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ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α

Σύγχρονη Προσέγγιση
του Καρκίνου του Θυρεοειδούς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης εκ µέρους του Τµήµατος Χειρουργικής Θυρεοειδούς του 
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, µε ιδιαίτερη τιµή και χαρά σας καλωσορίζουµε στην ηµερίδα µας, µε θέµα ‘’Σύγχρονη προσέγγιση 
του καρκίνου θυρεοειδούς’’ που θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 στο αµφιθέατρο του ΙΑΣΩ.
Η τιµητική για εµάς παρουσία και η ενεργός συµµετοχή σας στις εργασίες της ηµερίδας, θα ικανοποιήσει αναµφίβολα τις 
προσδοκίες µας και είµαστε βέβαιοι πως θα συµβάλλει τα µέγιστα στην επιτυχία της.
Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά ότι ο Καρκίνος του Θυρεοειδούς αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια του ενδοκρινικού 
συστήµατος. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν αλλάξει και κύριος σκοπός τους είναι οι ασφαλέστερες επεµβάσεις. Αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί αφενός επιλέγοντας την εξατοµικευµένη και ενδεδειγµένη επέµβαση για τον συγκεκριµένο ασθενή 
και αφετέρου αποφεύγοντας τόσο την ατελή επέµβαση όσο και την υπερθεραπεία. Σκοπός της ηµερίδας µας είναι η 
διεξαγωγή της να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Το Τµήµα Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, λειτουργεί σχεδόν 2 χρόνια και σε 
αυτό το διάστηµα έχουµε αντιµετωπίσει περισσότερους από 700 ασθενείς. Η εµπειρία όµως των γιατρών που το 
απαρτίζουν είναι πολυετής και το κλινικό και επιστηµονικό τους έργο είναι σηµαντικό. Το Τµήµα µας παρέχει 
εξειδικευµένες υπηρεσίες σε ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέµβαση στο θυρεοειδή. 
∆ιενεργούµε όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις του θυρεοειδούς, προσπαθώντας να εξατοµικεύουµε την επέµβαση 
ανάλογα µε τα δεδοµένα αλλά και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Είµαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσµατα µας 
αφού τα ποσοστά επιπλοκών µας είναι εξαιρετικά χαµηλά σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα. Έχουµε στη διάθεση µας 
καθηµερινά και σε όλες µας τις επεµβάσεις, τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό (νευροδιέγερση, φθορισµό παραθυρεοειδών, 
διεγχειρητική µέτρηση παραθορµόνης, ταχεία βιοψία κλπ).  Το Τµήµα µας υποστηρίζεται από όλα τα Τµήµατα που 
χρειάζεται ένας ασθενής µε νόσο του θυρεοειδούς και τα οποία υπάρχουν στο Νοσοκοµείο µας. Ετησίως το Τµήµα µας 
αντιµετωπίζει µεγάλο αριθµό ασθενών ορισµένοι από τους οποίους χρειάζονται επανεπέµβαση ή έχουν σύνθετα 
προβλήµατα.
Η ηµερίδα µας διεξάγεται σε δύσκολες για τη χώρα µας συνθήκες, µέσα στο νέο περιβάλλον της πανδηµίας. Οι νέες αυτές 
συνθήκες µας έχουν πλήξει όλους. Το Τµήµα Χειρουργικής Θυρεοειδούς του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, αφιερώνει την ηµερίδα 
στους ασθενείς του αφού πιστεύουµε ότι χρέος όλων µας είναι να βελτιωνόµαστε διαρκώς. Μόνο έτσι οι ασθενείς µας θα 
ευεργετούνται από τις υπηρεσίες των θεραπόντων και θα έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.
Ας µην αφήσουµε την κρίση που υπάρχει να µας παρασύρει και ας προσπαθήσουµε, τουλάχιστον στον χώρο που 
µπορούµε, να αντιτάξουµε στον αδιέξοδο «ανταγωνισµό», τη συνεργασία των ειδικών γιατρών θυρεοειδούς, προς όφελος 
τόσο των ασθενών µας όσο και εµάς των ιδίων. Αυτό το κάνουµε πράξη αφού οι καλεσµένοι οµιλητές είναι από αρκετούς 
και διαφορετικούς χώρους. Ο χρόνος της ηµερίδας όµως είναι περιορισµένος και δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να 
µιλήσουν και άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι ειδικοί στον θυρεοειδή. Έχουµε προσκαλέσει επίσης όλες τις Επιστηµονικές 
Εταιρείες που έχουν σχέση µε τον καρκίνο του θυρεοειδούς.
Είµαστε πεπεισµένοι  ότι το άριστο αποτέλεσµα της θεραπείας του ασθενή µε καρκίνο θυρεοειδούς προκύπτει από την 
άριστη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και αυτή αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση και την επιτυχή και ικανοποιητική έκβαση αυτών των ασθενών. Αξιολογούµε θετικά την εθελοντική εργασία 
όλων των συναδέλφων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα µας και αφιέρωσαν µέρος από τον πολύτιµο χρόνο τους και 
τους ευχαριστούµε θερµά. Ευχαριστούµε επίσης όλους όσους βοηθούν στην διεξαγωγή αυτής της ηµερίδας.
Οι περισσότεροι από τους οµιλητές είναι διεθνώς αναγνωρισµένοι αλλά και καταξιωµένοι επιστήµονες ο κάθε ένας στην 
ειδικότητα του ξεχωριστά. Ελπίζουµε η ηµερίδα µας να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για ανταλλαγή απόψεων και 
εµπειριών και να συνεισφέρει στην ασφαλέστερη αντιµετώπιση των ασθενών µας.
Σας διαβεβαιώνουµε ότι η ενεργός συµµετοχή σας θα είναι καρποφόρα για όλους µας και θα συµβάλλει στην επιτυχία της 
ηµερίδας µας.

