
Η Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) διοργανώνει το 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας με θέμα: Από το 

εργαστήριο στην κλινική πράξη. 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 4 – 6 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα. 

Αντικείμενο 

Έπειτα από τις τρεις προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις, το 4ο στη σειρά 
Πανελλήνιο συνέδριο της Εταιρίας μας, είναι πλέον θεσμός. Ένας θεσμός που στόχο του έχει 

τη διαρκή ενημέρωση των ιατρών και λοιπών επιστημόνων καθώς και την κατάρτιση των 
νεότερων συναδέλφων ως προς τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στο χώρο μας.  

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τον καρκίνο 
της παιδικής ηλικίας αλλά και τα καλοήθη αιματολογικά νοσήματα στα παιδιά. Για το λόγο 

αυτό πιστεύουμε πως αποτελεί σημαντική ευκαιρία συνάντησης και επικοινωνίας όλων όσων 
φροντίζουμε το παιδί με αιματολογικά ή ογκολογικά νοσήματα ώστε να υπάρξει ανταλλαγή 

απόψεων και εποικοδομητικός διάλογος.  

 
Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές θα αναφέρουν τις νεότερες 

γνώσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας και 
Ογκολογίας.    

 

Θεματικές ενότητες 

Το συνέδριο εστιάζεται μεταξύ άλλων στα κατωτέρω: 

 Αιμορραγικές διαθέσεις 

 Αιμοσφαιρινοπάθειες 

 Λοιμώξεις 

 Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων  

 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 

 Νευρο – ογκολογία  

 Νευροβλάστωμα 

 Όγκοι ΚΝΣ 

 Όγκοι νεφρού 

 Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 

 Οξεία μυελογενής λευχαιμία 

 Σαρκώματα και σπάνιοι όγκοι  

 Υποστηρικτική φροντίδα 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Αιματολόγους – Ογκολόγους ενηλίκων 

 Ακτινολόγους 

 Ακτινοθεραπευτές 

 Γενικούς ιατρούς  

 Ενδοκρινολόγους 

 Κοινωνικούς λειτουργούς 

 Λοιμωξιολόγους  

 Νοσηλευτές 

 Οδοντιάτρους 



 Παθολόγους 

 Παιδιάτρους αιματολόγους – ογκολόγους 

 Παθολογοανατόμους  

 Φαρμακοποιούς 

 Φοιτητές 

 Χειρουργούς  

 Ψυχιάτρους 

 Ψυχολόγους 

Δραστηριότητες – Εργασίες 

 Κεντρικές ομιλίες  

 Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας  

 Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων  

 Κλινικά Quiz 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 Έναρξη υποβολής εργασιών: 28 Φεβρουαρίου 2018 

 Προθεσμία υποβολής εργασιών: 30 Μαρτίου 2018 

 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 23 Απριλίου 2018 

 Έναρξη εγγραφών: 4 Απριλίου 2018 

 Προθεσμία αποστολής περιλήψεων (μόνο για τους ομιλητές): 27 Απριλίου 2018 

 Ανακοίνωση προγράμματος: 19 Μαρτίου 2018 

 Έναρξη συνεδρίου: 4 Μαΐου 2018 

Επικοινωνία για πληροφορίες  

 Τηλέφωνο: 210 – 6897552 & 553  

 Φαξ: 210 – 6897555 

 E-mail: info@gk.gr  

 Site: http://www.eepao.gr  
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