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The 4th Interactive School of Urology is accredited by the 
European Board of Urology for 18 hours of European CME credits.
The EBU works according to the rules and quality standards 
of the European Accreditation Council for 
Continuing Medical Education (EACCME). 

The accreditation is in compliance with EBU/UEMS regulations - 1 credit per hour, with a maximum of 7 credits per day. 
Each participant should claim only those hours of credits that have actually been spent in the CME/CPD activity.
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Η Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων  στα πλαίσια του προγράµµατος διά βίου εκπαίδευσης οργανώνει και φέτος 
για τέταρτη συνεχή χρονιά το  Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας. Ως Ακαδηµαϊκή µονάδα, πέρα από την παραγωγή της 
γνώσης, η ΜΜΟΠ ισότιµα επενδύει και στη διάδοσή της, πάντα µε την αµέριστη στήριξη διαπρεπών Ακαδηµαϊκών 
δασκάλων από όλα τα Πανεπιστήµια της χώρας.  Το πρόγραµµα φέτος περιλαµβάνει θέµατα από όλα τα γνωστικά πεδία 
της ειδικότητας: ουρολογικής ογκολογίας, ενδοουρολογίας/λιθίασης, νευροουρολογίας, ανδρολογίας, παιδοουρολογίας, 
αλλά και ειδικά θέµατα, όπως αυτά των δερµατολογικών παθήσεων του γεννητικού συστήµατος και της ιατρικής 
πληροφορικής, απαραίτητα για κάθε Ουρολόγο. Αποβλέπει όπως πάντα στην ισορροπία µεταξύ της καθηµερινής 
ουρολογικής πράξης (office-based urology) και εξειδικευµένων θεµάτων. Για πρώτη φορά φέτος το Σχολείο καλεί ως 
διδάσκοντες, εκτός από τους Ακαδηµαϊκούς δασκάλους και νεότερους Ουρολόγους οι οποίοι ανεξαρτήτως εργασιακού 
περιβάλλοντος έχουν αποδείξει το σταθερό ενδιαφέρον τους για τη νέα γνώση, καθώς και τις δυνατότητές τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Με σταθερά βήµατα, το διαδραστικό σχολείο µεταµορφώνεται σε ένα ανοικτό σχολείο των 
Ελλήνων Ουρολόγων, σε ένα ελεύθερο βήµα γνώσης, προβληµατισµού, και ανταλλαγής απόψεων.
Στόχος πάντα παραµένει ένα σχολείο διαλόγου, ένα σχολείο Ουρολόγων, όπου διδάσκοντες και εκπαιδευόµενοι συζητούν 
σε µία αµφίδροµη διαδικασία µάθησης και ανταλλαγής κλινικών εµπειριών.  
Ο µικρός αριθµός (80) εκπαιδευόµενων ειδικών Ουρολόγων, οι παρουσιάσεις µε επίκεντρο το πρόβληµα (problem-
solving learning), βασισµένες στην τεκµηριωµένη γνώση (evidence-based medicine) και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
του ασθενή (patient-centred care) και πάνω απ’ όλα ο αβίαστος χρόνος συζήτησης, -πάντα κατά πολύ µεγαλύτερος από 
αυτόν της διδασκαλίας-, απαρτίζουν τις σταθερές εκπαιδευτικές αρχές του σχολείου.

Η ένταξη του σχολείου στο πρόγραµµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης (EU-ACME)  του European Board of Urology /UEMS 
για 4η συνεχή χρονιά αποδίδει την αναγνώριση του σχολείου ως θεσµού στην εκπαίδευση.  

Σας προσκαλώ όλους και φέτος να κάνετε το σχολείο ένα ζωντανό κύτταρο γνώσης και διαλόγου.

Δηµήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος της ΜΜΟΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Στα πρώτα βήµατα της Ιατρικής, η διάγνωση βασιζόταν µόνο στην ικανότητα του γιατρού να εντοπίσει και να ερµηνεύσει σωστά τα 
συµπτώµατα µιας νόσου.  Στη διαδικασία αυτή, ο γιατρός χρησιµοποιούσε τις κλινικές του δεξιότητες.  Στην εποχή µας η νέα γνώση 
έρχεται καταιγιστική και ανατρέπει µέρα µε τη µέρα δόγµατα και αντιλήψεις, διαγνωστικές προσεγγίσεις και θεραπείες. Ο Ουρολόγος 
παρακολουθεί µε δυσκολία τις εξελίξεις, ενώ ο χρόνος για τη µεταφορά της νέας γνώσης στην κλινική πράξη παραµένει µεγάλος, 
κάνοντας τη συνεχιζόµενη διά βίου εκπαίδευση των Ουρολόγων δύσκολη. Οι σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης από την άλλη έχουν 
αναθεωρήσει την παραδοσιακή από αµφιθεάτρου διδασκαλία µε νεωτεριστικές µεθόδους που άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και 
υιοθετούνται από τον Ακαδηµαϊκό χώρο διεθνώς.  Σε αυτήν την κατεύθυνση και µε βάση τα 13 χρόνια εκπαιδευτικής εµπειρίας της 
ΜΜΟΠ µέχρι σήµερα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα της Ουρολογίας (ανδρολογία, παθήσεις προστάτη αδένα και διαταραχές 
ούρησης/ακράτεια), αλλά και τη µοναδική εµπειρία των τριών προηγούµενων ετών, προχωρούµε στο 4ο Διαδραστικό Σχολείο 
Ουρολογίας. Ένα Σχολείο όπου οι συµµετέχοντες έχουν “ίσο χρόνο” µε τους διδάσκοντες και όπου η τεκµηριωµένη επιστηµονική 
γνώση συναντά την καθηµερινή κλινική πράξη και εµπειρία.  Σκοπός του είναι να εκθέσει τις επικρατούσες τάσεις της επιστήµης 
σήµερα και να συζητήσει µε τους συναδέλφους τρόπους αντιµετώπισης που διέπονται από την ορθή κλινική πράξη και την ιατρική
µε επίκεντρο τον άρρωστο.

Το σχολείο απευθύνεται αποκλειστικά σε Ουρολόγους, που παρά το φόρτο της καθηµερινότητας, έχουν διαχρονικά δείξει ότι 
αναζητούν τη νέα γνώση. Ιδιαίτερα απευθύνεται στους νεότερους συναδέλφους, που λόγω αντικειµενικών εργασιακών και οικονοµικών 
συνθηκών, έχουν λιγότερες ευκαιρίες συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.

Μέσα από φροντιστήρια, διαδραστικά σεµινάρια, βήµα-βήµα συζήτηση χειρουργικών τεχνικών και των επιπλοκών τους, καθώς και µε 
οµάδες εργασίας γίνεται προσπάθεια οµοφωνίας σε διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήµµατα µε γνώµονα την τεκµηριωµένη ιατρική 
και την κλινική εµπειρία.  Δίδεται επίσης η δυνατότητα ευρείας συζήτησης απόψεων και το κυριότερο, η άµεση επικοινωνία εκπαιδευτών 
/ εκπαιδευοµένων.  Στους εκπαιδευόµενους θα δοθεί ένα USB υλικού που θα περιλαµβάνει:
α) τις διαφάνειες των οµιλιών,
β) 2-5 επιλεγµένα ανασκοπικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία ανά ενότητα, διαλεγµένα από τους αντίστοιχους εκπαιδευτές και
γ) το τεστ αυτογνωσίας αποτελούµενο από 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στα θέµατα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα, 
προετοιµασµένο και πάλι από τους εκπαιδευτές.
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

1. Φροντιστήρια
Στο σχολείο περιλαµβάνονται 3 φροντιστήρια. Σκοπό έχουν να δώσουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέµατα που απασχολούν κάθε 
Ουρολόγο. Οι εισηγήσεις είναι διάρκειας 10 λεπτών η κάθε µία (µέχρι 15 διαφάνειες) και ακολουθεί συζήτηση µε το ακροατήριο πάνω 
σε πρακτικά παραδείγµατα που τίθενται από τους εκπαιδευτές.

2. Διαδραστικά σεµινάρια
Τέσσερα σεµινάρια σε ειδικά θέµατα της Ουρολογίας. Η διαδραστική παρουσίαση δίνει τη δυνατότητα µίας «τελικής πρόβας» πριν 
την εφαρµογή της νέας γνώσης την επόµενη ηµέρα στην κλινική µας πράξη.

3. Οµάδες εργασίας:  Η ιατρική υπό αίρεση/κρίση
Όλο και συχνότερα η ιατρική πράξη αντιµετωπίζει διλήµµατα και ο ασθενής ζητά δεύτερη γνώµη.  Και το πρόβληµα είναι στις 
αντικρουόµενες γνώµες των ιατρών. Οι οµάδες εργασίας είναι το πλέον διαδραστικό τµήµα του σχολείου.  Οι εκπαιδευόµενοι 
χωρίζονται σε 2 οµάδες και στο τέλος κάθε ηµέρας παρακολουθούν τις 3 θεµατικές ενότητες χωριστά – καλοήθη υπερτροφία 
προστάτη, καρκίνο προστάτη, καρκίνο κύστης-, που αντανακλούν 3 από τις πλέον συχνές Ουρολογικές παθήσεις.  Παρουσιάζεται ένα  
περιστατικό µε δύο διαφορετικές θεραπευτικές προτάσεις από 2 συναδέλφους. Κάθε οµάδα ετοιµάζεται να τεκµηριώσει από µία 
γνώµη. Το επόµενο πρωί,  ενώπιον όλων γίνεται η υποστήριξη των θέσεων και η τελική κρίση ανήκει στο ακροατήριο. 

4. Χειρουργικά µυστικά / επιπλοκές 
Τα χειρουργικά µυστικά αποτελούν το δυσκολότερο ίσως κοµµάτι µετάδοσης δεξιοτήτων και εµπειρίας. Και βέβαια σκοπό έχουν το 
καλό αποτέλεσµα και την αποφυγή επιπλοκών. Επιπλοκές όµως έχουν όλοι όσοι χειρουργούν και µάλιστα κάποιες γίνονται εφιαλτικές 
τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον θεράποντα ιατρό. Ο τελικός σχολιασµός ανήκει στους εκπαιδευόµενους αλλά και στους 
εκπαιδευτές, που καλούνται να καταθέσουν τη δική τους εµπειρία.

5. Τεστ αυτογνωσίας
Οι εκπαιδευτές ετοιµάζουν 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (4-5 επιλογές, µία σωστή απάντηση) µε βάση τα κλινικά µηνύµατα κάθε 
ενότητας του σχολείου. Οι εκπαιδευόµενοι θα συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια (χρόνος 1 ώρα). Στο τέλος θα τους δοθούν οι 
σωστές απαντήσεις ώστε να αυτο-αξιολογηθούν. Όσοι από τους συναδέλφους θέλουν, καταθέτουν επώνυµα τις απαντήσεις τους και 
οι 3 πρώτοι κερδίζουν τη συµµετοχή τους στο επόµενο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU 2012). Μετά από τη 
δοκιµασία αυτοαξιολόγησης γίνεται η κριτική του σχολείου και ένας διάλογος για να κτίσουµε µαζί το επόµενο σχολείο, σύµφωνα µε 
τις προσδοκίες των συµµετεχόντων.



Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην κρίση κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος και των εκπαιδευτών του. Στο τέλος του σχολείου 
οι εκπαιδευόµενοι θα συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των εκπαιδευτών, καθώς και του σχολείου στο σύνολό του, 
χρησιµοποιώντας φέτος τις ειδικές φόρµες αξιολόγησης του European Board of Urology (EBU). Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, αφού αφ’ ενός θα κρίνει το εκπαιδευτικό εγχείρηµα, αφ’ ετέρου θα δώσει τη δυνατότητα τόσο διόρθωσης λαθών, όσο και 
µελλοντικής βελτίωσης. Θα πρέπει να τονιστεί πως η οργανωτική επιτροπή, όπως και πέρυσι,  βασίστηκε στις αξιολογήσεις 
οµιλητών/εκπαιδευτών των περασµένων ετών για την κατάρτιση του φετινού προγράµµατος.

To σχολείο εντάσσεται στο πρόγραµµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης EU-ACME του European Board of Urology και πιστοποιήθηκε
µε 18 µόρια τα οποία αναγνωρίζονται από την European Union of Medical Specialists (UEMS).
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Είναι εξαιρετική τιµή για τη ΜΜΟΠ το γεγονός ότι στην προσπάθειά της αυτή – για τέταρτη συνεχή χρονιά-, στηρίζεται από µία 
οµάδα διαπρεπών Ακαδηµαϊκών δασκάλων/εκπαιδευτών όλων των Πανεπιστηµίων της χώρας.  Μία σύµπραξη λοιπόν µεντόρων, αλλά 
και νεότερων συναδέλφων, µε σηµαντική όµως ήδη παρουσία και αναγνώριση στο Διεθνή και Ελληνικό επιστηµονικό στίβο, εγγυάται 
ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Τέλος, για πρώτη χρονιά συµµετέχουν ως οµιλητές νέοι συνάδελφοι που 
διακρίθηκαν στα προηγούµενα σχολεία ως εκπαιδευόµενοι και τους δίδεται η ευκαιρία να συµµετέχουν πιο ενεργά στο σχολείο.

