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Τα Μέλη της ΕΟΠΕ και τους Νέους Ογκολόγους Ελλάδας 

 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1534/12-07-2008 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2008 

 

  

Αγαπητή/έ Συνάδελφε, 

 

Η οργάνωση και του 5ου εκπαιδευτικού σεµιναρίου της Ελληνικής Ακαδηµίας 

Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.), µε τίτλο «Καρκίνος Μαστού & Εισαγωγή στην 

Κλινική Έρευνα» που πραγµατοποιήθηκε το τριήµερο 6-8 Ιουνίου 2008 στο Ιωνικό 

Κέντρο, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 

 

Η Ε.Ο.Π.Ε. συνεχίζει την εκπαιδευτική της αυτή δραστηριότητα µε το 6ο εκπαιδευτικό 

σεµινάριο, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Καρκίνος Ουροποιογεννητικού Συστήµατος: 

Από τη Βασική Έρευνα στις Στοχευµένες Θεραπείες». Το σεµινάριο θα 

πραγµατοποιηθεί το τριήµερο 24 - 26 Οκτωβρίου 2008, στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 

11 στην Πλάκα.  Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι του σεµιναρίου θα είναι ο κ. Γ. 

Αραβαντινός και ο κ. Α. Μπάµιας. 

 

Το σεµινάριο εντάσσεται στον 1ο Κύκλο Σπουδών της Ε.ΑΚ.Ο., ο οποίος έχει ως 

στόχο να καλυφθούν συστηµατικά, µέσα σε µια τριετία, οι βασικές γνώσεις 

ογκολογίας που πρέπει να έχει ο νέος ογκολόγος. Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος 

προβλέπεται να επαναλαµβάνεται ανά τριετία, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

στους ειδικευόµενους, αλλά και τους ασκούντες την ειδικότητα Έλληνες Ογκολόγους, 

να ανανεώνουν συστηµατικά τις επιστηµονικές τους γνώσεις, προκειµένου να είναι 

εναρµονισµένες µε τις επιστηµονικές προόδους και επικαιροποιηµένες στα διαρκώς 

εξελισσόµενα δεδοµένα της κλινικής ογκολογίας, στη χώρα µας και το εξωτερικό. 
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Οι συµµετέχοντες και του 6ου εκπαιδευτικού σεµιναρίου θα λάβουν ειδική επίσηµη 

έκδοση µε την ύλη των θεµατικών ενοτήτων που θα διδαχθούν. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού τριηµέρου θα απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και θα χορηγείται πιστοποιητικό συµµετοχής και επίδοσης. Με την 

ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου σπουδών, θα χορηγείται πιστοποιητικό 

επιτυχίας, έπειτα από τη συµµετοχή στις σχετικές εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης. 
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Οι διευθυντές ή οι προϊστάµενοι ογκολογικών τµηµάτων παρακαλούνται να 

ενθαρρύνουν τους νέους ογκολόγους να συµµετάσχουν. Η παρακολούθηση είναι 

δωρεάν. 

 

Κάθε ενδιαφερόµενος καλείται να συµπληρώσει την επισυναπτόµενη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και να την αποστείλει στην ΕΟΠΕ έως τις                

7 Σεπτεµβρίου 2008.  

 

Η αποστολή µπορεί να γίνει µέσω: 

FAX στο 2106457971 και 2106453622  

ή   

E-MAIL στο hesmo@otenet.gr 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µε την κα Ναταλία Χατζηφώτη, 

υπεύθυνη γραµµατέα της ΕΟΠΕ, για την ΕΑΚΟ.  

  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

 

Εκ µέρους του ∆.Σ. της ΕΟΠΕ 

 

               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          

                                                                                                      

    

 

           ∆. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ                                                Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                       