Με εκτίµηση και εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Σταύρος Τσιριγωτάκης, MD, FACS
Γενικός Χειρουργός
∆ιευθυντής Τµήµατος Χειρουργικής Θυρεοειδούς, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
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Εγγραφές

Χαιρετισµοί

Στρογγυλό τραπέζι: Επιδηµιολογία, σύνδροµα που συνδέονται µε  
τον καρκίνο θυρεοειδούς, καρκίνος θυρεοειδούς στην εγκυµοσύνη
Προεδρείο: Laura Fugazzola, Ευανθία ∆ιαµάντη - Κανδαράκη

• Επιδηµιολογία καρκίνου θυρεοειδούς    
Αναστάσιος Μπονιάκος

• Σύνδροµα που συνδέονται µε τον καρκίνο θυρεοειδούς  
Κρίστη Αλεξανδράκη

• Καρκίνος θυρεοειδούς στην εγκυµοσύνη     
Ευανθία ∆ιαµάντη Κανδαράκη

Στρογγυλό τραπέζι: Ιστοπαθολογική ταξινόµηση καρκίνου θυρεοειδούς
Προεδρείο: Σοφία Τσελένη - Μπαλαφούτα, Αικατερίνη Παυλάκη

• Σύγχρονη ιστοπαθολογική ταξινόµηση - υποταξινόµηση 
(υπότυποι - µοριακοί τύποι)       
Ευαγγελία Κάβουρα

• Ιστοπαθολογικές παράµετροι σηµαντικές για τις κατευθυντήριες 
οδηγίες αντιµετώπισης        
Σοφία Τσελένη - Μπαλαφούτα

Coffee Break

Στρογγυλό τραπέζι: Το καρκίνωµα ως όζος - ∆ιερεύνηση των όζων 
του θυρεοειδούς
Προεδρείο: Σπύρος Κόλλιας, Άγγελος Καλοβιδούρης, Πανδώρα Παπαντωνίου

