να υπάρχει  δυνατότητα  εκπαιδευτικής διαδικασίας σε  νέους  Επιστήμονες 

από έγκυρους Έλληνες και ξένους Ερευνητές, 

 να υπάρχει ώσμωση μεταξύ συνεργαζομένων Επιστημονικών Εταιρειών 

 να  παρουσιαστούν  και  τελικά  να  βραβευτούν  οι  καλύτερες  συγγραφικές  

προσπάθειες στο χώρο της έρευνας στην Ελλάδα, 

 να δοθεί βήμα σε Οργανώσεις καρκινοπαθών για την ανάδειξη, συζήτηση 

και λύση προβλημάτων 

Για τον σκοπό αυτό η Επιστημονική Επιτροπή εργάστηκε σημαντικά για να επιτύχει 

τα εξής: 

 κλήθηκαν  να  μιλήσουν  επιφανείς  Έλληνες  και  ξένοι  Επιστήμονες  με 

μοναδικά  κριτήρια  την  επιστημονική  τους  επάρκεια,  την  εμπειρία,  την 

ευγλωττία και την γενική αποδοχή που τυχαίνουν στο χώρο μας, 



 ειδικά  για  τους  ξένους,  έγινε  ιδιαίτερη  επιλογή  και  προσκλήθηκαν  να 

έλθουν  Επιστήμονες  που  το  Ερευνητικό  έργο  τους  θεωρείται  πρωτοπόρο 

για  την  εποχή  μας  (έργο  –αιχμή)  και  επηρεάζει  διεθνώς  τις  αποφάσεις 

θεραπευτικών επιλογών,  

 κλήθηκαν να προεδρεύσουν αξιόπιστοι και έμπειροι συνάδελφοι, έτσι ώστε 

να συντονίζουν τις διαδικασίες με εγκυρότητα, 

 υπήρξε  αρμονική  συνεργασία  με  τις  Συνεργαζόμενες  Εταιρείες 

(Ακτινοθεραπευτικής  Ογκολογίας,  Χειρουργικής  Ογκολογίας,  Μοριακής 

Βιολογίας  και  τον  Σύνδεσμο  Νοσηλευτών  Ελλάδος).  Οι  ομιλητές 

προτάθηκαν από τις Εταιρείες, 

 υπήρξε  επιτυχής  σύμπραξη  με  πολλές  μη  κερδοσκοπικές  Οργανώσεις  και 

Εταιρείες Καρκινοπαθών με την αξιέπαινη συμβολή του μέλους του ΔΣ της 

ΕΟΠΕ κ. Αρδαβάνη  

Η  αξιολόγηση  της  επιτυχίας  του  Συνεδρίου  (Επιστημονικής  και  Οργανωτικής)  θα 

γίνει από το ΔΣ και όλα τα μέλη της ΕΟΠΕ. Όμως, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε και 

τις  πολλές  ανταλλαγές  απόψεων  μεταξύ φίλων  και  συναδέλφων,  οφείλουμε  να  κάνουμε 

μια  σύντομη  αναφορά  των  προβλημάτων,  των  δυσκολιών,  των  μειονεκτημάτων  και  των 

αδυναμιών  και  να  προχωρήσουμε  σε  παρατηρήσεις  και  προτάσεις,    ώστε  το  Πανελλήνιο 

Συνέδριο να έχει στο μέλλον δυναμική βελτίωσης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Ανησυχητικά  μικρή  προσέλευση  και  παρακολούθηση  των  Επιστημονικών 

εκδηλώσεων  των  Παθολόγων  Ογκολόγων.  Η  παρουσία  των  μελών  της  ΕΟΠΕ 

διαρκώς  μειώνεται  σε  αριθμό  και  σε  διάρκεια  στις  Επιστημονικές  διεργασίες  του 

