
 1ο στάδιο, Μάιος-Ιούνιος 2022: εξοικείωση με εργαστηριακές μεθόδους (hands-on) σχετικές με
την ανοσοθεραπεία. 
2ο στάδιο, Σεπτέμβριος 2022:διδασκαλία με διαλέξεις για την ανοσοθεραπεία στον προχωρημένο/
μεταστατικό καρκίνο του ουροθηλίου και workshops για τον σχεδιασμό μελετών ανοσοθεραπείας. 

Εκ μέρους της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ), 
έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώνουμε την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος 

«Multidisciplinary postgraduate clinical tutorial on immunotherapy in locally advanced/metastatic
urothelial carcinoma-from bench to bedside».

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με
μεθοδολογικές αρχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας και να ενημερωθούν για τις
εξελίξεις της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο του ουροθηλίου. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν
πώς μια ερευνητική ιδέα μπορεί να προχωρήσει από το στάδιο της σύλληψης στην διατύπωση και τέλος
στην υλοποίησή της. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 στάδια που περιλαμβάνουν:

Το 1ο στάδιο θα πραγματοποιηθεί σε πέντε 3ωρες εβδομαδιαίες ασκήσεις και ο μέγιστος δυνατός
αριθμός συμμετεχόντων είναι 24. Το 2ο στάδιο περιλαμβάνει εκπαιδευτική συνάντηση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί σε 2 ημέρες με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 100.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν. Λόγω, όμως, των παραπάνω περιορισμών
στον αριθμό συμμετεχόντων, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, παρακαλούμε να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποστέλλοντας σύντομο CV και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
στην διεύθυνση sec@eeoogek.gr. Στην επιστολή να αναφέρεται για ποιο από τα δύο στάδια
ενδιαφέρεται ο αιτών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί συμμετοχή και στα δύο στάδια του
προγράμματος. Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτούντων για κάποιο στάδιο υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό, θα
γίνει επιλογή των υποψηφίων από την Οργανωτική Επιτροπή του προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 26 Απριλίου 2022
Επιβεβαίωση συμμετοχής εκ μέρους της ΕΕΟΟΓΕΚ: 28 Απριλίου 2022
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α/α Ημερομηνία Ώρα Τόπος Τίτλος Άσκησης

1 23/05/2022 4:00-7:00 Αίθουσα Β
Τομέα Φυσιολογίας*

Απομόνωση Λεμφοκυττάρων  &
Αναγνώριση Επιτόπων Τ  λεμφοκυττάρων 

2 30/05/2022 4:00-7:00 Αίθουσα Β
Τομέα Φυσιολογίας*

Ανοσοϊστοχημική Χρώση Τομών  &
Μελέτη και Αξιολόγηση του Immunoscore 

3 06/06/2022 4:00-7:00 Αίθουσα Β
Τομέα Φυσιολογίας*

Μέθοδος ELISA

4 15/06/2022 4:00-7:00 Αίθουσα Β
Τομέα Φυσιολογίας*

In vivo Μοντέλα Ποντικών

5 27/06/2022 4:00-7:00
Αίθουσα Β

Τομέα Φυσιολογίας & 
Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής

Κυτταρομετρία  Ροής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

* Διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη,  Ιλίσια 

Εξοικείωση με Εργαστηριακές Μεθόδους (hands-on) σχετικές με την Ανοσοθεραπεία. 

Διδασκαλία με Διαλέξεις για την Ανοσοθεραπεία στον Προχωρημένο/Μεταστατικό Καρκίνο
του Ουροθηλίου και Workshops για τον Σχεδιασμό Μελετών Ανοσοθεραπείας.
(Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς).

1ο στάδιο, Μάιος-Ιούνιος 2022:

2ο στάδιο,  Σεπτέμβριος 2022:


