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Λίγα λόγια για το UROTOUR
Το ΙΜΟΠ (www.imop.gr) από τη σύστασή του έχει ως σκοπό την παραγωγή και τη διάδοση της νέας γνώσης στην Ουρολογία, 
καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης / πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά ισότιμα ενεργοποιείται τόσο στο 
συντονισμό και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και στην οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης / δια βίου 
εκπαίδευσης στην Ουρολογία.

Σε χαλεπούς καιρούς, όπου η μετεκπαίδευση των νέων Ουρολόγων γίνεται τουλάχιστον δύσκολη, το Ινστιτούτο Μελέτης 
Ουρολογικών Παθήσεων του Α.Π.Θ. επιμένει ακαδημαϊκά. Σε μια προσπάθεια να συμβάλλει περαιτέρω στην κλινική 
εκπαίδευση των Ελλήνων Ουρολόγων, και σε συνεργασία με 5 Ευρωπαϊκά Ουρολογικά Κέντρα Αριστείας, οργανώνει
το UROTOUR 2011.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διακρίσεων μετακίνησης (Travel Awards) σε 10 νέους Έλληνες Ουρολόγους, με σκοπό να 
επισκεφθούν για μία εβδομάδα, ένα από τα 5 Διεθνώς καταξιωμένα Ουρολογικά Κέντρα που συμμετέχουν φέτος στο 
πρόγραμμα (2 Ουρολόγοι ανά Κέντρο). Συνεπώς, 5 ομάδες - από 2 νέους Έλληνες Ουρολόγους η καθεμία - θα επισκεφθούν ένα 
Κέντρο επιλογής τους για μία εβδομάδα, Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο 2011, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τα Κέντρα 
υποδοχής.

Η εμπειρία του UROTOUR 2010 
Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και αξιολογήθηκε πολύ θετικά και από τους 10 νέους Έλληνες 
Ουρολόγους που συμμετείχαν. Οι αξιολογήσεις και εντυπώσεις τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΜΟΠ (www.imop.gr).

Σε ποιους απευθύνεται;
Το UROTOUR 2011 απευθύνεται αποκλειστικά σε Ουρολόγους, που έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία 10ετία την 
ειδίκευσή τους και δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι σήμερα να επισκεφθούν μία Ουρολογική Κλινική του εξωτερικού που 
πρωτοστατεί σήμερα στην ειδικότητά μας.

Σε αυτούς τους συναδέλφους λοιπόν δίδεται η ευκαιρία, μέσα από μία σύντομη επίσκεψη στα μεγάλα αυτά Ευρωπαϊκά 
Ουρολογικά Κέντρα:
α) να αποκτήσουν μία εικόνα της δομής και της καθημερινής λειτουργίας τους,
β) να παρακολουθήσουν την καθημερινή κλινική πράξη (εξωτερικά ιατρεία – ειδικές μονάδες – χειρουργεία) για μία εβδομάδα,
     και να αποκτήσουν προσωπική εικόνα από τις τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητας σε πρακτικό επίπεδο,
γ) να γνωρίσουν προσωπικά μερικούς από τους πλέον διαπρεπείς Ευρωπαίους Ουρολόγους και τις ομάδες τους. 

Για την επίσκεψη στην Ουρολογική Κλινική του Hannover Medical School, Αννόβερο, Γερμανία
(Chairman: Prof. Markus A. Kuczyk - Supervisor: Dr. Matthias Oelke)

Βολάνης Δημήτριος, Αθήνα
«Κατά την παραμονή στο Ουρολογικό Τμήμα, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την καθημερινή λειτουργία της 
Κλινικής, καθώς και σημαντικό εύρος επεμβάσεων, κάποιες από τις οποίες παρακολούθησα ζωντανά για πρώτη φορά.
Το προσωπικό της Κλινικής κατέβαλε κάθε προσπάθεια να μας κάνει να νοιώσουμε ευπρόσδεκτοι, ενώ στο σύνολό τους 
επέδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να επιλύσουν οποιαδήποτε απορία προέκυπτε, δίνοντας μαθήματα φιλοξενίας σε κάποιους
που φημίζονται γι’αυτήν.»

