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ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
♦ Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου – Διαχείριση ευρημάτων
♦ Ο ρόλος του PET/CT στη σταδιοποίηση: Πλεονεκτήματα και περιορισμοί
♦ Ο ρόλος της Επεμβατικής Ακτινολογίας στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
♦ Ο ρόλος του ενδοβρογχικών υπερήχων στη σταδιοποίηση

2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
♦ Λέμφωμα: Ο ρόλος του PET-CT στη σταδιοποίηση, επανασταδιοποίηση και
παρακολούθηση
♦ Λέμφωμα: Ποιος ο ρόλος της Μαγνητικής Τομογραφίας;
♦ Πολλαπλούν Μυέλωμα: Ο σύγχρονος ρόλος της απεικόνισης

3. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΉΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
♦ Ο ρόλος του χημειοεμβολισμού στις ηπατικές κακοήθειες
♦ Ο ρόλος του ραδιοεμβολισμού στις ηπατικές κακοήθειες
♦ Επεμβατικές Τεχνικές στις κακοήθειες των χοληφόρων
♦ Ablation

4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
♦ Ο ρόλος του διορθικού υπερηχογραφήματος με ελαστογραφία και fusion imaging
στον καρκίνο του προστάτη.
♦ Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία και καρκίνος του προστάτη: Κλινικά
ερωτήματα και απαντήσεις.
♦ Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη.
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5. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
♦ Η σημασία της προεγχειρητικής διάγνωσης (Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα,
Μαγνητική Τομογραφία).
♦ Η Μαγνητική Μαστογραφία στην προεγχειρητική τοπική σταδιοποίηση.
♦ Radiogenomics στον καρκίνο του μαστού: από τη Μοριακή Βιολογία στην Απεικόνιση.
♦ Εκτίμηση του αποτελέσματος της νεο-επικουρικής χημειοθεραπείας.

6. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
♦ Ο ρόλος της απεικόνισης στο σχεδιασμό ακτινοθεραπείας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον.
♦ Εξελιγμένες τεχνικές Μαγνητικής Τομογραφίας: Τι μπορεί να προσφέρουν στο
σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας.
♦ Η συμβολή της SPECT/CT και PET/CT στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας: Νεότερες
εξελίξεις.
♦ Απεικονιστικές απαιτήσεις εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας.

7. ΉΠΑΡ – ΠΑΓΚΡΕΑΣ
♦ Αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος: Ο ρόλος της Πολυτομικής CT στον ορισμό της
εξαιρέσιμης και της οριακά εξαιρέσιμης νόσου
♦ Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος: Ο ρόλος της απεικόνισης στη διάγνωση και την
εκτίμηση του κακοήθους δυναμικού
♦ Διαγνωστικές προκλήσεις στην απεικόνιση του ηπατικού καρκίνου.

8. ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
♦ Στοχεύουσες θεραπείες καρκίνου: Κλινική ανασκόπηση
♦ Διαγνωστικές ιδιαιτερότητες στην αξιολόγηση αποκρίσεων στις στοχεύουσες
θεραπείες
♦ Ανοσοθεραπεία καρκίνου: Κλινική ανασκόπηση
♦ Διαγνωστικές ιδιαιτερότητες στην αξιολόγηση αποκρίσεων στην ανοσοθεραπεία
3

9. ΌΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
♦ Θεραπεία Όγκων Εγκεφάλου με γ-knife: πως δρα και ποιά τα απεικονιστικά κριτήρια
επιτυχίας.
♦ Εκτίμηση θεραπευτικής απόκρισης Γλοιωμάτων: τα κριτήρια RANO.
♦ Ειδικές τεχνικές Μαγνητικής Τομογραφίας (Αιμάτωση, Διάχυση, Φασματοσκοπία): Τι
προσφέρουν στη διάγνωση των εγκεφαλικών όγκων και την εκτίμηση του
θεραπευτικού αποτελέσματος.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
♦ Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών γυναικολογικών κακοηθειών με
διαδραστική συμμετοχή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
♦ Ραδιοφάρμακα στην Ογκολογία: Η εποχή των theranostics
♦ Απεικονιστικά ευρήματα σε παρενέργειες και επιπλοκές των αντινεοπλασματικών
θεραπειών
♦ Όγκοι κεφαλής – τραχήλου: Ο ρόλος της σύγχρονης απεικόνισης.
♦ Επεμβατική Ογκολογία
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