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Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολο-
γίας-Ογκολογίας, έχω την χαρά να σας ανακοινώσω την διοργάνωση Επιστημονικής Συνά-
ντησης με τίτλο: «Παρόν και Μέλλον στην Παιδιατρική Αιματολογία - Ογκολογία», που θα 
πραγματοποιηθεί στις 17 – 19 Μαρτίου 2017, στο ξενοδοχείο Poseidon Palace, στη Λεπτο-
καρυά Πιερίας. Το Επιστημονικό Πρόγραμμα που θα αποτελείται από Στρογγυλά Τραπέζια και 
Διαλέξεις, έχει ως στόχο  την ενεργό συμμετοχή  όλων των μελών της εταιρείας στη συζήτηση 
για τα προβλήματα που έχουμε στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και τις βελτιώσεις που 
απαιτούνται, τη σωστή εφαρμογή της καταγραφής και των κοινών πρωτοκόλλων, την ενεργό 
μας συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα προγράμματα  της SIOPE αλλά και σε νέα κοινά 
πρωτόκολλα για σωστή και ομοιογενή προσέγγιση των παιδιών και εφήβων με καρκίνο στην 
χώρα μας. 

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο της SIOPE για τα επόμενα 10 χρόνια η ΕΕΠΑΟ, το ΔΣ 
και όλα τα μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για αύξηση των ποσοστών ία-
σης παιδιών και εφήβων με καρκίνο αλλά και  βελτίωση της ποιότητας ζωής στους επιβιώ-
σαντες σε συνεργασία με γονείς και αποθεραπευμένους. Το σύνθημα που ακούστηκε στην 
SIOPE SOCIETY DAY στα πλαίσια του ECCO 2017 στις 27 Ιανουαρίου 2017 «τα παιδιά 
πρώτη προτεραιότητα» θα είναι ο φάρος για όλους και ως μέτρο επιτυχίας τα 10 χρόνια 
ελεύθερα νόσου και απώτερων συνεπειών. 

Επίσης οι συνάδελφοι Παιδίατροι και Αιματολόγοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
με ποικιλία ενδιαφερόντων θεμάτων όπως η αποσιδήρωση στη θαλασσαιμία, η θεραπεία με 
ενδοφλέβιο σίδηρο, η αιμορροφιλία και οι διαταραχές των αιμοπεταλίων. Ευελπιστούμε στην 
ενεργό συμμετοχή σας και περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε όλους στην όμορφη Λεπτοκα-
ρυά Πιερίας.

Με εκτίμηση,

Απόστολος Πουρτσίδης
Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Α.Ο.



Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Εταιρείας 
Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας 
(Ε.Ε.Π.Α.Ο.)

Πρόεδρος
Απόστολος Πουρτσίδης

Αντιπρόεδρος
Βασίλης Παπαδάκης

Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Δογάνης

Ταμίας 
Άννα Παϊσίου

Σύμβουλοι
Αντώνιος Καττάμης
Λοίζος Πετρίκκος
Εμμανουήλ Χατζηπαντελής

Θέματα

1. Νεότερα στην αιμορροφιλία

2. Οι δύο όψεις του σιδήρου 

3. Διαταραχές των αιμοπεταλίων

4. Απώτερες επιπλοκές θεραπείας 
 του καρκίνου στα παιδιά

5. Νεότερα στις μυκητιάσεις

6. Καρκίνος στους εφήβους

7. Εμπειρία και λειτουργία 
 συνεργατικών ομάδων για 
 τις κακοήθειες της παιδικής 
 –εφηβικής ηλικίας

8. Γενική Συνέλευση ΕΕΠΑΟ, 
 αλλαγή καταστατικού



Γενικές Πληροφορίες

Τόπος διεξαγωγής Διημερίδας
Poseidon Palace, Λεπτοκαρυά

Ημερομηνία διεξαγωγής Διημερίδας
17-19 Μαρτίου 2017   

Δικαίωμα συμμετοχής
Για την παρακολούθηση της Διημερίδας 

δεν απαιτείται η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής

Οργάνωση Διημερίδας
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας (Ε.Ε.Π.Α.Ο.)

Γραμματεία Οργάνωσης Διημερίδας 
Premium / Congress & Social Events Solutions
Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47, T.K. 54623, 
τηλ. & fax: 2310 226250, τηλ. 2310 219407
Αθήνα: Ζαλοκώστα 44 & Λεωφ. Κηφισίας, 
T.K. 15233, τηλ.: 211 10 69 340, fax: 210 68 38 221
e-mail: premium.conf@gmail.com
fb: premiumeventsthessaloniki
www.premium-events.gr


