


Εισαγωγικό Σημείωμα

Το ΔΣ της ΕΟΠΕ συνεχίζει τη δημιουργική εκπαιδευτική δραστηριότητα της Web
Academy, με θεματολογία που απασχολεί το σύνολο, σχεδόν, των μελών της
Εταιρείας μας, αλλά και μια πλειάδα άλλων επιστημόνων. Η ανάγκη της
επικοινωνίας, αλλά και διδασκαλίας από απόσταση ισόχρονα ή ετερόχρονα,
συνέπεσε με την πρόσφατη αναγκαιότητα της χρήσης του διαδικτύου ως μέσο
διδασκαλίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Βεβαίως, η γνώση και
η εμπειρία των ειδικών παραμένουν μοναδικές και αναντικατάστατες. Το ΔΣ της
ΕΟΠΕ αποφάσισε να κάνει τις θεματικές αυτές ενότητες προσιτές και
προσβάσιμες και σε άλλους επιστήμονες. Ήταν ομολογουμένως μια επιθυμία
της που συνέπεσε με την έκφραση ενδιαφέροντος από μη ογκολόγους, ακόμα
και από μη ιατρούς.

Η 1η Θεματική Ενότητα αφορά τη Βιοηθική, Βιοηθική και Ογκολογία, αλλά και
όχι μόνο.

Τα Κεφάλαια της 1ης Θεματικής Ενότητας αποτελούν άκρως ενδιαφέροντα
ζητήματα. Είναι ζητήματα που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει και
προβληματίσει όλους μας, είτε ως άτομα, είτε ως οργανωμένες συλλογικότητες,
ανεξαρτήτως φύλου, θέσεως στην ιεραρχία ή τόπο/τρόπο εξασκήσεως του
επαγγέλματός μας.

Θέματα όπως η σχέση και η αλληλεπίδραση της πολιτικής τάξης και της ηθικής
ή βιοηθικής ακριβέστερα, αναλύονται από κορυφαίους στοχαστές και
ερευνητές. Η ογκολογία και η σχέση της με την ασθένεια, την αναπηρία και το
θάνατο έχει άμεση αλληλεπίδραση και στενότατη σχέση με τη βιοηθική. Η σχέση
αυτή θα ερευνηθεί διεξοδικά και θα μας οδηγήσει σε βαθύτερα μονοπάτια όπως
ο θάνατος, αιφνίδιος, φυσικός ή υποβοηθούμενος. Πώς είναι δυνατόν και εφικτό
να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα; Θα μπορέσει άραγε η τεχνητή νοημοσύνη
να μας βοηθήσει στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, ή, μήπως μέσα από
τον πακτωλό δεδομένων και πληροφοριών η ιατρική θα γίνει πιο προσωπική και
η βιοηθική πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη; Αλλά και τότε ποιος θα έχει την
ευθύνη, ο άνθρωπος ή η μηχανή;

Όλα τα ανωτέρω θα συζητηθούν με λεπτομέρειες με ανθρώπους ειδικούς και
έμπειρους. Σε φιλική διαδικτυακή ατμόσφαιρα θα γίνουν εισηγήσεις για όλες
αυτές τις παραμέτρους των θεμάτων της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της 1ης



Θεματικής Ενότητας του 2ου Κύκλου της Web Academy της ΕΟΠΕ, αλλά κυρίως
θα υπάρχει γόνιμη συζήτηση, ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων, κατάθεση
εμπειριών και εμπλουτισμός με χρήσιμες γνώσεις για τις μελλοντικές δύσκολες
μέρες της ογκολογίας, και όχι μόνο αυτής.

Η διαχείριση του μετεκπαιδευτικού εγχειρήματος έχει ανατεθεί -όπως πάντα- σε
έμπειρους και βαθείς γνώστες του αντικειμένου και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
έχει διαμορφωθεί στις ανάγκες των Παθολόγων Ογκολόγων, αλλά και άλλων
επιστημόνων, φροντίζοντας κατά το δυνατόν για την πληρότητα και το υψηλό
ποιοτικό επίπεδο της εκδήλωσης. Ευχόμαστε σε όλους μας που θα
παρακολουθήσουμε καλή και ενεργητική συμμετοχή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΟΠΕ

Ι. Μπουκοβίνας

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΠΕ WEB ACADEMY

Ζ. Σαριδάκη, Β. Μπαρμπούνης



Διευθυντές Σπουδών: Βασίλειος Μπαρμπούνης, Ζένια Σαριδάκη
Συντονίστρια Θεματικής Ενότητας: Ισμήνη Κριάρη