• Συµβολή υπερηχογραφήµατος θυρεοειδούς και χαρτογράφησης  
Χριστίνα Γκάλι

• Παρακέντηση (FNA) θυρεοειδούς και λεµφαδένων  
Μανώλης Πετρόπουλος

• Αξιολόγηση κυτταρολογικής (σύστηµα Bethesda)   
Ιωαννίνα Βιδάλη - Πατσιαβού

• Molecular pathology and thyroid FNA     
Cristina Romei

• Επιλογή θεραπείας του καρκίνου του θυρεοειδούς από   
τον ενδοκρινολόγο βάσει της ταξινόµησης      
Άννα Γαρίδου
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08:30 – 09:00 

09:00 – 09:15

09:15 – 10:30 

10:30 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:30 
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Στρογγυλό τραπέζι: Σύγχρονη Χειρουργική Αντιµετώπιση
Προεδρείο: Paolo Miccoli, Gabriele Materazzi, Γεώργιος Καπελλάκης, 
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

• Επιλογή κατάλληλης επέµβασης      
Σταύρος Τσιριγωτάκης 

• Επανεπεµβάσεις         
Στυλιανός Ρέστος 

• Επιπλοκές - Τεχνολογικός εξοπλισµός    
Αναστασία Λεµονή 

Η συµβολή των προηγµένων τεχνικών θυρεοειδεκτοµής
Σχολιαστές: Paolo Miccoli, Gabriele Materazzi,   
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Light Lunch 

Στρογγυλό τραπέζι: Στρατηγική σύγχρονης προσέγγισης επικουρικής 
θεραπείας καρκίνου θυρεοειδούς
Προεδρείο: Καλλιόπη Βονόρτα, Gabriele Materazzi, Λεωνίδας Ντούντας 

• Στρατηγική της µετεγχειρητικής θεραπείας από    
τον ενδοκρινολόγο        
Λεωνίδας Ντούντας

• Σύγχρονη προσέγγιση επικουρικής θεραπείας    
µε ραδιενεργό Ιώδιο         
Σοφία Σαράντη 

• Molecular profiling and personalized medicine   
in Advanced Thyroid Cancer       
Cristina Romei

• Στοχευµένη  θεραπεία στον προχωρηµένο καρκίνο 
θυρεοειδούς        
Γεώργιος Σηµαιάκης 

Στρογγυλό τραπέζι: Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς
Προεδρείο: Αριστείδης Κερασώτης, Ιωάννης Κουτελιδάκης, Λία Κανάκη 

• ∆ιαγνωστική προσέγγιση       
Μελποµένη Πέππα 

• Ιστολογική ταξινόµηση        
Βασίλης Μηλιώνης 

• Μεταστατικό ΜΚΘ: Επικουρική θεραπεία – Αναστολείς τυροσινικών 
κινασών         
Γεώργιος Σηµαιάκης

13:30 – 15:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:30

17:30 – 19:30
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HARMONIC™ devices can reduce total operative costs by 10% in thyroidectomy when compared  
to conventional techniques1

HARMONIC FOCUS™ family of  
curved shears: clear cost savings in 
thyroidectomy

Harmonic™

Hospital costs associated with thyroidectomy performed with a HARMONIC™ device compared to 
conventional techniques: a systematic review and meta-analysis
Hang Cheng, Ireena M Soleas, Nicole C. Ferko, Chris G. Cameron, Je�rey W. Clymer & Joseph F. Amaral,  Journal of Medical Economics 
(2016)

• The HARMONIC™ family of devices improves e�iciency and reduces costs to the hospital when they  
are used to perform thyroidectomy1*

• HARMONIC™ devices can reduce total operative costs by 10% (€174) in thyroidectomy when compared  
to conventional techniques1

Drainage volume

By 0.72

days
(p<0.005)

Length of stay

By 292

minutes
(p<0.001)

Operative time

By 452

ml
(p<0.001)

Intraoperative blood loss

By 0.72

days
(p<0.005)

Read full article

10%
(p=0.007)

Total cost 
reduction1≠

€174

Average of the absolute cost reductions 
reported in 4 European countries1≠

$

10%
(p=0.007)

Total cost 
reduction1≠

€174

Average of the absolute cost reductions 
reported in 4 European countries1≠

$

The HARMONIC™ FOCUS™ family of curved shears has been shown to significantly reduce operative time, interoperative 
blood loss, length of stay and drainage volume compared to conventional methods in thyroidectomy procedures.1¥

*As per US data

≠From a 2016 systematic review and meta-analysis focusing on the following European countries: Italy, Sweden, Poland, Spain, France. Total operative costs are inclusive of OR time, OR personnel, pre-operative 
exams, anesthesia time, drugs, length of stay, intra-operative resources, admission/discharge fees, and Harmonic scalpel device costs. 

