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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των Μαστολόγων 
με το αντικείμενο τη χειρουργική του μαστού, σας καλωσορίζει στο Webinar με θέμα «Aστική και Ποινική 
ευθύνη των ασχολούμενων με τη χειρουργική του μαστού».

Η ΕΕΜ στο διάβα των 42 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς της στον χώρο της Μαστολογίας, εργάζεται 
συστηματικά και αποτελεσματικά για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των ιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εξειδίκευσης στη Μαστολογία. 
 
Με αυξημένο αίσθημα καθήκοντος, προσφοράς και ενημέρωσης επί των εξελίξεων, με το παρόν Webinar 
επιθυμούμε να προσφέρουμε ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας λόγω κορώνα ιού 
αφενός, αλλά και της αύξησης των μηνύσεων εναντίων των Χειρουργών αφετέρου, ενημέρωση των ιατρών 
που ασχολούνται με τη Χειρουργική του μαστού και καθημερινά αντιμετωπίζουν τη δαμόκλειο σπάθη της 
Αστικής και Ποινικής ευθύνης επί της κεφαλής των, σε περίπτωση Ιατρικής αμέλειας ή Ιατρικού λάθους. 

Έμπειροι και καταξιωμένοι ο κάθε ένας στον τομέα του Επιστήμονες, θα αναπτύξουν και θα παρουσιάσουν 
όλα τα σύγχρονα δεδομένα σ’ ένα ευαίσθητο και μείζονoς ενδιαφέροντος πρόβλημα στο οποίο συμμετέχουν  
ιατροί,  ασθενείς,  Ασφαλιστικές Εταιρείες αλλά και  Νομικοί.

Στο Webinar μπορούν να συμμετάσχουν και να τo παρακολουθήσουν Γυναικολόγοι-Μαστολόγοι,  Χειρουργοί-
Μαστολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί, Ακτινολόγοι, Παθολογοανατόμοι, Κυτταρολόγοι, εκπρόσωποι 
Ασφαλιστικών Εταιρειών, Νομικοί και Επαγγελματίες Υγείας, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, αλλά και 
συμμετέχοντας στη συζήτηση για την ανταλλαγή απόψεων, προβάλλοντας και τους προβληματισμούς τους. 
Από την άλλη δίνει την ευκαιρία  να ενημερωθούν για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν σε Συναδέλφους 
που ασχολούνται με τον μαστό χωρίς να έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο. 

Με ιδιαίτερη χαρά αναμένουμε τη συμμετοχή σας και προσδοκούμε ότι η ενημερωτική αυτή προσπάθεια 
θα βοηθήσει στην ενημέρωση και τη γνώση και θα στηρίξει όλους εμάς στην αντιμετώπιση ενός τόσο 
ευαίσθητου επιστημονικά και κοινωνικά θέματος.

Με τιμή,
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
Συντονιστής       Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα 
 
16:00-16:30        Η κλινική-χειρουργική διαχείριση των παθήσεων του μαστού 

Δημήτρης  Γροσομανίδης 
 

16:30-17:00 Η άποψη του Χειρουργού 
Αντώνιος  Κεραμόπουλος 

 
17:00-17:30 Σημαντικές συμβουλές για την πλαστική χειρουργική του μαστού 

Ανδρέας Φουστάνος   
 

17:30-18:00 Η  ευθύνη των ασχολούμενων με τη χειρουργική του Μαστού 
Δημήτριος Βούτσινος   

 
18:00-18:30 Συζήτηση - Ερωτήσεις 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Βούτσινος   Δημήτριος Δικηγόρος παρ. Αρείω Πάγω, τέως Νομικός Σύμβουλος στην Ελλάδα 

της Βρετανικής Ένωσης Ιατρικής Άμυνας (Medical  Defence  Union)
Γροσομανίδης Δημήτρης  Χειρουργός Μαστού, MD, Διευθυντής Δ’  Χειρουργικής Κλινικής 

Μαστού «Μητέρα»
Ιωαννίδου-Μουζάκα 
Λυδία 

ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Χειρουργός-
Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Μαστολογία, Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για τον 
καρκίνο του μαστού και τα Κέντρα μαστού, Εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ. 
στη UEMS για τις ανάγκες στη χειρουργική εκπαίδευση στον καρκίνο 
του μαστού, Δ/ντης της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας

Κεραμόπουλος  
Αντώνιος  

Eπικ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Γυναικολόγος – 
Μαστολόγος, Διευθυντής  Α' Κλινικής Μαστού Νοσοκομείου « ΙΑΣΩ»

Φουστάνος   Ανδρέας Αν. Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Πλαστικός Χειρουργός, τ. 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής  

Με την ευγενική υποστήριξη
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Οργάνωση 

Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Θα αποσταλεί ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες 
μετά το πέρας της εκδήλωσης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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Μπορείτε να εγγραφείτε και να το παρακολουθήσετε συμπληρώνοντας 
τα στοιχεία σας και εισάγοντας 

Η συμμετοχή στο webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ

ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Username: mastos Password: 2021

https://mdcongress.gr/event/webinar-astiki-kai-poiniki-eythyni-ton-ascholoymenon-me-ti-cheiroyrgiki-toy-mastoy/

