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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού

Έναρξη – Δηµήτρης Χατζηχρήστου

Όταν ο προστάτης σταµατά την αναπαραγωγή
Νίκος Σοφικίτης

Βακτηριακή προστατίτιδα: σπάνια την ανακαλύπτουµε, δύσκολα τη νικάµε
Λουκία Ζέρβα

Χρόνια µη βακτηριακή προστατίτιδα/ πυελικός πόνος: πάθηση ή φαντασίωση
Δηµήτρης Χατζηχρήστου

Η φλεγµονή πυροδοτεί τελικά την υπερτροφία και τον καρκίνο του προστάτη; 
Διονύσης Μητρόπουλος

Υπερτροφία του προστάτη: τελικά τί και πως θεραπεύουµε;
Γεράσιµος Αλιβιζάτος

Παθήσεις του προστάτη: το τέλος του άνδρα; 
Κώστας Χατζηµουρατίδης

ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ 
Συντονιστής – οµιλητής: Πέτρος Περιµένης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ



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 
Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Tottori της 
Ιαπωνίας. Είναι µέλος του European Urology Scholarship 
Program Board. Έχει οργανώσει το 3ο Συνέδριο της  
European Society of Andrological 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. 

Νικόλαος Σοφικίτης
Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Όταν ο προστάτης σταµατά την αναπαραγωγή
Συντονιστής – οµιλητής: Νίκος Σοφικίτης

Πολλές φορές οι φλεγµονές του προστάτη είναι αίτιο υπογονιµότητας και καθιστούν τη σύλληψη ανέφικτη.
Η αντιµετώπισή τους όµως δεν φέρνει πάντα το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήµατα.

1. Προστάτης και γονιµότητα:
Ποια είναι η σηµασία των προστατικών εκκρίσεων για την προετοιµασία του σπερµατοζωαρίου να υποστεί το βιοχηµικό 
σοκ του γυναικείου γεννητικού συστήµατος;

2. Σπερµατοδόχες κύστεις και γονιµότητα:
Ποια είναι η συνεισφορά των εκκρίσεων των σπερµατοδόχων κύστεων στη γονιµοποιητική ικανότητα του άνδρα.
Πότε και πώς γίνεται απόφραξη του εκσπερµατιστικού πόρου;
Τι σηµαίνει η διάταση των σπερµατοδόχων κύστεων

3. Βακτιριακή Προστατίτιδα και γονιµότητα:
Πως εισβάλλουν τα µικρόβια; Πότε και πως νικούν τον προστάτη;

4. Προστατίτιδα και αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5:
Επιτρέπεται η χρήση τους και αν ναι πόσο συχνά; Μήπως επηρεάζεται η ποιότητα του σπέρµατος;

5. Θεραπεία βακτιριακής προστατίτιδας:
Τελικά η θεραπεία είναι πραγµατικότητα ή ουτοπία; Θεραπεύουµε τη φλεγµονή, αλλά υπάρχει ουσιαστική βελτίωση
της ποιότητας του σπερµατικού υγρού και του σπέρµατος;

6. Life-style και προστάτης:
Το κάπνισµα και το αλκοόλ βλάπτουν; Οι τροφές ερεθίζουν τον προστάτη; Τα συµπληρώµατα έχουν θέση;
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09:30 - 10:30



Η Λουκία Ζέρβα είναι ιατρός βιοπαθολόγος, Επίκουρη 
καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας
στο «Αττικό» Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο.

Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Ειδικεύτηκε στην Laboratory Medicine/Clinical Pathology 
του Hospital of the University of Pennsylvania (1990-
1995) και εξειδικεύθηκε στην Κλινική Μικροβιολογία
στο University of Iowa Hospital and Clinics (1995-1996). 
Κατέχει τίτλο ειδικότητας στις ΗΠΑ ( Certification in Clinical 
Pathology, American Board of Pathology, 1994).

Είναι κάτοχος του τίτλου Fellow of the College
of American Pathologists. Διατέλεσε πρόεδρος της
European Society of Mycobacteriology (2007-2008).
Έχει δηµοσιεύσει 31 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και είναι 
κριτής σε πολλά διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Λουκία Ζέρβα
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βακτηριακή προστατίτιδα: σπάνια την ανακαλύπτουµε, δύσκολα τη νικάµε
Συντονίστρια – οµιλήτρια: Λουκία Ζέρβα
 

Η βακτηριακή προστατίτιδα κρύβει ιδιαίτερους γρίφους για τον ουρολόγο. Παρόλο που η κλινική εµπειρία όλων είναι 
τεράστια, τα περιστατικά παραµένουν δύσκολα, πολλοί ασθενείς υποβάλλονται σε µακροχρόνιες θεραπείες µε 
αντιβιοτικά και αντιφλεγµονώδη και η λοίµωξη «υποτροπιάζει». Πολλά λοιπόν τα αναπάντητα ερωτήµατα.

1. Μικρόβια και προστάτης:
Ποια τα πιο παθογόνα; Πως γίνεται τελικά η εγκατάσταση;
 
2. Καλλιέργεια σπέρµατος:
Γιατί δύσκολα τα εντοπίζουµε; Καλλιέργεια θετική σηµαίνει πάντα αντιβίωση; Καλλιέργεια θετική σε 2 µικρόβια;
 
3. Πέρα από την καλλιέργεια:
Σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης

4. Κινολόνες:
Είναι το φάρµακο εκλογής; Έχουν διαφορές;

5. Χηµειοπροφύλαξη:
Σχήµατα εκρίζωσης και χηµειοπροφύλαξης. Πόσο καιρό και σε τι δόση;
 
6. Ουρηθρίτιδα - ουρολοίµωξη:
Πάσχει πάντα και ο προστάτης; Τι σχήµα εκλογής;

11:30 - 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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10:30 - 11:30



Χρόνια µη βακτηριακή προστατίτιδα/ πυελικός πόνος στον άνδρα: πάθηση ή φαντασίωση
Συντονιστής – οµιλητής: Δηµήτρης Χατζηχρήστου
 

Ένα κλασικό κεφάλαιο της Ουρολογίας, µε ερωτήµατα όµως που φέρνουν σε απόγνωση καθηµερινά τον ειδικό.
Η συµπτωµατολογία εµµένουσα, αποδιοργανώνει όχι µόνο την υγεία, αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών
που περιφέρονται από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο και από ιατρό σε ιατρό.
Ο όρος «νευροφυτικές διαταραχές» και ο χρησµός περί «υποχόνδριας προσωπικότητας» βάζει τη λάθος σφραγίδα. 
Ποια είναι τελικά η αλήθεια;

1. Συµπτώµατα χρόνιας προστατίτιδας:
Γιατί βαπτίζουµε κάθε σύµπτωµα που δεν µπορούµε να εξηγήσουµε ως προστατίτιδα;
Είναι τελικά µία ψυχική νόσος που αγνοεί το DSMIV;

2. Πυελικό έδαφος και πυελικός πόνος:
Υπάρχει τρόπος διάγνωσης ή µιλάει η εµπειρία του Ουρολόγου;

3. National Institute of Health:
Βοηθά η κατηγοριοποίηση του NIH και το ερωτηµατολόγιό του;

4. Θεραπεία:
Γιατί, ενώ δεν υπάρχει µικρόβιο, η θεραπεία της είναι ίδια µε της βακτηριακής;

5. Παθογένεια:
Τι λέει η νέα θεωρία της νιφάδας του χιονιού;

6. UPOINT:
Το νέο σύστηµα διάγνωσης και θεραπείας έχει βάση;

13:00 - 14:00 ΓΕΥΜΑ

0706

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του (Πτυχίο Ιατρικής, 
Διδακτορική Διατριβή και ειδικότητα) στο Α.Π.Θ.
Κατόπιν µετεκπαιδεύτηκε επί 2,5 έτη 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 ) επί 6µηνο.
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 Com-
mittee). 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 19 
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 100 άρθρα (93 στο Pubmed µε περισσότερες 
από 3600 αναφορές), 19 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία, ενώ
2 φορές ήταν φιλοξενούµενος συντάκτης ειδικών τευχών
(supplements) διεθνών περιοδικών. 

Δηµήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

12:00 - 13:00



Η φλεγµονή πυροδοτεί τελικά την υπερτροφία και τον καρκίνο του προστάτη; 
Συντονιστής – οµιλητής: Διονύσης Μητρόπουλος

Τα τελευταία χρόνια η φλεγµονή και οι µηχανισµοί της εµπλέκονται στην παθοφυσιολογία του προστάτη.
Κάποια άρθρα παρουσιάζουν συσχέτιση της φλεγµονής µε τον καρκίνο, ενώ κάποια άλλα την συνδέουν µε την φυσική 
ιστορία της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη.
Τελικά η προστατίτιδα πυροδοτεί την διαδικασία της καρκινογένεσης;

1. Φλεγµονή:
Γιατί τελικά κάτι τόσο απλό –µια φλεγµονή- και τόσο παλιό µας αναστατώνει; Τι είναι τελικά η φλεγµονή;

2. Ιστολογική συσχέτιση:
Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ ιστολογικών ευρηµάτων φλεγµονής και συµπτωµάτων ΚΥΠ;

3. Προστατίτιδα και ΚΥΠ:
Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φλεγµονής και ΚΥΠ;

4. Προστατίτιδα και Καρκίνος:
Υπάρχει συσχέτιση φλεγµονής και καρκίνου του προστάτη;

5. Πρόληψη:
Υπάρχει τρόπος πρόληψης ή απλά οι ερευνητικές µας ανησυχίες θα σπείρουν πανικό;
 
6. Προστατίτιδα-ΚΥΠ-Καρκίνος: το θανατηφόρο τρίγωνο;
Αν τελικά εµπλέκεται η φλεγµονή και µε ΚΥΠ και µε καρκίνο, γιατί η ΚΥΠ δεν σχετίζεται µε τον καρκίνο;

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 Euro-
pean 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 “Wolf-
gang 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.