¥ Based on a meta-analysis of HARMONIC™ FOCUS™ (HF) versus clamp, cut and tie, where HF reduced:
 • operative time (p<0.001)
 • intra-operative blood loss (p<0.001)
 • length of stay (p<0.005)
 • drainage volume (p<0.01)
 • post-operative pain via Visual Analogue Scale (p<0.001)



The HARMONIC FOCUS™ family dynamically 
optimizes energy delivery in response to changing 
tissue conditions. 

•  Precise tapered tip design: Finely dissect, cut and 
coagulate without exchanging instruments2 

• Full range of head  
and neck procedures: Glossectomy, parotidectomy, 
thyroidectomy, radical neck

References: 1. Cheng, Hospital costs associated with thyroidectomy performed with a Harmonic device compared to conventional techniques: a systematic review and meta-analysis, J Med Econ;2016;19;8;750 
(118892-210901, 165013-210120, 115424-190529)  2. Ethicon, DC000151D, Design plan, Aug 2007, Data on File (128318-191125)  3. Ethicon, PCSD002688B, HARMONIC™ HAR9F Shears: Design Verification Acute 
Study in the Pig, Sept 2013, Data on File (128409-191126)  4. Ethicon, PSP003870A, Nighthawk Thermal Damage Statistical Analysis, March 2014, Data on File (128411-191126)  5. Lucchini, Health Technology 
Assessment and Thyroid Surgery, G Chir;2013;34:718;198 (128777-191203)  6. Ren ZH, et al. The Harmonic Scalpel versus Conventional Hemostasis for Neck Dissection: A Meta-Analysis of the Randomized 
Controlled Trials. PLoS One. 2015;10(7) (165016-210120) 

*As exhibited in an animate, porcine vessel model - 63/64 (HAR9F) vs. 31/32 (FCS9) seals passing blood pressure challenge, p=1  ¥As exhibited in a preclinical porcine model – 1.68 mm mean lateral thermal 
spread  In a single center retrospective health technology assessment (HTA), the HTA method was applied in a case study of 440 patients undergoing thyroidectomy in Terni, Italy. The use of HARMONIC™ 
FOCUS™ resulted in reducing overall procedure time from 143.33 minutes to 113.7 minutes (20.67%) and reducing overall hospital cost from €3,055 to €2,768 (9.39%).  **Systematic review of RCTs, HARMONIC™ 
compared conventional method in neck surgery reduced operative time by 29.3 minutes [mean di�: -29.29; 95% CI = (-44.26, -14.32); P=0.0001]   

The HARMONIC™ FOCUS™+ Shears with Adaptive Tissue  
Technology seals vessels with the same strength that you  
have come to expect from the HARMONIC™ FOCUS™ Shears.3* 
Finely dissect, cut and coagulate without exchanging instruments.2 

HARMONIC™ FOCUS™+ Shears has caused less than 2mm of  
mean lateral thermal spread in a porcine model.4¥ In a single center 
retrospective health technology assessment, HARMONIC™  
FOCUS™ reduced operative time by over 20% and cost by more  
than 9% when used in thyroidectomy.5

Reliable sealing + Enhanced precision + Improved e�iciency + Cost savings 

Product  
code

Description Quantity/ 
sales unit

HAR9F HARMONIC™ FOCUS™ Shears + Adaptive Tissue Technology 6

HAR17F HARMONIC™ FOCUS™ Long Shears + Adaptive Tissue Technology 6

HARMONIC FOCUS™ family of curved shears:

Your head and neck surgical solution

Parotidectomy

Thyroidectomy

Radical 
neck

Glossectomy

Comprehensive solutions 
of energy-based surgical 
devices for precision and 
multifunctionality in your 
head and neck procedures

HARMONIC™ Technology was 
shown to significantly reduce 
operative time in neck dissection 
by 29 mins when compared to 
conventional methods6**[ ]

To learn more, contact yourlocal Ethicon Sales Representative or visit www.jnjmedicaldevices.