Γεωργαλής Αθανάσιος, Αθήνα
«Πραγματικά, θεωρώ πως, για κάποιον που δεν έχει εικόνες από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, είναι προνόμιο η συμμετοχή 
του σε τέτοιες αξιέπαινες πρωτοβουλίες. Θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά προνομιούχο που έλαβα την τιμή να συμμετάσχω 
σε αυτό το πρόγραμμα. Σε ό,τι με αφορά, οι προσδοκίες μου βρέθηκαν κατώτερες από αυτά που το UROTOUR μου πρόσφερε.»



Για την επίσκεψη στην Ουρολογική Κλινική του AMC University Hospital, Άμστερνταμ, Ολλανδία
(Chairman: Prof. Jan de la Rosette - Supervisor: Prof. Theo M. de Reijke)

Γκρίτσιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 
«Το μεγαλύτερο όφελος όμως από αυτή μας την επίσκεψή ήταν η επαφή με τον τρόπο λειτουργίας και εργασίας των 
κορυφαίων αυτών ουρολόγων. Ο τρόπος προσέγγισης του ασθενούς, η συμπεριφορά προς τον ασθενή ακόμα και η οργάνωση 
των ιατρείων και της κλινικής αποτέλεσε για μένα το κύριο όφελος. Διευρύνθηκε και πλουτίστηκε η ουρολογική και 
επαγγελματική σκέψη μου.»

Καζαντζίδης Σταύρος, Θεσσαλονίκη
«Η εμπειρία είναι μοναδική για κάθε νέο ουρολόγο. Είναι μια εμπειρία που διευρύνει τον τρόπο σκέψης και αντίληψης κάποιων 
καταστάσεων, πέρα από τα Ελληνικά στερεότυπα που μας προσφέρει το δικό μας σύστημα εκπαίδευσης.»

Για την επίσκεψη στην Ουρολογική Κλινική του Puigvert Foundation, Βαρκελώνη, Ισπανία
(Chairman: Prof. Humberto Villavicencio - Supervisor: Ass. Prof. Palu)

Ζάχος Ιωάννης, Λάρισα
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΜΜΟΠ, που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω αυτή την εμπειρία και να δώσω συγχαρητήρια 
στους εμπνευστές αυτής της ιδέας. Τέλος θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε ένα νέο συνάδελφο να θέσει υποψηφιότητα για το 
επόμενο UROTOUR.»

Καλυβιανάκης Δημήτριος, Ηράκλειο Κρήτης
«Η συνολική εικόνα που σχηματίστηκε  για το κέντρο είναι εξαιρετική. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο και προσφέρει 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στους ασθενείς. Η διοικητική υποστήριξη ήταν άριστη (διακίνηση ασθενών, 
ηλεκτρονικοί φάκελοι, ξενοδοχειακή υποδομή). Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με επιστημονικό έργο.»



Για την επίσκεψη στο Ινστιτούτο Ουρολογίας του Λονδίνου, Μ. Βρετανία
(Chairman: Prof. A.R. Mundy  - Supervisor: Mr David J Ralph)

Δεϊμερτζόγλου  Σταύρος, Κάβαλα
«Μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω επιστήμονες από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες και να βρω απαντήσεις σε απορίες μου 
πάνω σε εξειδικευμένα αντικείμενα, όπως η Ανδρολογία και η Παιδιατρική Ουρολογία. Τέλος, στο διάστημα που έλαβε χώρα το 
UROTOUR 2010, συνέπιπτε και το St Peter’s course, που διοργανώνεται από την ίδια κλινική. Έτσι ο ενδιαφερόμενος έχει τη 
δυνατότητα επιπλέον συμπυκνωμένης γνώσης, κάτι που μπορεί να ισχύσει και στο μέλλον.»

