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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

Για τον ΟΤΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 

(Καρκίνοσ Νεφρών και Ουροδόχου Κφςτησ) 

 

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, 

Σο Δ.. τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ δράςθσ 

του 2017 για τθν επιμόρφωςθ και ενδυνάμωςθ των ςτελεχϊν τθσ, πρόκειται να διοργανϊςει 

επιςτημονική ημερίδα ενημζρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ για τον  

Ουρογεννητικό Καρκίνο  

(Καρκίνοσ Νεφρών και Ουροδόχου Κφςτησ), 

που κα  πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 ςτο ξενοδοχείο ΣΙΣΑΝΙΑ ςτθν 

Ακινα. Η Ημερίδα που κα διαρκζςει από τισ 9.00 π. μ. μζχρι τισ 16.30 μ. μ., αποτελεί ςυνζχεια 

των δράςεων που ξεκίνθςαν τον περαςμζνο Μάιο για τον καρκίνο των νεφρϊν και τθσ 

ουροδόχου κφςτθσ οι οποίεσ κα ςυνεχιςτοφν και το νζο ζτοσ, οπότε κα ςυμπεριλθφκεί και ο 

καρκίνοσ του προςτάτθ.  

Η εκδιλωςθ απευκφνεται ςτα ςτελζχθ τθσ ΕΛΛΟΚ και αςκενείσ με καρκίνο του 

Ουρογεννθτικοφ υςτιματοσ και ςκοπό ζχει να αναδείξει όλεσ τισ πτυχζσ ςχετικά με τον 

καρκίνο των νεφρϊν και τθσ ουροδόχου κφςτθσ και να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν 

ζγκυρθ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςι τουσ. 

Επιλζχκθκε να διοργανωκεί τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα, κακϊσ τθν προθγοφμενθ (Σρίτθ 21 

Νοεμβρίου) κα πραγματοποιθκεί το 6ο Πανελλήνιο υνζδριο Αςθενών ςτθν Ακινα το οποίο 

και ςασ προτείνουμε να παρακολουκιςετε. Ο λόγοσ ιταν να αποφφγουμε τθν ταλαιπωρία 

επιπλζον μετακίνθςθσ των ςυνζδρων από τθν περιφζρεια, που κζλουν να παρακολουκιςουν 

και τισ δφο εκδθλϊςεισ.  

Για τουσ ςυμμετζχοντεσ από τθν περιφζρεια ςτθν Ημερίδα για τον Ουρογεννητικό Καρκίνο, 

κα καλυφκεί απευκείασ, η διαμονή για ζνα βράδυ (για το βράδυ τησ 21ησ Νοεμβρίου) ςε 
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δίκλινο δωμάτιο ςτο Ξενοδοχείο ΣΙΣΑΝΙΑ, όπου κα διεξαχκεί και θ θμερίδα. Για όποιον 

επικυμεί επιπλζον διανυκτζρευςθ, εφόςον υπάρξει ζγκαιρθ ενθμζρωςθ, κα μπορζςει να 

κανονιςτεί ςτο ίδιο ξενοδοχείο, με κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τον ίδιο. 

Επίςθσ και πάλι για τουσ ςυμμετζχοντεσ από τθν περιφζρεια, να τονίςουμε ότι για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο 6ο Πανελλήνιο υνζδριο Αςθενών, προβλζπεται από τουσ διοργανωτζσ, 

κάλυψθ δαπάνθσ για μετακίνθςθ ι και διαμονι μζχρι ςυγκεκριμζνου ποςοφ.  υνθμμζνα, για 

τθ διευκόλυνςι, ςασ ςτζλνουμε τθν ςχετικι αίτθςθ που θα πρζπει να ςυμπληρώςετε και να 

αποςτείλετε οπωςδήποτε, αν επικυμείτε να ςυμμετάςχετε ςτο υνζδριο Αςκενϊν) 

Για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν Ημερίδα μασ για τον Ουρογεννητικό Καρκίνο, κα παρακαλοφςα να 

μου γνωρίςετε με ζνα mail τα ονόματα, τα τηλζφωνα και τα email των ςυμμετεχόντων, το 

αργότερο μζχρι τισ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ. Εάν για οποιοδιποτε λόγο υπάρχει κάποιο ειδικό αίτθμα ι 

χρειάηεςτε κάποια διευκρίνιςθ ι πλθροφορία, παρακαλϊ μθ διςτάςετε να επικοινωνιςτε μαηί 

μου. 

Σζλοσ επικυμοφμε και πάλι να ςασ υπενκυμίςουμε την ζρευνά μασ για τον Ο/Γ Καρκίνο, θ 

οποία κα τρζχει μζχρι τισ 15 Νοεμβρίου. Προκειμζνου να ανακοινωκεί θα πρζπει να 

ςυγκεντρωθεί ζνασ ικανόσ αριθμόσ ερωτηματολογίων, ϊςτε να υπάρξει ςτατιςτικι αξία. Ζνασ 

αρικμόσ των 5 ερωτηματολογίων ανά ςφλλογο, αρκεί για να δθμιουργθκεί το ελάχιςτο 

επικυμθτό δείγμα. ασ παρακαλώ πολφ για την ςυνεργαςία και την υποςτήριξή ςασ.  

 

Με εκτίμθςθ 

 

Γιϊργοσ Καπετανάκθσ 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuEAH1Adc3V80McpUhITca47UHI_voOINrqb8sM7wedmZ8Q/viewform