Οι εκπαιδευτές µε αλφαβητική σειρά είναι:

Α. Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών

Γ. Αλιβιζάτος,  Διευθυντής Γ’ Ουρολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου «Υγεία», Αθήνα

Α. Αποστολίδης,  Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας / Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

Σ. Βούλγαρης, Ουρολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Βραχυθεραπείας Κλινικής «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη

Σ. Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θράκης

Κ. Γυφτόπουλος, Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ανατοµικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Σ. Δεϊρµεντζόγλου, Ουρολόγος, Καβάλα

Φ. Δηµητριάδης, Ουρολόγος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Tottori Ιαπωνίας, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΜΜΟΠ/Α.Π.Θ.

Ι. Ζάχος, Επιµελητής Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας

Ε. Ιωαννίδης, Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

Ν. Καλογεράς, Ουρολόγος, Καρδίτσα

Α. Καρατζάς,  Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Χ. Μαµουλάκης,  Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης

Μ. Μελέκος, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Δ. Μητρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η. Μητσογιάννης, Επιµελητής Β’ Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Π. Μπαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση στο Α.Π.Θ.

Κ.Β. Μυτιλέκας, Ουρολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΜΜΟΠ/Α.Π.Θ.

Κ. Μωυσίδης,  Ουρολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Επιστηµονικός Συνεργάτης ΜΜΟΠ/Α.Π.Θ.

Π. Νικολόπουλος, Επιµελητής Ουρολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Α. Οικονόµου, Επιµελητής ΕΣΥ, Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική Λάρισας

Α. Παπαλάκης, Επιµελητής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική «Άγιος Δηµήτριος» Θεσσαλονίκης

Σ. Παπαχαρίτου, Βιολόγος Αναπαραγωγής,  Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Επιστηµονικός Συνεργάτης ΜΜΟΠ/Α.Π.Θ.

Π. Περιµένης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών

Γ. Σαλπιγγίδης,  Διευθυντής ΕΣΥ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Υπεύθυνος Ανδρολογικού Ιατρείου, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Α. Σκολαρίκος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ν. Σοφικίτης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Φ. Σοφράς, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης

Δ. Σωτηριάδης, Καθηγητής Δερµατολογίας Α.Π.Θ.

Β. Τζώρτζης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Λάρισας

Σ. Τουλουπίδης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θράκης

Κ. Χατζηµουρατίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Δ. Χατζηχρήστου, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ EU-ACME
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18:00¯19:00 ~ Εναρκτήρια εκδήλωση:
Τα βήµατα στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράµµατος 
εκπαίδευσης των Ουρολόγων

Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU) τρέχει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ανάπτυξης νέου µοντέλου εκπαίδευσης για την 
ειδικότητα. Μέσα από 7λεπτες παρουσιάσεις (10 διαφάνειες), παρουσιάζονται τα νέα σχέδια της EAU. Θα ακολουθήσει 30λεπτη 
συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουµε στην Ελλάδα ώστε να προσαρµοστούµε στις νέες απαιτήσεις.

Συντονιστές: Μ. Μελέκος-Φ. Σοφράς 
Η ταυτότητα της Ουρολογίας: το curriculum της EAU 
Φ. Σοφράς
Οι εξετάσεις του EBU: παρόν και µέλλον 
Γ. Αλιβιζάτος
Η έρευνα στην εκπαίδευση και το εγχείρηµα του European Urology
Α. Αποστολίδης

19:00¯20:00 ~ Φροντιστήριο Ι: 
Η πληροφορική στην Ιατρική εκπαίδευση

Για όλους µας το διαδίκτυο αποτελεί πολλά χρόνια πια το «βιβλίο» γνώσης µας και το απόλυτο καθηµερινό µέσο ενηµέρωσης και 
πρόσβασης στη νέα γνώση. Πώς όµως η πληροφορική υποστηρίζει σήµερα την εκπαίδευση στην Ιατρική και πώς θα την υποστηρίζει 
αύριο; Νέοι τρόποι εκπαίδευσης λοιπόν που καλούµαστε ήδη να χρησιµοποιήσουµε και το φροντιστήριο αυτό θα µας ξεναγήσει σε 
αυτά τα νέα µονοπάτια γνώσης.
Συντονιστής:  Δ. Χατζηχρήστου 
Εισηγητές: Π. Μπαµίδης

20:00¯21:30 ~ Η χειρουργική υπό αίρεση: 
Καρκίνος προστάτη

Είναι πάντα η ενδεδειγµένη λύση το χειρουργείο; Παρουσίαση ενός 65χρονου άνδρα µε καρκίνο προστάτη T1 που επισκέπτεται 2 
γιατρούς και ο πρώτος του συστήνει ριζική προστατεκτοµή, ενώ ο δεύτερος βραχυθεραπεία. Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε 2 
οµάδες, όπου η µία οµάδα προσπαθεί να τεκµηριώσει την επιλογή της ριζικής προστατεκτοµής και η άλλη υποστηρίζει τη 
βραχυθεραπεία. Τα αποτελέσµατα θα παρουσιάσουν το επόµενο πρωί σε κοινή συνεδρίαση/αντιπαράθεση των οµάδων.

Οµάδες εργασίας I και ΙΙ (ταυτόχρονα)
Οµάδα εργασίας I (βραχυθεραπεία):  Α. Σκολαρίκος - Σ. Βούλγαρης 
Οµάδα εργασίας IΙ (χειρουργική θεραπεία):  Π. Περιµένης - Κ. Μωυσίδης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜ26

Εναρκτήρια εκδήλωση: Τα βήµατα στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράµµατος εκπαίδευσης των Ουρολόγων

Φροντιστήριο Ι:Η πληροφορική στηνΙατρική εκπαίδευση

Η χειρουργική υπό αίρεση I: καρκίνος προστάτη 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Η χειρουργική υπό κρίση I: 

Καρκίνος προστάτη 

Διαδραστικό σεµινάριο Ι: 

Παιδοουρολογία:

ό,τι πρέπει να γνωρίζει

ο γενικός Ουρολόγος 

Φροντιστήριο II: 

Δερµατολογικές παθήσεις 

γεννητικών οργάνων:

τι πρέπει να ξέρει ο 

Ουρολόγος;

Διαδραστικό σεµινάριο ΙΙ:

Οι επιλογές του Τιθωνού: 

(Μέρος Α’) 

- ενδοπεϊκές ενέσ
εις

- PDE5i

Διαδραστικό σεµινάριο ΙΙ:

Οι επιλογές του Τιθωνού: 

(Μέρος B’) 

- κρουστικά κύµατα

- συνδυαστικές θεραπείες

Η χειρουργική υπό αίρεση II: 

υπερτροφία προστάτη 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Η χειρουργική υπό κρίση II: υπερτροφία προστάτη 

Χειρουργικά µυστικά: Ενδοουρολογία:τι δεν πρέπει να λείπει από το χειρουργικό τραπέζι

Φροντιστήριο IΙI:Επιπλοκές:
πώς τις αξιολογούµεκαι πώς τις αναφέρουµε;

Διαδραστικό σεµινάριο ΙΙΙ: Σύνδροµα επώδυνης ούρησης
(Μέρος Α’: άνδρες)

Διαδραστικό σεµινάριο ΙΙΙ: Σύνδροµα επώδυνης ούρησης
(Μέρος Β’: γυναίκες)

Η χειρουργική υπό αίρεση III: Καρκίνος κύστης

Η χειρουργική υπό κρίση III: 

Καρκίνος κύστης

Διαδραστικό σεµινάριο IV:

Η κιρσοκήλη στο 

«µικροσκόπιο»

Τεστ αυτογνωσίας -

Λήξη

06

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

26
ΠΕΜΠΤΗ

27
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28
ΣΑΒΒΑΤΟ 29

ΚΥΡΙΑΚΗ
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09:30¯10:30 ~ Η χειρουργική υπό κρίση: 
Καρκίνος προστάτη

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των οµάδων εργασίας από τους  συντονιστές (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση µε 15 διαφάνειες)
και µε τη βοήθεια των κριτών γίνεται µια προσπάθεια οµοφωνίας. Το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική θεραπευτική επιλογή.

Συντονιστές: Π. Περιµένης - Α. Σκολαρίκος
Βραχυθεραπεία:  Σ. Βούλγαρης
Χειρουργική θεραπεία:  Κ. Μωυσίδης

10:30¯12:30 ~ ∆ιαδραστικό σεµινάριο Ι: 
Παιδοουρολογία: ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο γενικός Ουρολόγος

Πώς διαγιγνώσκεται και αντιµετωπίζεται η ουρολοίµωξη στα παιδιά; Χειρουργούµε τη φίµωση στα παιδιά και πότε;
Πώς αντιµετωπίζουµε τη νυκτερινή ενούρηση;  Έχει θέση η χειρουργική πια στην κυστεοουρητηρική παλινδρόµηση και στη νευρογενή 
κύστη;  Είναι η αποκατάσταση του υποσπαδία µόνο για τον έµπειρο παιδοουρολόγο; Πότε παρεµβαίνουµε σε διατάσεις του ανώτερου 
ουροποιητικού; Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο γενικός Ουρολόγος. Ένα διαδραστικό 2ωρο, µέσα από επιλεγµένα περιστατικά
(40 διαφάνειες) µε τις πιο συχνές ουρολογικές παθήσεις των παιδιών και τα µυστικά που κρύβει η διάγνωση και η θεραπεία τους.

Συντονιστής:  Κ. Γυφτόπουλος
Εισηγητές: Α. Καρατζάς, Α. Οικονόµου

12:30¯13:30 ~ Φροντιστήριο II:
∆ερµατολογικές παθήσεις γεννητικών οργάνων

Ο Ουρολόγος είναι ο πρώτος συνήθως αποδέκτης ασθενών µε δερµατολογικές παθήσεις των γεννητικών οργάνων. 
Βαλανοποσθίτιδες, οξυτενή κονδυλώµατα, λειχήνας και λοιπές δερµατολογικές παθήσεις και η σύγχρονη αντιµετώπισή τους.
Και ακόµη, πότε πρέπει να παραπέµπουµε στο δερµατολόγο; 

Συντονιστής:  Ε. Ιωαννίδης
Οµιλητής:  Δ. Σωτηριάδης

13:30¯18:00 ~ ∆ιάλειµµα

ΠΑΡ27 ΠΑΡ27

18:00¯20:00 ~ ∆ιαδραστικό σεµινάριο ΙΙ:
Οι επιλογές του Τιθωνού (ενδοπεϊκές ενέσεις - αναστολείς της 
φωσφοδιεστεράσης - κρουστικά κύµατα)

Μετά 30 χρόνια φαρµακοθεραπείας στην κλινική πράξη, τί δεν ξέρουµε ακόµη; Πώς προσδιορίζουµε τη δόση, πώς επιλέγουµε το 
φάρµακο και πώς αντιµετωπίζουµε τις επιπλοκές των ενδοπεϊκών ενέσεων; Πώς επιλέγουµε τον κατάλληλο αναστολέα της 
φωσφοδιεστεράσης; Πώς προσδιορίζουµε τη δόση; Όταν δεν ανταποκρίνεται στον έναν αναστολέα, έχει λόγο η δοκιµή των 
υπολοίπων; Πώς χειριζόµαστε τις ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων; Και ακόµα: τί είναι τα κρουστικά κύµατα; Πώς γίνεται η 
θεραπεία; Προσφέρουν πραγµατικά ίαση; Ποιοί ασθενείς θα απαλλαγούν από τα φάρµακα; Έχει νόηµα η θεραπεία σε αυτούς που δεν 
ανταποκρίνονται στα φάρµακα; Έχει θέση µετά ριζική προστατεκτοµή;

Συντονιστής:  Δ. Χατζηχρήστου
Εισηγητές:  Γ. Σαλπιγγίδης, Κ. Χατζηµουρατίδης 

20:00¯21:30 ~ Η χειρουργική υπό αίρεση: 
Υπερτροφία προστάτη

Παρουσίαση ενός σεναρίου ασθενούς µε υπερτροφία προστάτη. Ο ασθενής έχει επισκεφθεί 2 γιατρούς και ο ένας πρότεινε 
εξάχνωση του προστάτη µε laser και ο άλλος συντηρητική αντιµετώπιση µε φάρµακα. Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε 2 οµάδες, 
όπου κάθε οµάδα θα συζητήσει και θα προτείνει λύσεις/παρεµβάσεις (15 διαφάνειες): η µία οµάδα υπέρ του χειρουργείου και η άλλη 
υπέρ της φαρµακευτικής αγωγής. Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν το επόµενο πρωί σε κοινή συνεδρίαση/ αντιπαράθεση των 
οµάδων.

Οµάδες εργασίας I και ΙΙ (ταυτόχρονα)
Οµάδα εργασίας I (συντηρητική θεραπεία):  Α. Αθανασόπουλος - Β. Μυτιλέκας  
Οµάδα εργασίας IΙ (χειρουργική θεραπεία):  Α. Αλιβιζάτος - Σ. Δεϊρµεντζόγλου
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09:30¯10:30 ~ Η χειρουργική υπό κρίση: 
Υπερτροφία προστάτη

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των οµάδων εργασίας από τους  συντονιστές (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση µε 15 διαφάνειες), και 
γίνεται µια προσπάθεια οµοφωνίας. Το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική επιλογή.