Πανελληνίου Συνεδρίου 

2. Ανησυχητικά μικρή προσέλευση νέων Ογκολόγων 

3. Ανησυχητικά μικρή προσέλευση Ειδικευομένων Παθολογικής Ογκολογίας 

4. Εξαιρετική μικρή παρουσία μελών των Συνεργαζομένων Εταιρειών 

5. Μεγάλη υποβάθμιση των διαδικασιών παρουσίασης προφορικών και ανηρτημένων 

ερευνητικών εργασιών υπό την έννοια της παντελούς απουσίας ενδιαφέροντος για 

την  παραγόμενη  Ερευνητική  δουλειά  στον  Ελληνικό  χώρο,  παντελή  απουσία 

ακροατών στις αίθουσες. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερης βαρύτητας διότι: 

a. απαξιώνεται το Ερευνητικό Ελληνικό έργο στο χώρο της Ογκολογίας, 

b. υποβαθμίζεται η προβολή της έρευνας, 

c. επιβαρύνεται η αυτοπεποίθηση των νέων ερευνητών 

6. Απροθυμία  αρκετών  συναδέλφων  να  συμμετέχουν  σε  συγκεκριμένες  αποστολές 

(πχ:  κρίση  εργασιών,  συμμετοχή  στις  διαδικασίες  επιλογής  εργασιών  προς 

βράβευση). Έτσι,  

a. από  τα  8  μέλη  της  Επιτροπής  Κρίσης  Εργασιών  στα  οποία  εστάλησαν  οι 

εργασίες  για βαθμολόγηση  και αξιολόγηση ανταποκρίθηκαν οι 5,  ημιτελή 

πρόταση  (που  δεν  θα  μπορούσε  να  ληφθεί  υπ’    όψιν)  έστειλαν  οι  2  και 

καθόλου 1 



b. στη  πρόσκληση  αξιολόγησης  ανηρτημένων  ανακοινώσεων  από  τους  4 

ανταποκρίθηκαν 2 

c. στη διαδικασία βράβευσης εργασιών προσκλήθηκαν 12 και παρευρέθηκαν 

μόλις 4. 

Το ανησυχητικό είναι ότι η πλειοψηφία των μη ανταποκριθέντων στις ανωτέρω 

προσκλήσεις  δεν  είχαν  ούτε  την  ευγένεια  να  ειδοποιήσουν  για  την  αδυναμία 

τους να συμμετέχουν στις ανωτέρω διαδικασίες, δείχνοντας απαξίωση προς το 

Συνέδριο  

7. Ειδικότερα  για  τις  συνεδρίες  των  προφορικών  ανακοινώσεων  Πέμπτη  26/4  και 

Σάββατο 28/4, θα θέλαμε να κάνουμε τα εξής σχόλια: 

a. Ηχηρή  απουσία  της  Οργανωτικής  και  Επιστημονικής  Επιτροπής  του 

Συνεδρίου 

b. Παρουσία ελαχίστων (2‐3) Παθολόγων Ογκολόγων (πλην των Προέδρων) 

c. Παρήγορη η συμμετοχή: 

i. Ιδρυμάτων Πανελληνίου εμβελείας (πχ: ΕΑ11) 

ii. Ξένων ερευνητικών κέντρων (πχ: ΕΑ8, ΕΑ6, ΕΑ16, κά) 

d. Λίγες ερευνητικές μελέτες Κλινικής Ογκολογίας, ενώ αντιθέτως αυξήθηκαν 

σημαντικά τα θέματα Μοριακής Βιολογίας και Εργαστηρίου 

e. Υπήρξαν  εξαιρετικές  μελέτες  που  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  αιτία  και 

αφορμή  εκτενών  συζητήσεων,  αλλά  έλειπαν  οι  συντελεστές  της 

ερευνητικής εργασίας και παρέμειναν μόνο οι ομιλητές (χαμένες ευκαιρίες 

ευρείας συζήτησης, σκέψη για άλλου είδους παρουσίαση) 

f. Υπήρξαν αρκετές μελέτες που ήταν πρωτότυπες και υψηλού επιπέδου  

g. Συμμετοχή  ιδιωτικών  Εργαστηρίων  (πχ: Genomedica,  Karyo, Genecor)  και 

ιδιωτικών Νοσηλευτικών μονάδων 

h. Μερικές εργασίες ήταν εξαιρετικά εξειδικευμένες για το Συνέδριο. Παρ’ όλα 

αυτά επιλέχτηκαν σαν βήμα προβολής της όλης ερευνητικής προσπάθειας 

στην Ελλάδα και στα πλαίσια των συνεργασιών με άλλες Εταιρείες 

i. Νομίζουμε  πως  εντέλει  ήταν  ατυχής  η  απόφαση  παράλληλης  εκδήλωσης 

Φαρμακευτικής  Εταιρείας  (παρουσίαση  του  κ. De Bono)  κατά  τη διάρκεια 

του κανονικού προγράμματος (διαρροή ~30 ατόμων) 