 
 

Please refer always to the Instructions for Use / Package Insert that come  
with the device for the most current and complete instructions.

Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH 
Hummelsbütteler Steindamm 71 

22851 Norderstedt, Germany

© Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH 2022, 060704-210120 EMEA
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

CRISTINA ROMEI, BCs, PhD
Department of Clinical Endocrinology and Metabolism, Unit of Endocrinology, University 
of Pisa, Italy

GABRIELE MATERAZZI
Professor of Surgery, University of Pisa, Italy

LAURA FUGAZZOLA
Full Professor of Endocrinology
Department of Pathophysiology and Transplantation, University of Milan, Italy
Division of Endocrine and Metabolic Diseases
Ospedale San Luca, IRCCS Istituto Auxologico Italiano

PAOLO MICCOLI
Professor of General Surgery, Department of Surgical Pathology, University of Pisa, Italy

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
Ενδοκρινολόγος,
Επιστηµονικός Συνεργάτης Β' Χειρουργικής Κλινικής, Αρεταίειο Νοσοκοµείο, ΕΚΠΑ

ΒΙ∆ΑΛΗ - ΠΑΤΣΙΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ιατρός Κυτταρολόγος, ∆ιευθύντρια Κυτταρολογικού Τµήµατος ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΒΟΝΟΡΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Πυρηνικός Ιατρός
∆ιευθύντρια Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΓΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
Ενδοκρινολόγος

ΓΚΑΛΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ακτινοδιαγνώστης

∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Ενδοκρινολόγος - ∆ιαβητολόγος,
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών

ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, MD, PhD
Ιατρός Παθολογοανατόµος, Επιµελήτρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου,
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΚΑΛΟΒΙ∆ΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
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ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ενδοκρινολόγος, Τµήµα Ενδοκρινολογίας - ∆ιαβήτη - Οστεοπόρωσης, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

ΚΕΡΑΣΩΤΗΣ Χ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Ενδοκρινολόγος, ∆ιευθυντής Τµήµατος Ενδοκρινολογίας - ∆ιαβήτη - Οστεοπόρωσης,
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, MD
Ιατρός Ακτινολόγος, ∆ιευθυντής Τµήµατος Ιατρικών Απεικονίσεων ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, 
Καθηγητής Νευροακτινολογίας Πανεπιστηµίου Ζυρίχης

ΚΟΥΤΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
Fellow of the European Board of Surgery - Endocrine Surgery

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής Χειρουργικής Ohio State University, USA

ΛΕΜΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ιατρός - Γενικός Χειρουργός, Συνεργάτης Τµήµατος Χειρουργικής Θυρεοειδούς,
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ιατρός Παθολογοανατόµος

ΜΠΟΝΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ενδοκρινολογία Σακχαρώδης διαβήτης Μεταβολισµός
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
Καθηγητής Παθολογίας & Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ulm, 
Γερµανία, Γραµµατέας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θυρεοειδούς (ΕΤΑ),
Ευγενίδιο Θεραπευτήριο Μονάδα Ενδοκρινολογίας, ∆ιαβήτη και Μεταβολισµού,
Τµήµα Θυρεοειδούς, Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝ∆ΩΡΑ, MD, MSc
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµότ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή (ΕΚΠΑ),
∆ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΠΕΠΠΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Υπεύθυνη Μονάδος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών,
Β’ Προπαιδευτική - Παθολογική Κλινική, Μονάδα ‘Ερευνας και ∆ιαβητολογικό Κέντρο 
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Ακτινοδιαγνώστης

