Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού
18η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ‐ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ & ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ»
Πρόεδρος: Καθηγητής Χ. Μαρκόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015
08.00 ‐ 09.00 Εγγραφές ‐ Παραλαβή έντυπου υλικού
09.00 ‐ 09.15 Εισαγωγή και ανάλυση προγράμματος Διημερίδας
09.15 ‐ 10.30 «Ενημέρωση από τα μεγάλα συνέδρια του 2015»
09.15 ‐ 09.45 St. Gallen – Vienna Consensus 2015: Τι άλλαξε στη 2ετία που πέρασε;
09:45 ‐ 10:15 Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από το ASCO 2015.
10.15 ‐ 10.30 Σχόλια
10.30 – 11.00 Κριτική προσέγγιση σε θέματα προληπτικού ελέγχου ασυμπτωματικών γυναικών
Διάλεξη: Η Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία στο Πληθυσμιακό έλεγχο
11.00 ‐ 11.30 Διάλειμμα Καφέ
11.30 ‐ 13.00 Oxford style debate:
1) Έλεγχος ασυμπτωματικών γυναικών με Μαστογραφία
«Όλες οι γυναίκες >40 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια μαστογραφία»
2) Προφυλακτική ετερόπλευρη Μαστεκτομή
«Όλες οι ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο μαστού πρέπει να υποβάλλονται σε
προφυλακτική ετερόπλευρη Μαστεκτομή»
3) Θετικός ΦΛ: Ακτινοθεραπεία αντί Ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού
«Οι ασθενείς με διηθημένο Φρουρό Λεμφαδένα πρέπει να ακτινοβολούνται στη
μασχάλη αντί να υποβάλλονται σε εγχείρηση λεμφαδενικού καθαρισμού»
13.00 ‐ 14.00 «Ανακρίνοντας τους Ειδικούς»
‐ σύντομες ερωτήσεις σε συχνά, συγκεκριμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά
προβλήματα και απαντήσεις από ομάδα ειδικών διαφόρων ειδικοτήτων
14.00 ‐ 15.00 Διάλειμμα ‐ Ελαφρύ γεύμα
15.00 ‐ 17.00 «Ογκολογικό Συμβούλιο ‐ προβληματισμοί σε περιστατικά καρκίνου»
* Συμμετοχή του ακροατηρίου με σύστημα τηλε‐ψηφοφορίας
17.00 ‐ 18.00 «Ενδιαφέροντα από τη βιβλιογραφία του 2015»
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015
09:00 ‐ 12:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ)
09:00 ‐ 09:30 «Πως “διαβάζεται” μια Μαγνητική Μαστογραφία: ερμηνεία των ευρημάτων της
και σύγκριση με αυτά στη ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα»
09:30 ‐ 10:00 «Απαραίτητα στοιχεία και ερμηνεία των ευρημάτων της ιστολογικής έκθεσης»
10:00 ‐ 10:30 «Συνήθεις επιπλοκές στη χειρουργική του μαστού και αντιμετώπιση τους»
10:30 ‐ 12:00 Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων και συζήτηση.
* δυνατότητα των συμμετεχόντων να παρουσιάσουν τα δικά τους περιστατικά για να
συζητηθούν.