Κριτές: Α. Αθανασόπουλος - Α. Αλιβιζάτος 
Συντηρητική θεραπεία:  Β. Μυτιλέκας  
Χειρουργική θεραπεία:  Σ. Δεϊρµεντζόγλου

10:30¯12:30 ~ Χειρουργικά µυστικά 
Ενδοουρολογία: τι δεν πρέπει να λείπει από το χειρουργικό τραπέζι 

Η εξοικείωση µε την τεχνολογία και τα υλικά είναι κρίσιµη ιδιαίτερα στην ενδοουρολογία. Ποιοι ουρητηρικοί καθετήρες υπάρχουν; 
Πώς διαστέλλω το ουρητηρικό στόµιο; Τί χρησιµοποιώ σε µια δύσκολη νεφροστοµία; Είναι όλοι οι καθετήρες ίδιοι; Πώς επιλέγω τον 
καταλληλότερο για τον συγκεκριµένο ασθενή; Πώς ελέγχω τη σωστή λειτουργία του πύργου µου και πώς ετοιµάζω το τραπέζι των 
υλικών πριν την ενδοσκοπική επέµβαση; Μικρά µυστικά και πρακτική γνώση, αφού οι συντονιστές θα φέρουν µαζί τους ότι καθετήρες 
τους χρειάσθηκαν τον τελευταίο χρόνο στην κλινική τους. Μαζί τους 2 απόφοιτοι του µεταπτυχιακού προγράµµατος εξειδίκευσης 
στην ενδοουρολογία που τόσο επιτυχηµένα ξεκίνησε και συνεχίζεται στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου της Θράκης.

Συντονιστές: Σ. Τουλουπίδης, Σ. Γιαννακόπουλος
Οµιλητές:
Δ. Καλογεράς
Α. Παπαλάκης

12:30¯13:30 ~ Φροντιστήριο IΙI:
Επιπλοκές: πώς τις αξιολογούµε και πώς τις αναφέρουµε;
Οι επιπλοκές είναι καθηµερινές για κάθε Ουρολόγο που ασκεί την ιατρική πράξη. Οι ιδιαιτερότητες στην αντιµετώπιση πολλές. Το 
φροντιστήριο αυτό θα επικεντρωθεί στο πώς αξιολογούµε τη σοβαρότητα µιας επιπλοκής – ένα συχνό λάθος µας είναι η υποτίµηση 
της κλινικής τους σηµασίας-,  αλλά και πως τις αναφέρουµε. Επίσης σηµαντικό θέµα είναι να υπάρχει ένας κοινός τρόπος αναφοράς,  
που θα βοηθούσε να επικοινωνούµε καλύτερα, αλλά και να καταλαβαίνουµε τι διαβάζουµε στα επιστηµονικά περιοδικά.

Συντονιστής:  Φ. Σοφράς
Εισηγητής: Χ. Μαµουλάκης,  Δ. Μητρόπουλος 

13:30¯18:00 ~ ∆ιάλειµµα

18:00¯20:00 ~ ∆ιαδραστικό σεµινάριο ΙΙ:
Σύνδροµα επώδυνης ούρησης σε άνδρες και γυναίκες

Τα σύνδροµα επώδυνης ούρησης και ο χρόνιος πυελικός πόνος είναι σίγουρα παθήσεις που φέρνουν 
σε απόγνωση όχι µόνο τους ασθενείς αλλά και τους Ουρολόγους. Τι ξέρουµε γι’ αυτά; Τι κάνουµε 
διαγνωστικά; Υπάρχει θεραπεία; Τι ενηµέρωση υποχρεούµαστε να κάνουµε στους ασθενείς; Ποιοι άλλοι 
επαγγελµατίες υγείας µπορούν να βοηθήσουν και πώς; 

Συντονιστής: Α. Αποστολίδης, 
Οµιλητές: Η. Μητσογιάννης, Α. Οικονόµου 

20:00¯21:30 ~ Η χειρουργική υπό αίρεση: 
Καρκίνος κύστης

Κάποιες φορές το χειρουργείο είναι ακρωτηριαστικό και αλλάζει τροµακτικά την ποιότητα ζωής του 
ασθενή. Παρουσίαση ασθενή µε διηθητικό καρκίνο κύστης που επισκέπτεται 2 γιατρούς και ο πρώτος 
του συστήνει ριζική κυστεκτοµή, ενώ ο δεύτερος µια πιο συντηρητική προσέγγιση. Οι εκπαιδευόµενοι 
χωρίζονται σε 2 οµάδες, όπου η µία οµάδα προσπαθεί να τεκµηριώσει την ανάγκη της ριζικής 
κυστεκτοµής και η άλλη την άποψη της διουρηθρικής εκτοµής µε συµπληρωµατική θεραπεία.
Τα αποτελέσµατα θα παρουσιάσουν το επόµενο πρωί σε κοινή συνεδρίαση/αντιπαράθεση των οµάδων.

Οµάδες εργασίας I και ΙΙ (ταυτόχρονα)
Οµάδα εργασίας I (συνδυαστική θεραπεία):  Β. Τζώρτζης – Ι. Ζάχος
Οµάδες εργασίας IΙ (χειρουργική θεραπεία):  Δ. Μητρόπουλος – Π. Νικολόπουλος

ΣΑΒ28 ΣΑΒ28
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ΚΥΡ29

09:30¯10:30 ~ Η χειρουργική υπό κρίση: 
Καρκίνος κύστης

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των οµάδων εργασίας από τους 2 συντονιστές (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση µε 15 διαφάνειες)
και προσπάθεια οµοφωνίας. Το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική θεραπευτική επιλογή εκλογής.

Κριτές:  Δ. Μητρόπουλος - Β. Τζώρτζης 
Συντηρητική θεραπεία:  Ι. Ζάχος 
Χειρουργική θεραπεία:  Π. Νικολόπουλος

10:30¯12:30 ~ ∆ιαδραστικό σεµινάριο ΙΙΙ: 
Η  κιρσοκήλη στο “µικροσκόπιο”

Η πιο συχνή ίσως χειρουργική πράξη στη θεραπεία της υπογονιµότητας στο «µικροσκόπιο». Πώς δηµιουργείται η κιρσοκήλη;
Γιατί άλλοτε βλάπτει και άλλοτε όχι το σπέρµα; Τί σηµαίνει η συνύπαρξη υδροκήλης; Πότε χειρουργούµε την κιρσοκήλη στα παιδιά; 
Επεµβαίνουµε σε κάθε κιρσοκήλη, ακόµη και σε βαριά ολιγοασθενοσπερµία; Και τί υποσχόµαστε στον ασθενή; Υπάρχει λόγος να γίνει 
κατάψυξη πριν την επέµβαση; Γιατί καταργούνται η τεχνική Palomo και η λαπαροσκοπική αντιµετώπιση; Πώς γίνεται η µετεγχειρητική 
παρακολούθηση; Τελικές απαντήσεις βασισµένες στις επιστηµονικές αποδείξεις.

Συντονιστής:  Ν. Σοφικίτης
Οµιλητές: Φ. Δηµητριάδης, Σ. Παπαχαρίτου

12:30¯14:00 ~ Τεστ αυτογνωσίας

14:00 ~ Λήξη
             Επίδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης



Η ιστορία της
Η Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων συστάθηκε  µε πρωτοβουλία επιστηµόνων-µελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και αποτελεί µία ερευνητική και εκπαιδευτική µονάδα του Α.Π.Θ. Σκοπός της είναι η 
προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας, της εκπαίδευσης επαγγελµατιών υγείας και της ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης ασθενών και 
πολιτών σε θέµατα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουρολογικών παθήσεων.
Η οργανωτική δοµή της ΜΜΟΠ, η συγκρότησή της και οι άξονες δράσης της στηρίχθηκαν στην εµπειρία που αποκτήθηκε από την 
ιδιαίτερα πετυχηµένη 13ετή πλέον λειτουργία του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) του Α.Π.Θ. Το ΚΕΣΑΥ, 
που λειτουργεί από το 1998 στο Α.Π.Θ. -και πλέον ενσωµατώθηκε στη ΜΜΟΠ-, αποτελεί το µοντέλο ανάπτυξης των νέων Κέντρων 
που απαρτίζουν τη ΜΜΟΠ:

ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕ.Σ.Α.Υ.)
Το ΚΕΣΑΥ αντιλαµβάνεται την σεξουαλική υγεία ως αναπόσπαστο κοµµάτι της συνολικής υγείας και θεµελιώδες δικαίωµα του κάθε 
ανθρώπου. Αποσκοπεί στην ενηµέρωση των πολιτών και την κατάρτιση των επαγγελµατιών υγείας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (ΚΕΠΠ)
Αντιµετωπίζουµε τις παθήσεις του προστάτη µέσα από την έρευνα και την πληροφόρηση. Το ΚΕΠΠ δίνει έµφαση στην ενηµέρωση 
των ανδρών, αλλά και των συντρόφων τους για τα συµπτώµατα των παθήσεων του προστάτη, καθώς και τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
της έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής συµβουλής και θεραπείας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΚΕΠΠΕ)
Το ΚΕΠΠΕ αναδεικνύει το µέγεθος του προβλήµατος της ακράτειας ούρων και των παθήσεων του πυελικού εδάφους και ενθαρρύνει 
τους πάσχοντες να αναζητήσουν επιστηµονικές λύσεις προσαρµοσµένες στις ατοµικές τους ανάγκες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ)
Το ΕΚΕΠΥ σχεδιάζει και υλοποιεί έρευνες που σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε ουρολογικές παθήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΟ)
Το Εργαστήριο Μοριακής Ουρολογίας αποτελεί την τελευταία επέκταση της ΜΜΟΠ, αποτελώντας το πρώτο στην Ελλάδα 
εργαστήριο βασικής έρευνας καθαρά εστιασµένο στις Ουρολογικές παθήσεις. Έχει ήδη 2 µοριακούς βιολόγους (µε σπουδές και 
διδακτορική διατριβή σε διεθνή αναγνωρισµένα κέντρα) ως προσωπικό και σχεδιάζει και υλοποιεί έρευνες σε συνεργασία µε το 
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας (στους χώρους του οποίου στεγάζεται), το εργαστήριο Γενετικής και το εργαστήριο 
Φυσιολογίας του Α.Π.Θ..

Το ανθρώπινο δυναµικό
Το ανθρώπινο δυναµικό της ΜΜΟΠ αποτελείται από επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων που ενισχύουν την πολυδιάστατη 
προσέγγιση των θεµάτων που το απασχολούν. Εκτός των  Ουρολόγων µελών ΔΕΠ,  έχει 11 επιστήµονες µόνιµο προσωπικό (2 
Ουρολόγοι, 5 Ψυχολόγοι, 1 Βιολόγος αναπαραγωγής, 2 µοριακοί βιολόγοι και 1 ειδικός στην ποιότητα ελέγχου κλινικών µελετών).
Η ΜΜΟΠ έχει ως συµβούλους του καταξιωµένους επιστήµονες διεθνούς κύρους, µε µοναδική ερευνητική και κλινική εµπειρία.
Τέλος, στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραµµάτων και δράσεων, η ΜΜΟΠ συνεργάζεται µε ερευνητικές µονάδες
ή επαΐοντες επιστήµονες Ακαδηµαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων, Ελληνικών και Διεθνών.

Οι πόροι και η οικονοµική διαχείριση
Η προσπάθεια της ΜΜΟΠ βασίζεται οικονοµικά σε ερευνητικά προγράµµατα, παροχή υπηρεσιών και χορηγίες, ενώ συνεργάζεται µε 
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς Υγείας, Πανεπιστήµια και Νοσηλευτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και 
ιδιωτικές εταιρείες και συλλόγους. Η οικονοµική διαχείριση γίνεται αποκλειστικά µέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.
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Montagna Verde
τηλ.: 24280 99757
fax.: 24280 99727
email:  info@hotelmontagnaverde.gr
http://www.hotelmontagnaverde.gr

Pelion Resort
Τηλ: 24280 99990
Φαξ: 24280 99904 
e-mail: info@pelionresort.gr
http://www.pelionresort.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ
Η εταιρεία Pfizer Hellas, σταθερή στην από ετών 
στήριξη κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας στην 
Ουρολογία, ανταποκρίθηκε να καλύψει, όπως και τα 
προηγούµενα 3 χρόνια, την εκδήλωση ως µοναδικός 
χορηγός, µε βάση τις διδακτικές αρχές (unrestricted 
educational grant).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σύµφωνα µε την παράδοση, ο Απόλλων µετέφερε ως βρέφος τον πατέρα της Ιατρικής Ασκληπιό, -µετά τη θανάτωση της µητέρας 
του Κορωνίδας-, στον Κένταυρο Χείρωνα στο Πήλιο, ο οποίος τον ανέθρεψε και του µετέδωσε τις θεραπευτικές του γνώσεις.
Τη µορφή του Ασκληπιού που κρατά το θεραπευτικό φίδι, ο Ζευς την τοποθέτησε ανάµεσα στα άστρα, δίπλα σε αυτή του δασκάλου 
του Κενταύρου Χείρωνα. Τα παραπάνω δικαιολογούν την αρχική επιλογή του Πηλίου ως τόπο της εκδήλωσης, στο πιο εύκολα 
προσβάσιµο χωριό του, την Πορταριά. Η εµπειρία έδειξε ότι η αποµόνωση σε ένα ιδιαίτερα ευλογηµένο φυσικό τοπίο, το αγαπηµένο 
θέρετρο των θεών του Ολύµπου, υπηρετεί άψογα τους σκοπούς του σχολείου. Το ξενοδοχείο “Πορταριά” διαθέτει την υποδοµή και 
για τέταρτη συνεχή χρονιά θα φιλοξενήσει το σχολείο.  Σκοπός είναι να γίνει µία αξιοπρεπής, αλλά λιτή εκδήλωση, αποφεύγοντας 
οτιδήποτε υπερβολικό ή ξένο προς την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Η Πορταριά διαθέτει πολλά ξενοδοχεία και ξενώνες. Για την κάλυψη των αναγκών του συνεδρίου έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθµός 
δωµατίων σε 3 ξενοδοχεία σε µικρή απόσταση από το «σχολείο», σε ειδικές τιµές. Οι κρατήσεις γίνονται µε άµεση επικοινωνία των 
ενδιαφεροµένων.