17:30 - 18:30Διονύσης Μητρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

0908



Ο Γεράσιµος Αλιβιζάτος 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 υπηρετεί και σήµερα µε 
τον βαθµό του Αναπληρωτή Καθηγητή. Eίναι µέλος της 
εξεταστικής επιτροπής του European Board of Urology 
(EBU) από το 1997 και από το 2008 είναι πρόεδρος της 
επιτροπής αυτής. 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 48 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.

Γεράσιµος Αλιβιζάτος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Υπερτροφία του προστάτη: τελικά τί και πως θεραπεύουµε;
Συντονιστής – οµιλητής: Γεράσιµος Αλιβιζάτος

Το κλασικό ανδρικό δίληµµα του ‘60, -ανοιχτή χειρουργική επέµβαση ή καθετήρας-, πέρασε από χίλια κύµατα.
Τα φάρµακα ήρθαν ως πανάκεια, τώρα αµφισβητούνται και το όλο θέµα µπήκε σε νέα βάση. Οι επιπτώσεις στην 
καθηµερινή αντιµετώπιση των ασθενών µε ΚΥΠ σηµαντικές και µε πολλές ανοικτές ερωτήσεις.

1. Ποιος διαγνωστικός έλεγχος και πότε;
Ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες για µία σωστή αρχική εκτίµηση;
Πως γίνεται η παρακολούθηση;

2. Επιλογή φαρµακοθεραπείας:
Πως ελέγχουµε αν τα έχουµε ανάγκη; 
Πως επιλέγουµε ποιο φάρµακο θα δώσουµε; Για πόσο καιρό θα τα δώσουµε; 

3. Πρόγνωση:
Μπορούµε να προβλέψουµε πότε τα φάρµακα θα αποδώσουν και πότε όχι; Με ποια κριτήρια;

4. Η φυσική ιστορία της νόσου ανατρέπεται;
Τελικά οι ασθενείς που παίρνουν φάρµακα γλιτώνουν το χειρουργείο;

5. Φτάνοντας στο χειρουργικό τραπέζι:
Ενδοσκοπική επέµβαση ή διακυστική προστατεκτοµή; Διουρηθρική προστατεκτοµή, lasers, διπολική TURP;
 
6. Ο ρόλος του ασθενή:
Ποιος τελικά αποφασίζει; Πως επηρεάζει η γνώµη και η προσωπικότητα του ασθενούς στην απόφαση/πρόταση
που θα κάνει ο ουρολόγος;

19:30 - 20:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:30 - 19:30



Παθήσεις του προστάτη: το τέλος του άνδρα; 
Συντονιστής – οµιλητής: Κώστας Χατζηµουρατίδης 

Παραδοσιακά οι άνδρες συνδύαζαν τις παθήσεις του προστάτη µε το τέλος της σεξουαλικής τους ζωής.
Και ως ένα βαθµό είχαν δίκιο. Ακόµα και σήµερα όµως;

1. Σεξουαλική επαφή και προστατίτιδα:
Η προστατίτιδα είναι τελικά αίτιο στυτικής δυσλειτουργίας; Αποχή ή συχνές επαφές;
Έχει θέση η ‘περι-σεξουαλική‘ χηµειοπροφύλαξη;

2. ΚΥΠ και στύση:
Η υπερτροφία προστάτη πώς προκαλεί στυτική δυσλειτουργία;

3. Φάρµακα και στύση:
Τα φάρµακα της ΚΥΠ προκαλούν σηµαντικά σεξουαλικά προβλήµατα;

4. Ριζική προστατεκτοµή και στύση:
Η ριζική προστατεκτοµή µε νευροπροστασία είναι µύθος τελικά;

5. Ακτινοβολία, ορµονοθεραπεία και στύση:
Η ακτινοβολία σέβεται τη στύση; Η ορµονοθεραπεία καταργεί την τελευταία ελπίδα σεξουαλικής ζωής;

6. Τεστοστερόνη και καρκίνος προστάτη:
Η τεστοστερόνη πραγµατικός κίνδυνος για ανάφλεξη του καρκίνου;
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20:00 - 21:00

Πήρε το πτυχίο Ιατρικής, το διδακτορικό του δίπλωµα και 
ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στην Ουρολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 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 Consul-
tation 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.

Κωνσταντίνος Χατζηµουρατίδης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
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21:00 - 21:30

ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ 
Συντονιστής – οµιλητής: 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 στη γενική 
ουρολογία για 9 µήνες στο Glasgow Royal Infirmary και για
3 µήνες στο Taunton and Somerset Hospital στη 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  24 διεθνείς 
πολυκεντρικές µελέτες και ήταν συντονιστής στην Ελλάδα
σε 2 διεθνείς και σε 3 ελληνικές πολυκεντρικές µελέτες.
Είναι κριτής σε 18 διεθνή περιοδικά, έχει δώσει πολλές 
διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συγγράψει 
98 εργασίες σε περιοδικά του PubMed.

Πέτρος Περιµένης
Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών
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