10:50-11:00      Χαιρετισμός                                                                                  Ι. Μπουκοβίνας

11:00-11:10      Εισαγωγή                                                            Β. Μπαρμπούνης, Ζ. Σαριδάκη

11:10-11:30      Πολιτική και Βιοηθική                                                                              Ι. Κριάρη
11:30-11:35      Ερωτήσεις - απαντήσεις

11:35-11:55      Η βιοηθική στην Ιατρική και στην Ογκολογία                                       Ι. Κριάρη
11:55-12:00      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

12:00-12:20      Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ογκολογία         Φ. Παναγοπούλου
12:20-12:25      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

12:25-12:45      Επιλέγοντας πότε θα πεθάνεις: Ηθικές διαστάσεις 
                            του υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής                              Σ. Τσινόρεμα
12:45-12:50      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

12:50-13:10      Ασθενείς τελικού σταδίου. Ηθικά διλήμματα 
                            και η ευθύνη του ιατρού                                                                  Σ. Τσινόρεμα
13:10-13:15      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

13:15-13:35      Big Data & personalized medicine: ζητήματα 
                            προστασίας προσωπικών δεδομένων                                    Ι. Μιχαλοπούλου
13:35-13:40      Ερωτήσεις - απαντήσεις

13:40-14:00      “Ιατρική φροντίδα ηλεκτρονικά”: προοπτικές και 
                            προκλήσεις στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή                          Ι. Χατζηαντωνίου
14:00-14:05      Ερωτήσεις - απαντήσεις

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15-14:35      Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού – 
                            Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα                                     Ι. Πνευματικός
14:35-14:40      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

14:40-15:00      Υπηρεσίες γονιδιακού ελέγχου – προφίλ DNA και 
                            οικογενειακά test: άμμετρη προσφορά, μη ελεγχόμενη 
                            ζήτηση και η αξία της γνώσης που προκύπτει                           Ο. Τζωρτζάτου
15:00-15:05      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

15:05-15:25      Διαπολιτισμική και κοινωνιολογική διάσταση της 
                            Βιοηθικής: Ο σεβασμός στην πολιτισμική 
                            διαφορετικότητα και οι προϋποθέσεις για αλληλεγγύη 
                            και συνεργασία                                                                             Ε. Ρεθυμιωτάκη
15:25-15:30      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

15:30-15:50      Αποφυγή της διάκρισης και του στιγματισμού των ασθενών      Ι. Λαλιώτου
15:50-15:55      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

15:55-16:15      Η βιοηθική πίσω από τις Κλινικές Μελέτες                                        Τ. Βιδάλης
16:15-16:20      Ερωτήσεις - απαντήσεις                                                    

16:20-16:30      Κλείσιμο - Συμπεράσματα                               Β. Μπαρμπούνης, Ζ. Σαριδάκη

Πρόγραμμα



Διευθυντές Σπουδών
Σαριδάκη Ζένια
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικό
Τμήμα, «Ασκληπιός», Ηράκλειο, Κρήτη

Μπαρμπούνης Βασίλειος
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής Κλινικής,
«Metropolitan Hospital»

Ομιλητές
Βιδάλης Τάκης
Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
Εμπειρογνώμων ΕΕ

Κριάρη Ισμήνη
Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Λαλιώτου Ιωάννα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μιχαλοπούλου Ιωάννα
LL.M. Managing Partner Michalopoulou & Associates

Παναγοπούλου Φερενίκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Πνευματικός Ιωάννης
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ, Διευθυντής ΜΕΘ, Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης

Ρεθυμιωτάκη Ελένη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής

Τζωρτζάτου Όλγα
Δικηγόρος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
External Ethics Expert, European Commission

Τσινόρεμα Σταυρούλα
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Χατζηαντωνίου Ιόλη
LL.M. Partner Michalopoulou & Associates  



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ημερίδας
18 Ιουνίου 2020

Παρακολούθηση και υποβολή ερωτήσεων από το κοινό
Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα σε ζωντανή μετάδοση
και να υποβάλλετε ερωτήσεις, συνδεθείτε στην ιστοσελίδα

Livemed μέσω του link:
www.livemed.gr/en/live/501-2os-kiklos-eope-web-academy-

1h-th-e-bioithiki-kai-oggologia

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του πεδίου που
βρίσκεται κάτω από το βίντεο, κατά τη διάρκεια της

ζωντανής μετάδοσης.

Γραμματεία

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελευθερίου Βενιζέλου 154, 17122, Νέα Σμύρνη

Τηλ: 210 9880032, Φαξ: 210 9881303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr

Website: www.events.gr