Πορταριά
Τηλ: +30 2428090000  
Φαξ: +30 2428099066  
e-mail:info@portariahotel.gr
http://www.portariahotel.gr/

ΕΓΓΡΑΦΗ
Το κόστος της εγγραφής/συµµετοχής στο σχολείο καθορίστηκε στα 150 Ευρώ
αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του. Το ποσό περιλαµβάνει:
- την παρακολούθηση του σχολείου
- ηλεκτρονικό φάκελο υλικού
- πιστοποιητικό παρακολούθησης και µοριοδότησης (EU-ACME)
- coffee breaks
- την κασετίνα µε τα 6 DVD του σχολείου (θα παραδοθεί µετά 2µηνο)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Την οργανωτική ευθύνη του σχολείου έχει 5µελής επιτροπή της ΜΜΟΠ: 
1. Α. Αποστολίδης (δοκιµασία αυτοαξιολόγησης / µοριοδότηση)
2. Σ. Παπαχαρίτου (ροή προγράµµατος)
3. Χ. Πιπιλάκη (συντονισµός / µοριοδότηση) 
4. Κ. Χατζηµουρατίδης (εκπαιδευτικό υλικό/ηλεκτρονικός φάκελος) 
5. Δ. Χατζηχρήστου (εκπαιδευτικό πρόγραµµα)
Γραµµατειακή υποστήριξη προσφέρει η κ. Γλυκερία Τζήµου. 

Επικοινωνία για οργανωτικά θέµατα:
Χρύσα Πιπιλάκη, BSc
Συντονίστρια ΜΜΟΠ
Τηλ/Fax: 2313323712, Τηλ.: 2313323737,  Κινητό: 6973044851
e-mail: cpipilaki@gmail.com   website: www. imop.gr
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Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροουρολογίας & Ουροδυναµικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών το 1990 και το ίδιο έτος 
αναγορεύθηκε διδάκτορας. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στην υποειδικότητα της Νευροουρολογίας και Ουροδυναµικής στη 
Μεγάλη Βρετανία στα νοσοκοµεία Royal Glasgow Infirmary, Taunton and Somerset Hospital και Bristol Sauthmead General 
Hospital. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε στην Ουρολογική κλινική του Πανεπιστηµίου Πατρών ως επιστηµονικός 
συνεργάτης αρχικά και στη συνέχεια ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής. Κατά τα έτη 2002-03 εργάστηκε ως Visiting 
Senior Lecturer στο Bristol Urological Institute και ως Consultant Urolοgist στο Taunton and Somerset Hospital. Ενώ το 2006 
για 6 µήνες και το 2008 για 3 µήνες, ήταν Visiting Professor στο University of Michigan Medical Center , Ann Arbor, USA 
.Επίσης το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2010 εργάστηκε ως Visiting Professor στο Πανεπιστήµιο της Perugia  στην Ιταλία. 
Ήταν µέλος του Δ.Σ. του τµήµατος Ουροδυναµικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας (ΟΝΟΓΟ) της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, και µέλος του School of Urodynamics της International Continence Society (ICS). Ήταν  
επίσης µέλος της εξεταστικής οµάδας του European Board of Urology. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε ελληνικές και διεθνείς 
επιστηµονικές συναντήσεις. Έχει συµµετάσχει µε πάνω από 100 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά συνέδρια 
και έχει τιµηθεί µε 6 βραβεία. Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά (27) και διεθνή ιατρικά περιοδικά (80 άρθρα στο 
PubMed). Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και έχει σηµαντικό αριθµό αναφορών(1000) στο επιστηµονικό 
του έργο. Από το 2006 είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ουροδυναµικής Ουρολογίας του Πανεπιστηµίου 
Πατρών την οποία και έχει οργανώσει από το 1998.

Γεράσιµος Αλιβιζάτος
Διευθυντής Γ’ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956 και το 1979 αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά (Bachelor of 
Science). Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1984 και το 1992 πήρε τον τίτλο της ειδικότητας 
της Ουρολογίας αφού εργάσθηκε επί τέσσερα χρόνια ως ειδικευόµενος βοηθός στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική 
του Λαϊκού Νοσοκοµείου. Την ίδια χρονιά του απενεµήθη ο τίτλος του διδάκτορα από την Ιατρική Σχολή των Αθηνών και 
ξεκίνησε την δωδεκάµηνη µετεκπαίδευση του στο Nijmegen της Ολλανδίας µε υποτροφία του ιδρύµατος Ωνάση ( Καθ. F. 
Debruyne). Το 1994 εξελέγη λέκτορας στην Β’Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική της Πανεπιστηµίου των Αθηνών στο 
Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο, όπου υπηρέτησε µέχρι το 2008 οπότε και παραιτήθηκε. Σήµερα είναι Διευθυντής της Γ’ 
Ουρολογικής κλινικής του νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ. Είναι µέλος της εξεταστικής επιτροπής του European Board of Urology (EBU) 
από το 1997 και από το 2008 είναι πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής του EBU. Υπήρξε για επτά χρόνια µέλος της 
επιτροπής της European Association of Urology (EAU) που επεξεργάζεται και τελικά εκδίδει οδηγίες (Guide-lines) προς 
όλους τους Ευρωπαίους Ουρολόγους πάνω σε θέµατα που αφορούν την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Είναι επίσης 
µέλος της European School of Urology (ESU) και της διοικούσης επιτροπής της European Society of Urological Technology 
(ESUT). Έχει συµµετάσχει σε τέσσερις διεθνείς πολυκεντρικές µελέτες και έχει προσκληθεί ως οµιλητής σε 19 διεθνή συνέδρια.
Έχει συγγράψει 54 εργασίες που αναφέρονται στο Pub Med και επτά κεφάλαια σε βιβλία. Tα βασικά του ενδιαφέροντα είναι οι 
παθήσεις του προστάτη αδένα και η ογκολογία του ουροποιητικού συστήµατος. Είναι επίσης µέλος της συντακτικής 
επιτροπής του European Urology και κριτής του International Urology and Nephrology.

Στέλιος Βούλγαρης
Ουρολόγος, Θεσσαλονίκη

Ο Στέλιος Βούλγαρης γεννήθηκε το 1972 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ και στη συνέχεια 
ειδικεύτηκε στην Ουρολογία στο Α.Ν.Θ «Θεαγένειο» και στο Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο». Το 2005 πήρε εκπαιδευτική άδεια 
για µετεκπαίδευση στις παθήσεις του προστάτη στο Guy’s Hospital του Λονδίνου και το 2006 του απενεµήθη ο τίτλος 
ειδικότητας της Ουρολογίας. Επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία όπου εργάστηκε ως επιµελητής στο Southend University 
Hospital (2006). To 2007 ξεκίνησε Fellowship στη Βραχυθεραπεία Προστάτη στο St Luke’s Cancer Centre, University of 
Surrey, UK το οποίο και ολοκλήρωσε το Σεπτέµβριο του 2008 οπότε και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
Εργάστηκε ως επιστηµονικός συνεργάτης της Ουρολογικής Κλινικής του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» (2008-2009) όπου ήταν 
υπεύθυνος του Ιατρείου Προστάτη. Απο το 2008 είναι υπεύθυνος του µοναδικού Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη 
της Βόρειας Ελλάδας. Έχει 4 διεθνείς δηµοσιεύσεις στο Pubmed.

Στέλιος Γιαννακόπουλος 
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θράκης

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής (ΣΣΑΣ) και της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ειδικεύτηκε στην Ουρολογία στη 
Β’ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο και είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στην Ενδοουρολογία - λιθίαση του
Ουροποιητικού στο Glickman Urological Institute του Cleveland Clinic Foundation, Ohio, ΗΠΑ. Έχει εργαστεί συνολικά 
τέσσερα έτη ως επιµελητής της Ουρολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ, ενώ έχει διατελέσει επί ένα έτος διευθυντής του 
ουρολογικού τµήµατος στο 492 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης. Από το
2005 υπηρετεί ως µέλος ΔΕΠ στην Ουρολογική Κλινική του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Έχει λάβει υποτροφία από 
το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών και είναι Fellow του European Board of Urology (EBU) από το 1999. Από το 2004 είναι 
µέλος της εξεταστικής οµάδας του European Board of Urology. Έχει περισσότερες από 30 δηµοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά 
περιοδικά και σηµαντική επιστηµονική και εκπαιδευτική παρουσία στον Ελληνικό χώρο. Έχει συµµετάσχει ως προσκεκληµένος 
χειρουργός σε πέντε συνέδρια µε ζωντανή µετάδοση χειρουργείων (live surgery). Στα αντικείµενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντός 
του περιλαµβάνονται η λαπαροσκοπική ουρολογία, η ενδοουρολογία και η λιθίαση του ουροποιητικού.

Κώστας Γυφτόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Ανατοµικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, όπου ολοκλήρωσε και τη 
διδακτορική του διατριβή, µε εστιασµό στη µοριακή βιολογία του καρκίνου του προστάτη (1999). Ολοκλήρωσε την ειδικότητα 
της Ουρολογίας στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών (1999) και στη συνέχεια εργάστηκε ως ειδικευµένος Ουρολόγος 
στο ΓΝΝ Χίου και στο 401 ΓΣΝΑ. Το 1999 έλαβε υποτροφία από το European Urological Scholarship Programme για 
µετεκπαίδευση (Clinical Fellowship) στην Παιδοουρολογία - Συγγ. Ανωµαλίες Γεννητικού στο Wessex Center for Paediatric 
Surgery, Department of Paediatric Urology, Southampton University Hospital, Southampton, U.K. Το 2000 έλαβε υποτροφία 
από την European Society for  Paediatric Urology για κλινική µετεκπαίδευση στην Παιδοουρολογία (Clinical Fellowship) 
στο Sophia’s Children Hospital, Rotterdam, NL. To 2003 εξελέγη Λέκτορας στο Εργ. Ανατοµίας του Πανεπιστηµίου Πατρών 
όπου και παραµένει ως σήµερα ως µόνιµος Επικ. Καθηγητής. Είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ουρολογικού Τµήµατος της 
Γεν. Κλινικής «Ολύµπιον». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη µοριακή βιολογία του καρκίνου του προστάτη, στις 
συγγ. ανωµαλίες του κατώτερου ουρογεννητικού και στην υπογονιµότητα. Συµµετάσχει ως διδάσκων σε Μεταπτυχιακά 
Προγράµµατα Σπουδών στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες και είναι υπεύθυνος του µαθήµατος Αnatomy στο European Course 
on Biomedical Engineering And Medical Physics της Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Είναι µέλος σε ευάριθµες 
επιστηµονικές εταιρίες και µέλος του Συµβουλίου (Council Member) World Federation of Societies for Paediatric Urology 
(WOFSPU). Έχει δηµοσιεύσει 32 επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε περισσότερες από 300 αναφορές και έχει 
συµµετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και επιστηµονικών εκδηλώσεων ως προσκεκληµένος οµιλητής. 