ΡΕΣΤΟΣ ΣΤYΛΙΑΝΟΣ
Χειρουργός, ∆ιευθυντής Χειρουργικού Τµήµατος, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο,
Συνεργάτης ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
∆ιευθύντρια τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς
"Οι ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ενδοκρινολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικού  Τµήµατος 401 Γ.Σ.Ν.Α - Ιατρείο Ca
Θυρεοειδούς 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΤΣΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ
Οµότιµη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, MD, FACS
Γενικός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Τµήµατος Χειρουργικής Θυρεοειδούς,
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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∆ιοργάνωση: Τµήµα Χειρουργικής Θυρεοειδούς, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Πρόεδροι ∆ιοργάνωσης Ηµερίδας:

Σταύρος Τσιριγωτάκης, MD, FACS
Γενικός Χειρουργός
∆ιευθυντής Τµήµατος Χειρουργικής Θυρεοειδούς, 
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Ευανθία ∆ιαµάντη Κανδαράκη
Ενδοκρινολόγος - ∆ιαβητολόγος,
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών

Γενικές Πληροφορίες

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: 19 Μαρτίου 2022

Τόπος ∆ιεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

Γλώσσα Συνεδρίου: Η επίσηµη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://event.concopco.com/cms/thyroidcancer

Εγγραφή: Η εγγραφή του Συνεδρίου είναι ∆ωρεάν 

•  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρµας 
Εγγραφής, την οποία µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
https://event.concopco.com/cms/thyroidcancer/online-registration

•    ∆ικαίωµα συµµετοχής µε φυσική παρουσία: 
Φυσική παρουσία περιορισµένου και προκαθορισµένου αριθµού συνέδρων στο χώρο του 
συνεδρίου, µε όλους τους υγειονοµικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την 
αποφυγή µετάδοσης της Covid-19.
Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το ∆ελτίο Συµµετοχής, δεν χρειάζεται να 
το υποβάλλουν εκ νέου. 
Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραµµατεία του συνεδρίου εάν υπάρχουν 
διαθέσιµες κενές θέσεις. 
Σε περίπτωση κάλυψης του µέγιστου αριθµού καθήµενων εντός της συνεδριακής αίθουσας, 
βάσει όλων των υγειονοµικών κανόνων, θα παρέχεται ταυτόχρονη διαδικτυακή µετάδοση 
(live-streaming). 
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Πληροφορίες: 
Στην αίθουσα οµιλιών,  καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραµµατεία, χώροι 
επισιτιστικών παροχών), θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και µέτρα προστασίας της 
υγείας. 

Στους εγγεγραµµένους συµµετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης (e-Certificate), 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο ∆ελτίο Συµµετοχής τους, εφόσον 
έχουν παρακολουθήσει το 60% επί των συνολικών ωρών του προγράµµατος.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων 
εντός της αίθουσας οµιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην 
πλατφόρµα µετάδοσης.

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο.

Κύριο µέληµα µας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και η λήψη µέτρων 
για τη διασφάλιση της υγείας, τόσο των εργαζοµένων στους συνεδριακούς χώρους, των 
συναδέλφων µας, όσο και της δηµόσιας υγείας γενικότερα. Σας ενηµερώνουµε ότι έχουν παρθεί 
όλα τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας µη µετάδοσης της Covid-19 που έχουµε λάβει µέχρι σήµερα 
από την Πολιτεία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις επίσηµες οδηγίες και συστάσεις που έχουν δοθεί από 
το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟ∆Υ.

Το προσωπικό της Εταιρείας CONCO έχει εκπαιδευτεί για την προφύλαξη και τα µέτρα πρόληψης 
από τον SARS-CoV-2.

Οργάνωση - Γραµµατεία Ηµερίδας: Conco Meetings & Events
Σωρού 35, 151 25, Μαρούσι, Τ: 210 6109991 Ι E: mmantala@concopco.com I W: www.concopco.com

Πωλίνα Βαλάσση: Υπεύθυνη Εκδηλώσεων & Συνεδρίων ΙΑΣΩ, Τηλ.: 210 6383906
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Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις εταιρείες για τη συµβολή τους στην πραγµατοποίηση της 
Ηµερίδας µε θέµα «Σύγχρονη Προσέγγιση του Καρκίνου του Θυρεοειδούς»

Ευχαριστίες:




