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• Πρόγραμμα

Συντονιστής: Π. Μπακάκος

Επιδημιολογία καρκίνου πνεύμονα
Ομιλητής: Β. Σκούρας

Ιστοπαθογένεση - παθολογοανατομική ταξινόμηση
Ομιλητής: Ι. Βαμβακάρης

• Πρόεδροι 1ου Κύκλου Εκπαίδευσης

Γκιόζος Ιωάννης
MD, PhD, FCCP, Πνευμονολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ογκολογική 
Μονάδα Γ’ Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. 
«Η Σωτηρία»

Μούντζιος Ιωάννης
MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Δ’ Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών 
Μελετών, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Μπακάκος Πέτρος
Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

• Ομιλητές 1ου Webinar:

Βαμβακάρης Ιωάννης
MD, MSc, PhD, Παθολογοανατόμος, Προσ. Προϊστάμενος Παθολογοανατομικού Τμήματος, 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκούρας Βασίλειος
MD, PhD, FCCP, Πνευμονολόγος, Πνευμονολογική Κλινική, 401 ΓΣΝΑ & Α’ Πνευμονολογική Κλινική, 
Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»



• Γενικές Πληροφορίες

○ Διοργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ)

○ Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Webinar είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες 

υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

○ Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης

Η επιστημονική εκδήλωση θα προβάλλεται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr. 

Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού 
συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία (πατήστε στο πεδίο Register / Εγγραφή). Η δημιουργία 
λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, 
επιλέξτε από το μενού την κατηγορία Live, την εκδήλωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε 
και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται 
στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».

Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό, είναι απαραίτητο μετά 
τη σύνδεσή σας στο Livemed να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου» 
και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση πατώντας το 
αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.

○ Παραλαβή Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο μετά το πέρας όλων των Ενοτήτων του 
Κύκλου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή 
του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 70% των ωρών του 
συνολικού επιστημονικού προγράμματος του Κύκλου και συμμετοχή στις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής που θα τεθούν στο κάθε Webinar. Πιστοποιητικό δε μπορεί να δοθεί για την on-demand 
παρακολούθηση.

○ Γραμματεία: 

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. 
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-98 80 032 Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr, Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη 
(download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου 
ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της 
για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.
events.gr.
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