Απόστολος Αποστολίδης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας/Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

Πήρε πτυχίο Ιατρικής και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας (1998) στο Α.Π.Θ.  Εργάστηκε στη συνέχεια ως 
επιστηµονικός συνεργάτης των ειδικών ιατρείων Νευρο-Ουρολογίας/ Ουροδυναµικής και Ανδρολογίας, παράλληλα µε την 
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του (2004). Διατέλεσε Επιµελητής Β’ στην Ουρολογική κλινική του Γ.Ν. Χαλκιδικής 
(2000–2002), οπότε και έλαβε ετήσια υποτροφία από το European Urological Scholarship Programme για την εκπόνηση 
έρευνας µε θέµα την παθοφυσιολογία των αισθητικών οδών της ουροδόχου κύστης και την χρήση πειραµατικών ενδοκυστικών 
θεραπειών (αλλαντική τοξίνη, ρεζινιφερατοξίνη) για την αντιµετώπιση της ακράτειας ούρων από νευρογενή ή ιδιοπαθή 
υπερλειτουργία του εξωστήρα στα Νοσοκοµεία National Hospital for Neurology and Neurosurgery και Hammersmith στο 
Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία. Μετά το τέλος της υποτροφίας και για τα επόµενα 3,5 έτη συνέχισε να εργάζεται ως κλινικός 
ερευνητής του Institute of Neurology, University College London (UCL), ως το 2006 οπότε και αναγορεύθηκε Λέκτορας του 
Α.Π.Θ. Η συνεργασία του µε το UCL συνεχίζεται, έχοντας αναγορευθεί σε επίτιµο λέκτορα. Από το 2007 ως σήµερα έχει 
διατελέσει κύριος ερευνητής σε σειρά πολυκεντρικών µελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων. Έχει υπάρξει πρόεδρος 
επιστηµονικών συνεδριών σε διεθνή συνέδρια. Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά (46 
άρθρα στο PubMed), έχοντας τιµηθεί  µε το βραβείο καλύτερης δηµοσίευσης στο British Journal of Urology International για 
το έτος 2004. Το 2008 οργάνωσε το 1st European Consensus Meeting on the Use of Botulinum Toxin in Urology (European 
Urology 2009, 55( 1):100-120). Είναι κριτής σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, µέλος της συντακτικής επιτροπής στα περιοδικά 
European Urology και Neurourology & Urodynamics και έχει σηµαντικό αριθµό αναφορών στο επιστηµονικό του έργο. 
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Νικόλαος Καλογεράς
Ουρολόγος

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968. Αποφοίτησε από την Ιατρική Ακαδηµία Σόφιας. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα του στην 
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (2008) από οπού και έλαβε τίτλο ειδικότητας την ίδια χρονιά. Είναι  
“Fellow of the European Board of Urology (FEBU)” κατόπιν εξετάσεων από το 2008.Διετέλεσε επιστηµονικός συνεργάτης  
της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Εργάστηκε σαν επικουρικός επιµελητής β στην Ουρολογική Κλινική 
του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Καρδίτσας (19/8/2008 µέχρι 9/12/2010).Ολοκλήρωσε το  2009 το µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
σπουδών µε τίτλο «Μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ενδοουρολογία» του τµήµατος Ιατρικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης  και έλαβε δίπλωµα µε βαθµό Άριστα. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.Επί του παρόντος 
εργάζεται ως συνεργάτης στο Ιασώ Θεσσαλίας.

Ευάγγελος Ιωαννίδης
Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροoυρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. “Παπαγεωργίου”.

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο του Μιλάνο. Την ειδικότητα της Ουρολογίας ολοκλήρωσε στην Κλινική Ουροποιητικών 
Οργάνων του Α.Π.Θ. Το 1985 εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ. και το 1986 εξελέγη Λέκτορας του Α.Π.Θ. Το 2006 
έχοντας εξαντλήσει την ακαδηµαϊκή ιεραρχία εξελέγη Καθηγητής Ουρολογίας. Μετεκπαιδεύτηκε σε διάφορα κέντρα της 
Ιταλίας στην Ουροδυναµική και Νευρο-Ουρολογία, καθώς και στο Πανεπιστήµιο Stanford και το Spinal Cord Injury Center 
στο Palo Alto, στο Πανεπιστήµιο UCLA  στην ενδοσκοπική Ουρολογική Χειρουργική, και στο Guy’s Hospital του Λονδίνου 
στην παιδιατρική και επανορθωτική Ουρολογία. Έχει οργανώσει και διευθύνει το Εργαστήριο Ουροδυναµικής και 
Νευρο-Ουρολογίας της Κλινικής Ουροποιητικών Οργάνων Α.Π.Θ. για περισσότερα από 15 έτη.  Από το 2008 είναι 
Διευθυντής της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Έχει συγγράψει 3 συγγράµµατα σχετικά µε τη Νευρο-Ουρολογία, τη 
Γυναικολογική Ουρολογία και τη Φαρµακολογιά του Ουροποιητικού, και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο µε πληθώρα 
δηµοσιεύσεων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Από το 2005 προεδρεύει της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής για τη 
χορήγηση της ιατρικής ειδικότητας της Ουρολογίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αναστάσιος Καρατζάς
Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών (1996). Ολοκλήρωσε την 
εκπαίδευσή του στην ειδικότητα της Ουρολογίας στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας 
(2004) και αποτελεί Διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας από το 2010. Μετεκπαιδεύτηκε στην Μονάδα Εξωσωµατικής 
Λιθοτριψίας της Β’ Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής Αθηνών (2005) και στην Παιδοουρολογία, στην Παιδοουρολογική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου του Innsbruck της Αυστρίας (2007). Η ενασχόληση του µε την Κλινική Ουρολογία µετά την λήψη 
της ειδικότητας έγινε στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, αρχικά ως άµισθος επιστηµονικός 
συνεργάτης (2004-2006) και ακολούθως ως Επικουρικός Επιµελητής και Επιµελητής Β΄ (2006 έως σήµερα). Τον Οκτώβριο 
του 2010 εκλέχθηκε στη θέση Λέκτορα Ουρολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 
Οι κλινικές ενασχολήσεις του εστιάζονται στην Ενδοουρολογία-Λιθίαση Ουροποιητικού, την Νευροουρολογία-Ουροδυναµική, 
την Ουροογκολογία και την Παιδοουρολογία. Το 2005 οργάνωσε, ανέπτυξε και λειτούργησε εκ θεµελίων την Μονάδα 
Εξωσωµατικής Λιθοτριψίας της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η 
παραπάνω Μονάδα είναι η µοναδική στην Ελλάδα µε πιστοποίηση του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο 
ISO 90001:2008, µε τον ίδιο να αποτελεί τον υπεύθυνο ποιότητας της εν λόγω Μονάδας. Επίσης, υπήρξε υπεύθυνος της 
Μονάδας Νευροουρολογίας-Ουροδυναµικής της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας για τα 
διαστήµατα 4/2007-10/2007, 4/2008-8/2008 και από τον Αύγουστο του 2009 έως τον Αύγουστο του 2010. Τέλος, σε 
συνεργασία µε την Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, οργάνωσε και λειτούργησε το Παιδοουρολογικό 
Ιατρείο και το Ιατρείο Παιδικής Ακράτειας και Ενούρησης (στα πλαίσια λειτουργίας της Μονάδας Νευροουρολογίας- 
Ουροδυναµικής) της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Λάρισας (4/2008-σήµερα). Είναι µέλος πολλών 
ελληνικών και ξένων επιστηµονικών εταιρειών, µεταξύ αυτών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU), της Ευρωπαϊκής 
Παιδοουρολογικής Εταιρείας (ESPU) και της Διεθνούς Εταιρείας Παιδιατρικής Εγκράτειας (International Children’s Conti-
nence Society,ICCS). Είναι Fellow του European Board of Urology (2007) και κριτής σε 2 διεθνή περιοδικά.
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Σταύρος Χ. Δεϊρµεντζόγλου
Ουρολόγος, Καβάλα

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1973.  Από τα φοιτητικά του χρόνια έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ειδικότητα της 
Ουρολογίας, συµµετέχοντας σε οµάδες εργασίας της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής κλινικής του ΑΠΘ. Το 1996 
βρέθηκε στο Malmö της Σουηδίας κερδίζοντας εµπειρίες στην εκεί Ουρολογική κλινική. Αποφοίτησε από την 
Θεσσαλονίκη το 1998. Τις χρονιές 2002 και 2003 ήταν εκπαιδευτής στα ΙΕΚ ΕΚΑΒ. Μετά από το γενικό µέρος της 
χειρουργικής στην Καβάλα και πριν το ειδικό µέρος,  θέλοντας να κρατήσει επαφή, στην αναµονή, µε την Ουρολογία, 
παρακολούθησε για σχεδόν ένα έτος  τις εργασίες στην Ουρολογική κλινική του Ασκληπιείου Βούλας. Από το 2004 έως 
και το 2008 ήταν ειδικευόµενος στην Ουρολογική κλινική του  Πανεπιστηµίου Πατρών, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην Ενδοουρολογία και την Νευροουρολογία και Ουροδυναµική. Το αντικείµενο της διδακτορικής του διατριβής 
αντλήθηκε από το Εργαστήριο Ουροδυναµικής του Πανεπιστηµίου Πατρών στο οποίο και είναι υποψήφιος διδάκτωρ.
Το 2008 απέκτησε τον τίτλο του FEBU. Η συνεχής αναζήτηση για γνώση στην Ενδοουρολογία τον «έστειλε» στη Λειψία, 
καθώς και πρόσφατα επισκέπτη στο Ινστιτούτο Ουρολογίας του Λονδίνου. Σε όλη την πορεία συµµετείχε σε ερευνητικά 
πρωτόκολλα, εργασίες µε τιµητικές διακρίσεις και οµιλίες σε συνέδρια Ελληνικού και Διεθνούς ενδιαφέροντος.
Το συγγραφικό έργο του περιορίζεται ακόµα στον ελληνικό χώρο. Από το τέλος του 2008 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην 
Καβάλα. Η εκπαίδευση όµως δε σταµατά…

Φώτης Δηµητριάδης 
Ουρολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΜΜΟΠ
 
Γεννήθηκε στο Αννόβερο το 1969 και είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Κατάνης Ιταλίας (1996). Ολοκλήρωσε την 
ειδικότητα της Ουρολογίας (2006) στο Νοσοκοµείο «Άγιος Δηµήτριος» Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στη συνέχεια ως 
επιστηµονικός συνεργάτης των ειδικών ιατρείων Ανδρολογίας της Α' Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., παράλληλα µε την 
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (2009). Είναι Fellow of 
the European Board of Urology (FEBU-2006). Τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησε την µετεκπαίδευσή του στη Ουρολογική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου Tottori Ιαπωνίας. Από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Μάρτιο του 2010 προσελήφθηκε στην 
παραπάνω Κλινική ως Λέκτορας. Υπήρξε πρόεδρος επιστηµονικής συνεδρίας σε διεθνές συνέδριο, και προσκεκληµένος 
οµιλητής τόσο σε τοπικά όσο και σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργασία του έχει βραβευτεί στο 
Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο (EAU 2009). Έχει συγγράψει 20 εργασίες που αναφέρονται στο PubMed µία 
µονογραφία, δύο κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία, τρία κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και ένα ξενόγλωσσο βιβλίο. Τα βασικά 
του ενδιαφέροντα είναι η ανδρική υπογονιµότητα, η στυτική δυσλειτουργία, οι µικροχειρουργικές επεµβάσεις, και η 
παθοφυσιολογία του κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος.

Ιωάννης Ζάχος
Επιµελητής Β’ της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1971 και είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Ανκόνα Ιταλίας (1998). Ολοκλήρωσε την 
ειδικότητα της Ουρολογίας (2007) στο Νοσοκοµείο Πατρών  « Ο Άγιος Ανδρέας». Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα: «Η µορφολογική µελέτη της έκφρασης της τελοµεράσης στα υψηλής κακοήθειας 
ουροθηλιακά καρκινώµατα της ουροδόχου κύστης σταδίου Τα-Τ1, η συσχέτισή της µε την εξέλιξη της νόσου και η 
έκφραση της δραστηριότητας της µετά από ενδοκυστική θεραπεία µε BCG» (2009) και Fellow of the European Board of 
Urology (2007). Εργάστηκε επί 3 χρόνια ως Επικουρικός Επιµελητής στην Ουρολογική  Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Λάρισας ενώ από τη 1/1/2011 υπηρετεί ως Επιµελητής Β’ στην ίδια Κλινική. Από τον Ιούνιο του 2009 έως τον 
Ιούλιο του 2009 µετεκπαιδεύτηκε στην Ανδρολογία στο Νοσοκοµείο “San Raffaele” του Μιλάνου στην Ιταλία (Υπεύθυνος: 
Καθ. F. Montorsi) ενώ το 2010 συµµετείχε στο πρόγραµµα Urotour της Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων 
(ΜΜΟΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ως επισκέπτης στο Νοσοκοµείο Puigvert στη Βαρκελώνη. 
Είναι µέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας καθώς και της Ευρωπαικής 
Ουρολογικής Εταιρείας. Έχει συγγράψει 8 εργασίες που αναφέρονται στο PubMed , ένα κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο 
και 3 εργασίες σε ελληνικά περιοδικά.
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Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης
Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης

O Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης είναι αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Στρατιωτικής Θητείας, της Υπηρεσίας Υπαίθρου και της εκπαίδευσής του 
στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός», απόκτησε τον Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας Ουρολογίας και 
FEBU (2006). Εργάστηκε επί 2 περίπου χρόνια ως Επικουρικός Επιµελητής στο Νοσοκοµείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος». 
Κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2008 - Μάρτιος 2010 εργάστηκε σε έµµισθη θέση (Staff Member) στην Ουρολογική Κλινική 
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου AMC του Άµστερνταµ στην Ολλανδία και µετεκπαιδεύτηκε στην Ενδοουρολογία (ESUT 
Clinical Fellowship in Endourology, 2010). Διορίστηκε Λέκτορας Ουρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(2011) και σήµερα εργάζεται στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου. Κατέχει µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (MSc) 
στη Βιοστατιστική (2-ετές Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστηµίων Αθηνών: Ιατρική 
Σχολή-Τµήµα Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Τµήµα Μαθηµατικών, και Ιωαννίνων: Τµήµα Μαθηµατικών). Είναι Διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα την µοριακή ανάλυση γενετικών παραγόντων στην κρυψορχία. ‘ Έχει 
τιµηθεί µε επαίνους-διακρίσεις από την ΕΟΕ (2004, 2006), υποτροφίες από την EAU (EUSP, 2009) και το Κοινωφελές Ίδρυµα 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (2008-2009). Προτάθηκε από την EΟΕ ως ο καταλληλότερος υποψήφιος για το EAU Crystal Matula 
Award 2011. Αποτελεί µέλος της οµάδας σχεδιασµού των κατευθυντηρίων οδηγιών της EAU (Guidelines on Non-Neurogenic 
Male LUTS). 

Διονύσης Μητρόπουλος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Διονύσης Μητρόπουλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (πτυχίο ιατρικής το 
1981, διδακτορική διατριβή το 1985 και ειδικότητα το 1992). Το 1992 απέκτησε και τον τίτλο του Fellow of the European Board 
of Urology. Μετά ένα χρόνο παραµονής στις ΗΠΑ (MD Anderson Cancer Center, Houston και Temple University School of 
Medicine, Philadelphia) εξελέγη σε θέση Λέκτορα (1993), Επίκ. Καθ. (1997), Μόνιµου Επίκ. Καθ. (2002) και Αναπληρωτή 
Καθηγητή (2004), θέση που διατηρεί µέχρι σήµερα. Από το 2001 µέλος του Board του Guidelines Office της ΕAU και 
εξεταστής για τους υποψηφίους FEBU από το 2003. Υπήρξε µέλος της Συντακτικής Επιτροπής της “Ελληνικής Ουρολογίας”, 
είναι µέλος της Συντακτικής Επιτροπής της “Σύγχρονης Ουρολογίας” και του “ΑΝΗΡ” και κριτής επιστηµονικών εργασιών σε 
διάφορες εθνικές επιτροπές, ελληνικά και διεθνή συνέδρια και (3) ελληνικά και (8) διεθνή περιοδικά. Έχει τιµηθεί µε βραβεία 
και υποτροφίες από το European School of Oncology (1990 και 1991), την ΕAU (EAU-AUA academic exchange program 
1997), την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (1998), την Ακαδηµία Αθηνών (1998), το Εµπειρίκειο Ιδρυµα (2001), Α’Βραβείο στο 
Διαγωνισµό Επιχειρηµατικότητας Venture 2002 για τον “Εκπαιδευτικό προσοµοιωτή ουρολογικών επεµβάσεων” (2002), δύο 
Βραβεία στο 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο (2002), Βραβείο στο 20ο Συνέδριο της ΕAU (2005), Δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας (2005), Βραβείο “Wolfgang Mauermayer” στο 58. Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Urologie e.V. (2006), 
και το Βραβείο “C.E. Alken” (2006). Έχει συµµετάσχει στην οργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων έχοντας διατελέσει 
γραµµατέας της οργανωτικής επιτροπής του 17th World Congress of Endourology (1999) και του 2nd International Congress 
on the History of Urology (2001). Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά (41) και διεθνή (66) περιοδικά, και συγγράψει κεφάλαια 
σε ελληνικά (6) και διεθνή (1) συγγράµµατα.

Ηρακλής Χ. Μητσογιάννης
Επιµελητής Α΄ Ουρολογίας, Β΄ Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1989). Εργάσθηκε ως Ειδικευόµενος στην Ουρολογική Κλινική 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Λαϊκό Νοσοκοµείο και έλαβε τον τίτλο της Ειδικότητας της Ουρολογίας το 1998. Στη 
συνέχεια µετεκπαιδεύτηκε στην Ουροδυναµική-Βιντεοουροδυναµική, Γυναικολογική Ουρολογία και Επανορθωτική 
Χειρουργική του Ουροποιητικού Συστήµατος στο Royal Hallamshire Hospital, στο Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας. 
Επιστηµονικός Συνεργάτης της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκοµείου επί 2,5 έτη (1999-2001). Το 
1999 απέκτησε και τον τίτλο του Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Από το 2001 έως το 2007 εργάσθηκε ως 
Επιµελητής Β΄ στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στην οποία οργάνωσε και λειτούργησε, ως 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος, το Ιατρείο Νευροουρολογίας-Ουροδυναµικής. Το 2002 αναγορεύθηκε Διδάκτορας Ιατρικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2007 διορίσθηκε Επιµελητής Β΄ στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο 
Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο, ενώ σήµερα κατέχει θέση Επιµελητή Α΄ στην ίδια Κλινική. Υπήρξε υπότροφος της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας (υποτροφίες «Απόστολος Δεληβελιώτης» και «Ουροδυναµική»). Έχει συµµετάσχει ως Ερευνητής σε 
ελληνικές και διεθνείς πολυκεντρικές µελέτες και έχει προσκληθεί ως οµιλητής-εισηγητής σε 59 Επιστηµονικές Εκδηλώσεις 
(Συνέδρια-Συµπόσια-Σεµινάρια). Είναι µέλος ελληνικών και ξένων επιστηµονικών εταιρειών, µεταξύ των οποίων και η European 
Association of Urology (EAU) και η International Continence Society (ICS). Από το 2009 είναι µέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Τµήµατος ΟΝΟΓΟ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ 
είναι µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ελληνική Ουρολογία». Στο επιστηµονικό του έργο περιλαµβάνεται 
πλήθος ανακοινώσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, 35 πλήρεις δηµοσιεύσεις (19 σε ξενόγλωσσα και 16 σε ελληνικά 
περιοδικά) καθώς και συγγραφή κεφαλαίων σε 3 ελληνικά συγγράµατα Ουρολογίας.  

Παναγιώτης Μπαµίδης
Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική

Ο Παναγιώτης Δ. Μπαµίδης, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. και µέλος του Γραφείου Ιατρικής Εκπαίδευσης της Ιατρικής. Έχει διεξάγει έρευνα στο Weizmann Institute of Science 
(Ισραήλ), Research Centre Juelich (Γερµανία), University of Newcastle, University of Sheffield και Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
(Αγγλία), ενώ έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήµια στην Ελλάδα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 
Έχει την επιστηµονική ευθύνη 10 ερευνητικών προγραµµάτων, συντονίζει 2 από αυτά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει λάβει 
µέρος σε διάφορα άλλα ερευνητικά προγράµµατα τόσο Εθνικά όσο και Ευρωπαϊκά. Διετέλεσε πρόεδρος των Διεθνών 
Συνεδρίων SAN2011, MEDICON2010, 6th GASMA/IAA 2010, iSHIMR2005, iSHIMR2001, ενώ έχει διοργανώσει µια σειρά 
ηµερίδων στα πλαίσια διεθνών συνεδρίων και προγραµµάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις εφαρµογές της 
ιατρικής πληροφορικής, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών διαδικτύου στην ιατρική εκπαίδευση, στη 
διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και την οργάνωση/διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας, στη διασύνδεση 
ανθρώπου-µηχανής και τη µελέτη του συναισθήµατος µέσα από την εφαρµοσµένη νευροεπιστήµη, στην υποστήριξη και 
εκπαίδευση ατόµων/οµάδων µε ειδικές ανάγκες, όπως και στην ανάλυση βιο-σηµάτων και ανάπτυξη βιο-αισθητήρων. Έχει 
δηµοσιεύσει πάνω από 130 εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ είναι κριτής σε 10 περιοδικά και διετέλεσε χρέη 
Guest Editor σε 5 ειδικές εκδόσεις (special issues) µερικών από αυτά. Είναι τέλος µέλος διαφόρων επιστηµονικών επιτροπών 
και αναπληρωµατικό µέλος του ΔΣ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας της Θεσσαλονίκης. Το Νοέµβριο του 2009 
τιµήθηκε µε το Βραβείο Αριστείας του Α.Π.Θ, για την ερευνητική του δραστηριότητα ως µέλος ΔΕΠ-νέος ερευνητής σε 
χρηµατοδοτούµενα έργα.

Βάιος Κων/ος Μυτιλέκας
Ουρολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΜΜΟΠ/Α.Π.Θ.

Ο Βάιος Μυτιλέκας γεννήθηκε στις 05/09/1975 στη Πρετόρια (Νότιος Αφρική). Αποφοίτησε από το 19ο Λύκειο 
Θεσσαλονίκης. Πήρε πτυχίο ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης το 2001. Είναι κάτοχος τίτλου 
ειδικότητας χειρουργού ουρολόγου από το 2009. Το 2009 ήταν πρωτεύσας υπότροφος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας 
στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελµατιών. Μετεκπαιδεύτηκε σε advanced urodynamics επί τριµήνου στο πανεπιστηµιακό 
νοσοκοµείο San Carlos της  Μαδρίτης, Ισπανία. Είναι κάτοχος του διπλώµατος FEBU (06/2010) µε βαθµό 9. Από 01/10/10 είναι 
Ερευνητής Γ' στην Νευροουρολογία στην Β' Πανεπιστηµιακή Ουρολογική κλινική (Γ.Ν. Παπαγεωργίου). Η εργασία του µε 
τίτλο 'Urodynamic Evaluation of men with NLUTD after verbal column surgery' βραβεύθηκε στο 20ο Πανελλήνιο 
Ουρολογικό Συνέδριο ως η καλύτερη στην κατηγορία των αναρτηµένων ανακοινώσεων.

Μιχάλης Μελέκος
Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1972. Αφού ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στην 
Ουρολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκοµείου της Αθήνας και του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου St. Georg Hamburg, 
Γερµανία (συνδεδεµένο µε το University of Hamburg), έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Ουρολογίας το 1980. Μετεκπαιδεύτηκε 
στο τµήµα Ουρολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Krefeld, Γερµανία (1980-1) και στο τµήµα Ουρολογίας του 
Πανεπιστηµίου Philipps, Marburg Γερµανία (1993). Το 1979 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το 1992 
Fellow of the European Board of Urology (1ος σε βαθµολογία σε όλη την Ευρώπη). Είναι κριτής εργασιών σε διεθνή και 
ελληνικά περιοδικά. Έχει συγγράψει πάνω από 90 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και 80 σε ελληνικά περιοδικά. Είναι 
εκδότης του βιβλίου “Σύγχρονη Ουρολογία” (2006). Από το Φεβρουάριο του 1998 είναι Τακτικός Καθηγητής Ουρολογίας 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.
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Κυριάκος Μωυσίδης
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Ουρολόγος

Πήρε το πτυχίο Ιατρικής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στην Ουρολογία στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης(2001), από όπου έλαβε και το διδακτορικό  δίπλωµα (2008). Υπήρξε επιστηµονικός συνεργάτης 
του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) του Α.Π.Θ.  από το 2001. Εξειδικεύτηκε στις ελάχιστα 
επεµβατικές τεχνικές, την ανδρολογία και τη χρήση των υπερήχων στην Ουρολογία. Είναι επιστηµονικός συνεργάτης στην Β’ 
Ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διετέλεσε υπεύθυνος του ιατρείου προστάτη και της µονάδας Σεξουαλικής και 
Αναπαραγωγικής Υγείας της Κλινικής. Το 2004 ήταν διδάσκων στην Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ. (ΠΔ 407/80) και 
συµµετείχε στα µαθήµατα των φοιτητών “Ουρολογία” και “Ανθρώπινη αναπαραγωγή”.  Έχει συµµετοχή σε 23 κλινικές 
πολυκεντρικές µελέτες. Έχει 17 δηµοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά και 10 σε διεθνή, και έχει τιµηθεί µε 2 Διεθνή (πρώτο 
βραβείο του Πανευρωπαϊκού Ουρολογικού Συνεδρίου 2005, πρώτο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο ESSM το 2007) και 
1 Ελληνικό βραβείο σε αντίστοιχα συνέδρια.

Αθανάσιος Οικονόµου
Επιµελητής ΕΣΥ, Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική Λάρισας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(1998). Ολοκλήρωσε την ειδικότητα στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (2006), και το 2007 έλαβε τον 
τίτλο της ειδικότητας. Το 2006 πέτυχε την καλύτερη επίδοση πανελληνίως στα 'EBU - in service Exams' και τον ίδιο χρόνο 
έλαβε την υποτροφία «Απόστολος Δεληβελιώτης» της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Το 2007 κατόπιν εξετάσεων πήρε 
τον τίτλο του Fellow of the European Board of Urology-FEBU. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας.Διετέλεσε Επιστηµονικός Συνεργάτης της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (12/2006-6/2007). 
Μετεκπαιδεύτηκε στο Neuro-Urology Department, Medical University of Innsbruck (Prof. H. Madersbacher) (7/2007-7/2008) 
µε γνωστικό αντικείµενο την Ουροδυναµική, τη Νευροουρολογία, τη Γυναικολογική Ουρολογία και τη χειρουργική πυελικού 
εδάφους. Υπότροφος του European Urologic Scholarship Program (EUSP) ως Research Fellow (2008) στο Neuro-Urology 
Department, Medical University of Innsbruck (Prof. H. Madersbacher)   Διετέλεσε επικουρικός επιµελητής στην  Ουρολογική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (7/2008-7/2009). Από τον Αύγουστο 2008 επελέγη ως υπότροφος της Β΄ 
Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και του Κέντρου Έρευνας της Εγκράτειας και Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους (ΚΕΠΠΕ) 
του ΜΜΟΠ, όπου και εργάστηκε ως το Νοέµβριο του 2011. Είναι κριτής στο Neurourology & Urodynamics και µέλος της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας 
(EAU) και της Διεθνούς Εταιρείας για την Εγκράτεια (International Continence Society, ICS).Από το Νοέµβριο 2011 Επιµελητής 
στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας (Καθηγητής Μ. Μελέκος) και υπεύθυνος του Ιατρείου 
Νευροουρολογίας, Ουροδυναµικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας.  

Απόστολος Ν. Παπαλάκης.
Επιµελητής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική «Άγιος Δηµήτριος» Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1967. Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το 
1991.Απέκτησε τον τίτλο της Ειδικότητας της Ουρολογίας το 1999 από το Νοσοκοµείο Γ.Ν.Θ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’.  Το 
2001 έλαβε τη θέση του Επιµελητή Β’. στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκοµείου Σερρών ,στην οποία υπηρέτησε έως τον 
Ιανουάριο του 2007.Έκτοτε και έως σήµερα υπηρετεί στην Ουρολογική Κλινική  του Νοσοκοµείου Γ.Ν.Θ. ‘Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’, φέροντας πλέον τον βαθµό του Επιµελητή Α’. Το1999 απέκτησε τον τίτλο του F.E.B.U.  Μετεκπαίδευση στο 
Ουροδυναµικό Εργαστήριο της Β’ Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. για διάστηµα 16 µηνών.  Μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό τίτλος  µε βαθµό λίαν καλώς 8) στην ενδοουρολογία το οποίο διεξήχθει το 2009 από την 
Ουρολογική Κλινική του Δηµοκρήτιου Πανεπιστήµιου Θράκης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Τουλουπίδη Σταύρου και 
του Επίκ. Καθηγητή κ. Γιαννακόπουλου Στυλιανού. Δηµοσιεύσεις σε διάφορα επιστηµονικά περιοδικά ελληνικά και µία σε 
ξενόγλωσσο. Πολλές συµµετοχές ως οµιλητής, ως εισηγητής , ή σε ανακοινώσεις εργασιών,  σε διάφορα συνέδρια , 
στρογγυλές τράπεζες , επιστηµονικές συναντήσεις κλπ.

Σταµάτης Παπαχαρίτου
Βιολόγος Αναπαραγωγής, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Πτυχιούχος του Τµήµατος Βιολογίας του Α.Π.Θ. Μετεκπαιδεύτηκε στην Βιολογία της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής στην Royal 
Postgraduate Medical School του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (Master of Science in Human Reproductive Biology.
Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., ενώ έχει παρακολουθήσει πρόγραµµα εξειδίκευσης για την 
«Διοίκηση και οικονοµική διαχείριση µονάδων παροχής υγείας» στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ειδικεύτηκε στην Κλινική 
εµβρυολογία και εργάστηκε ερευνητικά στο τµήµα Ανατοµίας και Ανθρώπινης Βιολογίας στο King’s College (Λονδίνο), στο 
εργαστήριο Ανδρολογίας του Γυναικολογικού Νοσοκοµείου Jessop (Sheffield), στο Ινστιτούτο Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
του νοσοκοµείου Hammersmith (Λονδίνο), αλλά και στους Τοµείς Υγιεινής και Φαρµακολογίας της Ιατρικής, Α.Π.Θ. Επί 7ετίας 
διετέλεσε επιστηµονικός συνεργάτης στο Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων, AΤΕΙ Λάρισας, και από το 2004 είναι επιστηµονικός 
συνεργάτης του Τµήµατος Μαιευτικής, AΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ συγχρόνως συµµετέχει µε εκπαιδευτικές εισηγήσεις στο 
πρόγραµµα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων (ΓΝ ΑΧΕΠΑ). Από το Νοέµβριο του 1998 συµµετέχει στην Οργάνωση και λειτουργία 
του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.) της χώρας, και κατέχει την θέση του υπεύθυνου 
ενηµέρωσης. Η επικέντρωσή του τα τελευταία χρόνια είναι στην ανάλυση και κρυοσυντήρηση του σπέρµατος. Έχει 
δηµοσιεύσει 11 εργασίες στο Pubmed και 6 σε ελληνικά περιοδικά. Είναι µέλος της European Society for Human Reproduction 
and Embryology (ESHRE) και του Andrology Special Interest Group, της European Society for Sexuality Medicine (ESSM), της 
Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων (ΠΕΒ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εµβρυολόγων (ΠΕΚΕ) στην οποία διατελεί 
γενικός γραµµατέας από το 2007.

Πέτρος Περιµένης
Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έκανε την ειδικότητα της Ουρολογίας στο Τζάνειο Γενικό 
Νοσοκοµείο και έγινε Διδάκτορας στο Ιατρικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών. Μετεκπαιδεύτηκε στην γενική ουρολογία 
για 9 µήνες στο Glasgow Royal Infirmary και για 3 µήνες στο Taunton and Somerset
Hospital στην Βρετανία. Το 2003 µετεκπαιδεύτηκε για 6 µήνες στο University Hospital of Berne, Switzerland, υπό τον 
Καθηγητή Urs Studer στην µείζονα ογκολογική χειρουργική του ουροποιογεννητικού και στην νευροπροστασία. Από το 1989 
είναι µέλος ΔΕΠ στην Ουρολογική Κλινική του Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Πατρών, το 2006 εκλέγεται Καθηγητής 
Ουρολογίας, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είναι Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Πατρών. Τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα στο Πανεπιστήµιο Πατρών καθώς και τα κλινικά και ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ογκολογία του Ουροποιογεννητικού και στην Ανδρολογία. Έχει µετάσχει σε 28 διεθνείς 
πολυκεντρικές µελέτες και ήταν συντονιστής στην Ελλάδα σε 2 διεθνείς και σε 3 ελληνικές πολυκεντρικές µελέτες. Είναι κριτής 
σε 21 διεθνή περιοδικά, έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συγγράψει 110 εργασίες σε 
περιοδικά του PubMed.

Παναγιώτης Νικολόπουλος
Επιµελητής Ουρολογικής Κλινικής 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα, όπου περάτωσε τις προπτυχιακές σπουδές του. Αποφοίτησε από την Στρατιωτική Ιατρική 
Σχολή (ΣΣΑΣ) και την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1995. Μετά το χρόνο της γενικής χειρουργικής (1998-1999, 424 ΓΣΝ 
Θεσ/νικης), άρχισε και ολοκλήρωσε την ειδίκευση του στην Ουρολογία, στην Α΄ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (1999-2003, Λαϊκό Νοσοκοµείο). Από το 2003 είναι Fellow του European Board of Urology (EBU) και το 2005 
αναγορεύτηκε σε διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε επί 12 µήνες (2008-2009) 
στην Ενδοουρολογία, στην Ουρολογική Κλινική του St James’s University Hospital, στο Leeds της Μ. Βρετανίας. Έχει εργαστεί 
συνολικά τέσσερα έτη ως Επιµελητής της Ουρολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ, ένα έτος ως Διευθυντής του Ουρολογικού 
Τµήµατος του 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολης και δύο έτη ως Επιµελητής της Ουρολογικής Κλινικής του 417 ΝΙΜΤΣ στην Αθήνα, 
όπου εργάζεται µέχρι σήµερα. Έχει συµµετάσχει µε πάνω από 60 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει 
τιµηθεί µε ένα βραβείο. Έχει 7 ελληνικές και ξενόγλωσσες δηµοσιεύσεις και δύο κεφάλαια σε βιβλία.
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Β ι ο γ ρ α φ ι κ ά    Ε κ π α ι δ ε υ τ ώ ν

Γιώργος Σαλπιγγίδης
Ουρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1979). Την ειδικότητα της Ουρολογίας ολοκλήρωσε στην Κλινική Ουροποιητικών 
Οργάνων του Α.Π.Θ. (1986). Από το Μάιο του 1988 εργάζεται στην Ουρολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου της 
Θεσσαλονίκης. Είναι υπέυθυνος του ανδρολογικού ιατρείου. Το 1994 και για χρονικκό διάστηµα έξι µηνών είχε µετεκπαίδευση 
στο ULB Hopital Erasme των Βρυξελλών. Έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος Α.Π.Θ. το 1995. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της 
δηµιουργίας του ΚΕΣΑΥ, του οποίου αποτελεί στέλεχος µέχρι σήµερα. Έχει δηµοσιεύσει ικανό αριθµό άρθρων σε 
επιστηµονικά περιοδικά ελληνικά και διεθνή επί των οποίων υπάρχουν αναφορές σε συγγράµµατα και επιστηµονικά περιοδικά. 

Νίκος Σοφικίτης 
Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Aποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1986. Συµπλήρωσε την Ειδικότητα της Ουρολογίας στην 
Ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Tottori της Ιαπωνίας. Τον Μάρτιο του 1993 έλαβε Ph.D δίπλωµα από την Ιατρική
σχολή του Πανεπιστηµίου Tottori της Ιαπωνίας. Έλαβε Διδακτορικό Δίπλωµα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Από το 1993 - 1997 ήταν Λέκτορας και από το 1997 - 2000 Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστηµίου 
Tottori της Ιαπωνίας. Έχει εργαστεί για 3 µήνες στο Τµήµα Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής στο Πανεπιστήµιο Kentucky, 
Lexington και ως Research-Instructor στο Πανεπιστήµιο Tulane της Νέας Ορλεάνης, Λουϊζιάνα. Τέλος ως Assistant Professor 
στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Cornell της Νέας Υόρκης. Κατά την εργασία του στο Πανεπιστήµιο Cornell 
ήταν Staff-Scientist του Population Council (Rockfeller University). Έχει διατελέσει Associate Editor του περιοδικού Human 
Reproduction και reviewer σε περισσότερα από 10 διεθνή περιοδικά του
Pubmed. Επίσης έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής της Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Tottori της Ιαπωνίας. Είναι 
µέλος του European Urology Scholarship Program Board. Έχει οργανώσει το 3ο Συνέδριο της European Society of Andro-
logical Urology, και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Testicular Germ Cell Society. Έχει επίσης τίτλο Consultant στην Ουρολογική 
Κλινική και στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Hamad Medical Center, Doha, Qatar. Δηµοσίευσε περισσότερες από 
140 πλήρεις εργασίες εκ των οποίων οι 98 εµφανίζονται στο Pubmed µε περισσότερα από 1500 Citations. Από το 2001 είναι 
Καθηγητής και Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος του Πειραµατικού 
Χειρουργείου του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων από το 2008 και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων από το 2009.

Φραγκίσκος Ε. Σοφράς
Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης

Έλαβε το πτυχίο Ιατρικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών το 1971. Κατόπιν µετέβη στην Αγγλία όπου 
το 1979 µετά από εξετάσεις πήρε το πτυχίο FRCS. Το 1978-1981 υπηρέτησε ως Registrar in Urology and Research fellow in 
Urodynamics στο νοσοκοµείο Westminster του Λονδίνου. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίστηκε στην Ουρολογική 
κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών όπου και παρέµεινε µέχρι το 2004 εξελισσόµενος µέχρι τη βαθµίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή. Το 2004 εξελέγη Καθηγητής Ουρολογίας και Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κ. Σοφρά αφορά στην εκπαίδευση των νέων ουρολόγων. Από το 1989 ανέπτυξε ιδιαίτερη 
δραστηριότητα στο European Board of Urology υπηρετώντας ως Εθνικός αντιπρόσωπος, αλλά και ως µέλος της Επιτροπής 
εξετάσεων και εξεταστής για τις εξετάσεις του EBU. Το 1992 έλαβε τον τίτλο του Fellow στο EBU. Διετέλεσε επίσης µέλος της 
συντακτικής επιτροπής του Περιοδικού Update Series και συµµετείχε στην οµάδα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας 
που εξέδωσε τις πρώτες οδηγίες (Guidelines). Την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε διευθυντής του αναγνωρισµένου από το 
EBU προγράµµατος εκπαίδευσης ειδικευοµένων στη Β' Ουρολογική κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών. To 2004 βραβεύτηκε 
για τις υπηρεσίες του από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Ο κ. Σοφράς είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά.
Έχει συµµετάσχει ως οµιλητής ή συντονιστής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, έχει δε βραβευθεί σε τρία 
Ευρωπαϊκά και τρία Ελληνικά για τις παρουσιάσεις του. Οι διεθνείς δηµοσιεύσεις του ανέρχονται σε 77 (Pubmed) και οι 
Ελληνικές σε 21. Από το 2004 εκδίδει το περιοδικό «Σύγχρονη Ουρολογία». Από το 2010 είναι Γραµµατέας του EBU.
Η ουρολογική κλινική του Πανεπιστηµίου Κρήτης αναγνωρίστηκε ως Ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης στην Ουρολογία.