8. Παρεμβάσεις  της Οργανωτικής  Επιτροπής  στο  έργο  της  Επιστημονικής  Επιτροπής. 

Θα μπορούσαν να χαρακτηρίσθούν ως: 

a. Θετικές,  όταν  οι  προτάσεις  ήταν  για  καθαρά  διαδικαστικούς  λόγους,  π.χ. 

αλλαγές  κάποιων  ομιλιών  ή  στρογγυλών  τραπεζιών  μέσα  στο 

χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος (αλλαγή ώρας, μέρας, κλπ), προτάσεις 

για τη θέση των Προέδρων, συμπροέδρων κλπ 

b. Αρνητικές,  στα  σημεία  που  κάποιες  επιλογές  επηρέαζαν  ισορροπίες  ή 

επιθυμίες μελών της ΕΟΠΕ 

9. Θα θέλαμε να  τονίσουμε και να επαινέσουμε  τη συμβολή της Εταιρείας ETS στην 

επιτυχή προετοιμασία του Επιστημονικό μέρους του Συνεδρίου 

 



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Κάνοντας μερικές σκέψεις σε όλα τα ανωτέρω θα λέγαμε τα εξής: 

1. Δεν  είμαστε  πεπεισμένοι  ότι  το  ενδιαφέρον  των  παλαιών  και  νέων  Παθολόγων 

Ογκολόγων θα μπορούσε να βελτιωθεί από μια άλλη, διαφορετική θεματολογία ή 

τη πρόσκληση ακόμα πιο επιφανών ξένων ομιλητών. Απόδειξη αυτού είναι ότι σε 

πολύ  σημαντικές  εκδηλώσεις  η  παρουσία  των  Παθολόγων  Ογκολόγων  ήταν 

προκλητικά  μικρή.  Ακόμα  χειρότερη  και  δυσοίωνη  ήταν  η  εικόνα  με  τους  νέους 

Ογκολόγους και τους Ειδικευομένους Ογκολογίας. Οι αιτίες είναι πολλές και έχουν 

να  κάνουν με  κακές συνήθειες,  νοοτροπίες,  παρακμή θεσμών  και αξιών,  πολιτική 

συγκυρία,  στάση  ζωής  κ.ο.κ.  Η  ΕΟΠΕ  θα  πρέπει  να  δουλέψει  σοβαρά  προς  τη 

κατεύθυνση της αλλαγής του τρόπου σκέψης και πρακτικής των νέων Ογκολόγων, 

 Είναι  αποδεδειγμένο  (και  αυτό  το  λένε  πια  πολλοί)  ότι  οι  περισσότεροι 

Αθηναίοι  Ογκολόγοι  δεν  τιμούν  το  Πανελλήνιο  Συνέδριο  με  τη  παρουσία 

τους και τη συμμετοχή τους, προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες, κυρίως 

προσωπικές επαγγελματικές υποχρεώσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν θέλουν 

να  αναστείλουν  κατά  τη  διάρκεια  του  Συνεδρίου.  Αντιθέτως,  σε  άλλα 

κέντρα,  όπως  πχ  στο  Θεαγένειο  ΑΝΘ  (το  αναφέρουμε  σαν  παράδειγμα, 

αλλά  υπάρχουν  και  άλλα  κέντρα)  οι  3  Ογκολογικές  Κλινικές 

ελαχιστοποίησαν τις δραστηριότητές τους, ακύρωσαν όλα τα ραντεβού και 

τις  τακτικές  εισαγωγές,  έτσι  ώστε  να  διευκολυνθεί  η  παρουσία  των 

συναδέλφων στο Συνέδριο. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να ενθαρρύνεται από 

την ΕΟΠΕ προς τα μέλη της για την ομαλή προσέλευση των Συνέδρων 

2. Πρέπει να γίνει συνείδηση στο ΔΣ, αλλά και σε όλα τα μέλη της ΕΟΠΕ ότι: 

a. δεν συμφέρει στην Ογκολογική κοινότητα να υποβαθμιστεί η εικόνα και η 

αξία του Πανελληνίου ετησίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας 

b. δεν συμφέρει στην Ογκολογική κοινότητα να υποβαθμιστούν οι διαδικασίες 

προβολής  του  παραγόμενου  Επιστημονικού  και  Ερευνητικού  έργου  στον 

χώρο της Ογκολογίας 

3. Η  ΕΟΠΕ  θα  πρέπει  να  σχηματίσει  ειδική  Επιτροπή  εμπείρων  με  σκοπό  να 

αναλυθούν  τα  αίτια  της  παρακμής  και  να  βρεθούν  τρόποι  αναβάθμισης  και 

αναζωογόνησης  του  Πανελληνίου  Συνεδρίου,  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  ποιοτική 

διαφορά από άλλα πετυχημένα περιφερειακά συνέδρια. Μερικές προτάσεις που θα 

τολμούσαμε να καταθέσουμε είναι οι εξής: 

a. Οργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου εκτός Αθηνών (αλλά όχι μακριά για 

να αποσοβηθούν έξοδα μετακινήσεων) 

b. Υποχρεωτική παρουσία.  Να μη  δίδεται  πιστοποιητικό  σε Νέο Ογκολόγο ή 

Ειδικευόμενο  Ογκολογίας  αν  δεν  παρακολουθήσει  συγκεκριμένο  αριθμό 

ωρών του Συνεδρίου 

c. Ένταξη των προφορικών εργασιών μέσα στο κύριο σώμα του Επιστημονικού 

Προγράμματος  του  Συνεδρίου,  ενδεχομένως  μαζί  με  τα  αντίστοιχα 

Στρογγυλά Τραπέζια 

d. Ενεργείς συνεργασίες της Επιστημονικής Επιτροπής και των Προέδρων των 

Στρογγυλών  Τραπεζιών  με  συγκεκριμένα  ονόματα  νέων  Ογκολόγων,  οι 



οποίοι  με  διαφόρους  τρόπους  θα  συμμετέχουν  σε  λειτουργικές  και 

επιστημονικές προετοιμασίες του Συνεδρίου 

e. Η επιλογή των μελών των Επιτροπών Κρίσης, βράβευσης κλπ να γίνεται όχι 

με  ανάθεση,  αλλά  μετά  από  προφορική  επικοινωνία  των  Οργανωτών  και 

δέσμευση  των  συναδέλφων  για  την  διεκπεραίωση  του  προτεινομένου  σε 

αυτούς  τιμητικό  έργο.  Θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  η  παρουσία  Μοριακού 

Βιολόγου στις ανωτέρω επιτροπές, δεδομένων των συνεχώς περισσοτέρων 

μελετών που αφορούν τη Μοριακή Βιολογία του Καρκίνου 

f. Καλύτερη ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών συναφών Εταιρειών  

 

  Το  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Κλινικής  Ογκολογίας  είναι  κι  αυτό  ένας  καθρέπτης  της 

σύγχρονης  ζωής  του  τόπου μας. Πολλά από  τα προβλήματά  του  ξεκινούν  και  τελειώνουν 

στις  χρόνιες  στρεβλώσεις  του  λαού  μας,  που  δυστυχώς  μεταφέρονται  στους  νέους  και 

διαιωνίζονται. Το θέμα δεν είναι μόνο Εταιρικό, αλλά συνάμα κοινωνικό και πολιτικό και θα 

μπορούσαν γι’ αυτό να γραφούν πολλές σελίδες, γεγονός που αποφεύγουμε για προφανείς 

λόγους. 

 

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ογκολογίας  