Πανταζής Θρασύβουλος, Αλεξανδρούπολη
«Όσον αφορά την Ουρολογική κλινική που επισκέφτηκα μόνο καλά σχόλια έχω να κάνω. Το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής 
μου βρέθηκα στα χειρουργεία. Αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε ήταν ότι ουρολόγοι όπως ο Prof. Mandy, o Prof Wood-
hoose, o Dr. Evans ασχολήθηκαν μαζί μας για να μας εξηγήσουν, να μας μάθουν.»

Για την επίσκεψη στο Ινστιτούτο Ουρολογίας του Μπρίστολ, Μ. Βρετανία
(Chairman/Supervisor: Mr Paul Abrams)

Μπολομύτης Στέφανος, Αθήνα
« Να αναφέρω ότι ο καθηγητής κ.Abrams είχε την ευγενή καλοσύνη να μας καλέσει σε δείπνο στην οικία του, όπου είχαμε την 
ευκαιρία να συζητήσουμε επιστημονικά και όχι μόνο θέματα και να γνωριστούμε και σε προσωπικό επίπεδο. Σε γενικές 
γραμμές θεωρώ ότι η παρουσία μου επί μία εβδομάδα στην κλινική του καθηγητή κ. Paul Abrams συνέβαλε, στο μέτρο που 
επέβαλε το σύντομο χρονικό διάστημα, στην επιστημονική μου κατάρτιση.»

Τσιότρας Αλέξιος, Αθήνα
«Το πρόγραμμα περιελάμβανε καθημερινή επίσκεψη στους θαλάμους, στα εξωτερικά ιατρεία, στα χειρουργεία με 
παρακολούθηση πρωτοποριακών επεμβάσεων όπως ρομποτική ριζική προστατεκτομή από state of the art χειρουργούς όπως 
ο David Gillatt και βέβαια στο ουροδυναμικό εργαστήριο με επικεφαλή τον καθηγητή Paul Abrams.»



Τα Κέντρα Αριστείας του 2011
Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη ΜΜΟΠ η άμεση και αμέριστη συμπαράσταση/συμμετοχή 5 διακεκριμένων Πανεπιστημιακών 
Ουρολογικών Κλινικών στην υλοποίηση του προγράμματος. Φέτος λοιπόν τα ακόλουθα κέντρα έχουν αποδεχθεί την 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τη φιλοξενία συγχρόνως 2 Ελλήνων Ουρολόγων ανά κέντρο:

1
Department of Urology and Andrology, University of Perugia, Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia, Italy.
Chairman: Prof. Massimo Porena ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 06-13/11/2011   
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες Ουρολογικές Κλινικές της Ιταλίας, που καλύπτει όλο το φάσμα της Ουρολογίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γυναικολογική ουρολογία, ογκολογία, λαπαροσκοπική χειρουργική, ενδοουρολογία ανώτερου 
ουροποιητικού, προσθετική χειρουργική για ακράτεια και ανδρολογία.

2
Department of Urology, University Antwerp and Antwerp University Hospital, Antwerp, Belgium.
Chairman: Prof. Jean-Jacques Wyndaele  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 13-20/11/2011
Ένα τμήμα Ουρολογίας που καλύπτει όλες τις υποειδικότητες, με ιδιαίτερα φήμη στην λειτουργική και επανορθωτική 
Ουρολογία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδοουρολογία, ανδρολογία, ογκολογία, λιθίαση, ακράτεια και πυελικό πόνο, 
ουρολογικά προβλήματα παραπληγικών, βιντεοουροδυναμική. 

3
Department of Urology, Guy's Hospital, London, UK.
Chairman: Prof. Prokar Dasgupta ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 30/10/2011 – 06/11/2011
Η Ουρολογική Κλινική της μεγαλύτερης Ακαδημαϊκής μονάδας υγείας στην Μ. Βρεττανία περιλαμβάνεται στην λίστα του URO 
TOUR φέτος. Το πρόγραμμα θα καλύψει ρομποτική χειρουργική, μεταμοσχεύσεις, laser προστατεκτομή, ενδοουρολογία. Κατά 
την διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί συμπόσιο με ζωντανά χειρουργεία, με επισκέπτη καθηγητή τον Noel Clarke.

4
Department of Urology, School of Medicine, Porto, Portugal.
Chairman:  Prof. Francisco Cruz ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 23-30/10/2011
Πρόκειται για μία πλήρης Ουρολογική Κλινική με πολύχρονη παρουσία στα διεθνή επιστημονικά δρώμενα. Κατά την εβδομάδα 
της επίσκεψης θα τρέχει συγχρόνως ένα συμπόσιο Γυναικολογικής Ουρολογίας. Το πρόγραμμα περιλαμάνει ογκολογία, 
ανδρολογία, γυναικολογική ουρολογία, νευροουρολογία.

5
Department of Urology, Ludwig Maximilian University, Munich, Germany.
Chairman: Prof. Christian Stief ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 09-16/10/2011
Μία από τις μεγαλύτερες Ουρολογικές Κλινικές της Γερμανίας, που την εβδομάδα της επίσκεψης έχει προγραμματίσει ένα 
συμπόσιο πάνω στις νεότερες εξελίξεις στη  χειρουργική του νεφρού με ζωντανά χειρουργεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ογκολογία, λαπαροσκοπική χειρουργική, ανδρολογία, ενδοουρολογία, λιθίαση, νευροουρολογία.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) τα ακόλουθα:

• Bιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία (στα αγγλικά)

• Φωτοτυπία του διαβατηρίου τους (μέσω scanner)

• Μία παράγραφο (100-150 λέξεις) εξηγώντας τα κίνητρα της συμμετοχής του στο πρόγραμμα,
   δηλώνοντας συγχρόνως ότι δεν είχαν την ευκαιρία μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό μέχρι σήμερα

• Λίστα προτίμησης μεταξύ των Κέντρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (αριθμητική κατάταξη των 5 Κέντρων Αριστείας)

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ουρολόγοι που καλύπτουν τα ακόλουθα:

• τίτλο ειδικότητας Ουρολογίας από το 2001 και μετά (έως τον Σεπτέμβριο του 2011)

• τίτλο FEBU από το 2001 και μετά (έως τον Σεπτέμβριο του 2011)

• καλή γνώση (που θα εξασφαλίζει την άνετη προφορική επικοινωνία) της Αγγλικής γλώσσας
   ή της γλώσσας της χώρας που θα επισκεφθούν (πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας εφ’ όσον υπάρχει)

• δεν έχουν λάβει άλλη υποτροφία για το εξωτερικό

• όριο ηλικίας έως 45 χρόνων 

• δεν συμμετείχαν στο UROTΟUR 2010



Οικονομική στήριξη
Η Διάκριση Μετακίνησης καλύπτει:
• ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής (economy class) προς την πόλη προορισμού ή το κοντινότερο αεροδρόμιο
  (επίσης εισιτήριο τρένου προς την πόλη προορισμού, εφ’ όσον δεν υπάρχει αεροδρόμιο στην πόλη προορισμού),
• διαμονή για 7 ημέρες (αναχώρηση και επιστροφή γίνονται Κυριακή) σε κατάλυμα 3 αστέρων ή εφάμιλλο με πρωινό,
• χρηματικό ποσό ως έπαθλο ύψους 700 Ευρώ, για τη κάλυψη των εξόδων διαβίωσης  (100 Ευρώ/ημέρα).

Η οικονομική στήριξη ΔΕΝ καλύπτει:
• Έξοδα συνοδού μέλους 
• Λοιπά προσωπικά έξοδα

Προθεσμία υποβολής
Κυριακή 10 Ιουλίου 2011 

Ημερομηνίες υλοποίησης
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011. 
Κάθε κέντρο έχει ορίσει τις ημερομηνίες επίσκεψης, σύμφωνα με τις δυνατότητές του και τον προγραμματισμό του. 

Αξιολόγηση αιτήσεων
Ειδική επιτροπή του ΙΜΟΠ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση τα βιογραφικά (πορεία/παρουσία μέχρι σήμερα, σε συνάρτηση 
με τα χρόνια από τη λήψη ειδικότητας), θα διασταυρώσει τις λίστες προτεραιότητας και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα την 
μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων είναι τελική, γίνεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΟΠ με 
σύγχρονη ενημέρωση των επιλεγέντων  και δεν επιδέχεται ένστασης ή αλλαγής. Σε περίπτωση κωλύματος ενός ή 
περισσοτέρων από τους επιλεγέντες, η αναπλήρωση θα γίνεται με βάση τις λίστες προτεραιοτήτων για τη συγκεκριμένη 
θέση/κέντρο επίσκεψης. 

Επιτροπή Αξιολόγησης
Το ΙΜΟΠ συγκρότησε 3μελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής που αποτελείται από τους:

Γεράσιμο Αλιβιζάτο
Διευθυντή Γ’ Ουρολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου «Υγεία»,
Πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων του European Board of Urology (EBU)

Απόστολο Αποστολίδη
Επίκουρο Καθηγητή Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.    

Δημήτρη Χατζηχρήστου
Καθηγητή Ουρολογίας Α.Π.Θ. και Πρόεδρο του ΙΜΟΠ

Συντονισμός
Τον συντονισμό του προγράμματος έχει η κ. Μαρίνα Τσιούπρου, συντονίστρια του UROTOUR 2011. Για οποιαδήποτε ερώτηση, 
καθώς και για την υποβολή των δικαιολογητικών/υποψηφιοτήτων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί της ηλεκτρονικά (e-mail: 
marina_tsiouprou@hotmail.com) ή στα τηλέφωνα 2313323712 και 6942791082 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οργάνωση - Διαχείριση  
Οι συνάδελφοι που επιλέγονται θα λάβουν 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει:
• το αεροπορικό εισιτήριο (e-ticket)
• αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου (voucher)
• ονομαστική επιταγή 700 Ευρώ
• επιστολή αποδοχής από το Κέντρο που θα επισκεφθούν
• αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα της επίσκεψης
• πλήρη οδηγό της πόλης που θα επισκεφθούν

Αναφορά μετά την επίσκεψη
Ο υπότροφος μετά την επίσκεψη και εντός 30 ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 3 φόρμες αξιολόγησης στο ΙΜΟΠ:
• αξιολόγηση του κέντρου υποδοχής
• αξιολόγηση καταλληλότητας ξενοδοχείου διαμονής
• αξιολόγηση του προγράμματος UROTOUR 2011
Τέλος ο υπότροφος υποχρεούται να στείλει στο ΙΜΟΠ σύντομη περιγραφή του Κέντρου που επισκέφθηκε και των 
δραστηριοτήτων του (2 σελίδες), καθώς και μία σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού/επαγγελματικού οφέλους από την 
επίσκεψη αυτή και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα (150 λέξεις). Όλες οι αξιολογήσεις και αναφορές θα είναι διαθέσιμες 
μέσω της ιστοσελίδας του ΙΜΟΠ (www.imop.gr) στους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα του 2012, ώστε να βοηθήσουν 
τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στο μέλλον να επιλέξουν το Κέντρο που θα καλύπτει περισσότερο τις προσωπικές τους 
εκπαιδευτικές ανάγκες.

Χορηγός
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα γίνεται εφικτό 
μέσα από μία εκπαιδευτική χορηγία χωρίς περιορισμούς 
(unrestricted educational grant) της εταιρείας ASTELLAS, 
που άμεσα ανταποκρίθηκε στην έγγραφη πρόταση/αίτηση 
του ΙΜΟΠ και καλύπτει ως αποκλειστικός χορηγός το URO-
TOUR 2011.