Δηµήτρης Σωτηριάδης
Καθηγητής  Δερµατολογίας- Αφροδισιολογίας

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής το 1974. Ειδικεύθηκε στη Δερµατολογία- 
Αφροδισιολογία από το 1974 έως 1982 και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1985 µε βαθµό 
“Άριστα”. Το 1985 εντάχθηκε στη βαθµίδα του Λέκτορα, το 1993 µετεκπαιδεύτηκε στην Αλλεργιολογία και τις Επαγγελµατικές 
Δερµατοπάθειες και  το 2003 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής. Από το 2007 ανέλαβε, ως Διευθυντής της νεοσύστατης Β΄ 
Πανεπιστηµιακής Κλινικής Δερµατικών και Αφροδισίων Νοσηµάτων του Α.Π.Θ. στο Γ.Ν. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” της  
Θεσσαλονίκης, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Είναι µέλος 6 Διεθνών( Ιδρυτικό µέλος της European Initiative for the 
Prevention of Occupational Skin Diseases) και 6 Ελληνικών Επιστηµονικών Εταιρειών. Από το 1993 και µέχρι σήµερα εκλέγεται 
συνεχώς µέλος του Δ.Σ  της Ελληνικής Δερµατολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας( ΕΔΑΕ) η οποία αριθµεί 
περισσότερα από 1200 µέλη, διετέλεσε δε επανειληµµένως Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας.
Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστηµονικές εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά, έχει δε πραγµατοποιήσει 
περισσότερες από 120 οµιλίες και διαλέξεις σε Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσµια Συνέδρια. Συνέγραψε κεφάλαια 
Δερµατολογίας σε Δερµατολογικά, Παθολογικά και Παιδιατρικά συγγράµµατα. Είναι Reviewer σε 5 Διεθνή περιοδικά.
Διετέλεσε πρόεδρος ή συνπρόεδρος σε 21 Διεθνή Συνέδρια και µέλος Οργανωτικής ή Επιστηµονικής Επιτροπής σε 6 Διεθνή 
Συνέδρια. Συµµετείχε και συµµετέχει σε 16 Ερευνητικά Πρωτόκολλα εκ των οποίων στα 10 ως “κύριος ερευνητής”.

Βασίλης Τζώρτζης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Ο Βασίλειος Τζώρτζης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Φλωρεντίας (1990) και διδάκτορας της 
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ (2003). Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της ειδικότητα της Ουρολογίας στην Κλινική 
Ουροποιητικών Οργάνων του ΑΠΘ και στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου “Gregorio Maranon” 
της Μαδρίτης, Ισπανίας. Η ενασχόληση του µε την Κλινική Ουρολογία µετά την λήψη της ειδικότητας έγινε στην Ουρολογική 
Κλινική του Α.Π.Θ (2,5 έτη, ως επιστηµονικός συνεργάτης της Ουρολογικής Κλινικής και ως επιστηµονικός συνεργάτης 
Κέντρου Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών Α.Π.Θ.) και στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (6 
έτη, ως Επιµελητής Β’ και ως Λέκτορας). Σήµερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Οργάνωσε το Ανδρολογικό Ιατρείο της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. Είναι µέλος 
πολλών ελληνικών και ξένων επιστηµονικών εταιρειών µεταξύ αυτών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (European 
Association of Urology) και της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (International Society for Sexual Medicine). Είναι 
Fellow του European Board of Urology. Είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει 
συνολικά 77 πλήρεις δηµοσιεύσεις (22 σε διεθνή περιοδικά και 55 σε Ελληνικά περιοδικά ή βιβλία).

Ανδρέας Σκολαρίκος 
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και ειδικεύτηκε στην Β’ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών από 
την οποία έλαβε και την Διδακτορική του Διατριβή. Κατόπιν µετεκπαιδεύτηκε για δύο χρόνια στην Λαπαροσκοπική Ουρολογία 
και την Ενδοουρολογία του Ανώτερου Ουροποιητικού στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική του Newcastle upon Tyne 
της Μεγάλης Βρετανίας. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίστηκε Λέκτορας Ουρολογίας και στη συνέχεια εξελίσσεται 
σε Επίκουρο Καθηγητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών όπου εργάζεται µέχρι σήµερα. Το ερευνητικό 
έργο του αφορά την Ογκολογία του Ουρογεννητικού συστήµατος, τη Λιθίαση του Ουροποιητικού, την Καλοήθη Υπερπλασία 
του Προστάτη, την Ενδοουρολογία και τη Λαπαροσκοπική Ουρολογία. Οι δηµοσιεύσεις του αφορούν ουρολογικά περιοδικά 
µε τον µεγαλύτερο συντελεστή απήχησης. Αποτελεί µέλος της συντακτικής Επιτροπής της «Ελληνικής Ουρολογίας» και είναι 
κριτής σε 5 Διεθνή Περιοδικά. Για το σύνολο του ερευνητικού του έργου, προτάθηκε το 2005 από τη Ελληνική Ουρολογική 
Εταιρεία ως ο καταλληλότερος υποψήφιος µεταξύ των Ελλήνων Ουρολόγων κάτω των 40 ετών, για το βραβείο «C. Matula» 
της EAU. Ο κ. Σκολαρίκος απέκτησε τον τίτλο του FEBU το 2001 καταλαµβάνοντας την υψηλότερη Βαθµολογία στην Ευρώπη. 
Αποτελεί επίσηµο µέλος της οµάδας σχεδιασµού Κλινικών Οδηγιών (Guidelines) για τη Λιθίαση, της
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. Παράλληλα, αποτελεί οργανωτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουροτεχνολογίας 
(ESUT), η οποία αποτελεί το τµήµα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) το οποίο ασχολείται ειδικότερα µε την 
Ενδοουρολογία και τη Λαπαροσκοπκή Ουρολογία.
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Βιογραφικά  Εκπαιδευτών

Σταύρος Τουλουπίδης
Καθηγητής Ουρολογίας

Πήρε το πτυχίο της Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1976 και ολοκλήρωσε την ειδικότητα  στην ουρολογική κλινική του 
Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης το 1982. Από το 1987 κατέχει τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ.  Έχει 
κριθεί και υπηρέτησε όλες της βαθµίδες του ΕΣΥ (Επιµελητής-Διευθυντής), ενώ από το 1989 εκλέχθηκε Λέκτορας Ουρολογίας του 
Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, όπου εξελίχθηκε στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία και το 2008 εκλέχθηκε Καθηγητής Ουρολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Εκπαιδεύτηκε και µετεκπαιδεύτηκε στην ενδοουρολογία–εξωσωµατική λιθοτριψία, υπογονιµότητα–ανδρολογία, 
στην ουρολογική ογκολογία και επανορθωτική ουρολογία σε ουρολογικές κλινικές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Από 1/2002-σήµερα είναι 
Διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Δ.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Ανδρολογίας. Επιστηµονικά υπεύθυνος και Δ/ντής του προγράµµατος 
µεταπτυχιακής ειδίκευσης στην ενδοουρολογία που παρέχεται από την κλινική (µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην «Ενδοουρολογία»). 
Αφορά ένα ετήσιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα διδασκαλίας, έρευνας και πρακτικής εκπαίδευσης στην ενδοουρολογία.  Είναι κριτής εργασιών 
σε 5 διεθνή και 2 ελληνικά περιοδικά, και µέλος στη συντακτική επιτροπή σε 1 ελληνικό περιοδικό. Είναι µέλος 5 ελληνικών και 3 Ευρωπαϊκών 
επιστηµονικών εταιρειών και 2 αµερικανικών. Εκπρόσωπος του Ιατρικού τµήµατος στη Σύγκλητο του Δηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης για 
πάνω από 10  ακαδηµαϊκά έτη. Μέλος της επιτροπής ερευνών του Δ.Π.Θ. Αιρετό µέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για την 
διετία 2004-2006. Έχει σηµαντική επιστηµονική παρουσία ως οµιλητής / εκπαιδευτής /συντονιστής/ οργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Έχει συγγράψει 72 Δηµοσιεύσεις σε έγκυρα Διεθνή Περιοδικά (59 άρθρα στο Pubmed), 1 κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο 
έρευνας,3 µονογραφίες και 2 βιβλία Ουρολογίας.

Δηµήτρης Χατζηχρήστου 
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του (Πτυχίο Ιατρικής, Διδακτορική Διατριβή και ειδικότητα) στο Α.Π.Θ. Κατόπιν µετεκπαιδεύτηκε επί 3ετία 
στην Ανδρολογία και Σεξουαλική Ιατρική στο Πανεπιστήµιο της Βοστώνης (fellowship) και κατόπιν στις παθήσεις του προστάτη και του 
κατώτερου ουροποιητικού στο Πανεπιστήµιο του Stanford της Καλιφόρνιας (visiting scholar ). Με την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίστηκε 
Λέκτορας Ουρολογίας στο Α.Π.Θ., όπου εξελίχθηκε στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία και το 2006 εκλέχθηκε Καθηγητής Ουρολογίας του Α.Π.Θ. 
Το 1995 οργάνωσε το ιδρυτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM) στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής και 
µετά υπηρέτησε επί 11 χρόνια σε διάφορες θέσεις στην εταιρεία (µεταξύ των οποίων Γενικός Γραµµατέας 1995-97 και Πρόεδρος 2001-2004). 
Το 1998 ίδρυσε το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) στο Α.Π.Θ., ως το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας 
για τις Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες (ESDA), του οποίου χρηµάτισε Πρόεδρος (2004-06). Από το 2005 είναι µέλος του Διοικητικού 
Συµβουλίου (Board of Trustees) της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Σεξουαλικής Ιατρικής (EASM), η οποία σε συνεργασία µε την UEMS και το EBU 
οργανώνει την ανάπτυξη της Σεξουαλικής Ιατρικής ως υποειδικότητας της Ουρολογίας. Επίσης είναι ιδρυτικό µέλος του Ανδρολογικού 
Τµήµατος της EAU (ESAU), µέλος της Επιτροπής για τις οδηγίες (EAU guidelines), και εκπαιδευτής του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ουρολογίας 
(ESU). Τέλος είναι µέλος της Διεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Ιατρική υπό την αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης 
Υγείας (Co-Chair, Diagnosis and scales Committee). Υπηρέτησε ως µέλος στη συντακτική επιτροπή των περιοδικών Urologia Internationalis, 
Journal of Sexual Medicine, International Journal of Impotence Research, International Journal for Sexual Health και κριτής σε 21 Διεθνή 
περιοδικά. Έχει έντονη επιστηµονική παρουσία ως οµιλητής/εκπαιδευτής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει τιµηθεί µε 4 βραβεία σε 
ισάριθµα διεθνή συνέδρια και 4 σε Ελληνικά. Έχει συγγράψει 102 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά (µε περισσότερες από 4500 αναφορές),
19 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία, ενώ 2 φορές ήταν φιλοξενούµενος συντάκτης ειδικών τευχών (supplements) διεθνών περιοδικών.

Κωνσταντίνος Χατζηµουρατίδης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Πήρε το πτυχίο Ιατρικής, το διδακτορικό του δίπλωµα και ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στην Ουρολογία στο Α.Π.Θ. Υπηρέτησε στη 
θέση του Επιµελητή και Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ (για 2 και 1 χρόνο αντίστοιχα) καθώς και στη θέση του 
Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του 403 ΓΣΝ για 2 χρόνια. Κατέχει τον τίτλο του Fellow of the European Board of Urology (FEBU) και 
είναι επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΣΑΥ του Α.Π.Θ. από το 1998 και του ΙΜΟΠ από το 2005. Το 2002 εκλέχτηκε στη θέση του Λέκτορα 
και από το 2008 είναι Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ. Συµµετείχε στην οργανωτική επιτροπή του ιδρυτικού συνεδρίου της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής(ESSM) το 1995. Από το 2005-07 υπηρέτησε ως αρχισυντάκτης (editor-in-chief) της ιστοσελίδας 
και του ενηµερωτικού περιοδικού (ESSM Today). Υπήρξε µέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής 
(ISSM) και του ενηµερωτικού περιοδικού της (ISSM Newsbulletin). Είναι επίσης µέλος της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας 
(EAU) για την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για τη στυτική δυσλειτουργία και την πρόωρη εκσπερµάτιση. Από το 2009 
είναι µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής (πρόεδρος της υποεπιτροπής για κλινικά θέµατα στην ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία) της 
ESSM, και µέλος της επιτροπής για τη φαρµακευτική αντιµετώπιση της ανδρικής στυτικής δυσλειτουργίας της Διεθνούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής για τη Σεξουαλική Ιατρική υπό την αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (3rd International Consultation on Sexual Medicine, 
ICSM 2009). Είναι κριτής (reviewer) σε 15 διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Έχει προσκληθεί ως οµιλητής/εισηγητής σε πολλά Ελληνικά και 
Διεθνή συνέδρια, ηµερίδες και κλινικά φροντιστήρια και έχει τιµηθεί µε 1 διεθνές βραβείο (πρώτο βραβείο του Πανευρωπαϊκού Ουρολογικού 
Συνεδρίου, 2005) και 3 βραβεία σε ελληνικά συνέδρια. Έχει συγγράψει 33 άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε περισσότερες από 330 
βιβλιογραφικές αναφορές, 3 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία καθώς και περισσότερα από 50 άρθρα και κεφάλαια στην ελληνική βιβλιογραφία.

http://www.facebook.com/imop.gr

Βρείτε µας στο



Μια εκπαιδευτική ταινία για τις ουρολογικές παθήσεις.

Μέρος Α’
Η φυσιολογία του ουροποιητικού συστήµατος (Δεκέµβριος 2010)

Μέρος Β’
Ακράτεια ούρων (Απρίλιος 2011)

Μέρος Γ’
Καλοήθης υπερτροφία προστάτη (Σεπτέµβριος 2011)

Μέρος Δ’
Στυτική δυσλειτουργία (Ιανουάριος 2012)

Μέρος Ε’
Καρκίνος προστάτη (Μάιος 2012)
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