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Πρόσκληση
Απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες για την παραγωγή και διάδοση της νέας γνώσης
στην Ιατρική, το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ), µε την αµέριστη
στήριξη διαπρεπών Ακαδηµαϊκών δασκάλων από όλα τα Πανεπιστήµια της χώρας,
οργάνωσε πέρυσι το 1ο ∆ιαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας. Σκοπός του ήταν ένα
σχολείο διαλόγου, ένα σχολείο Ουρολόγων, όπου διδάσκοντες και εκπαιδευόµενοι
συζητούν σε µία αµφίδροµη διαδικασία µάθησης και ανταλλαγής κλινικών εµπειριών.
Και το αποτέλεσµα δικαίωσε την προσπάθεια!
Η προσδοκία µας φέτος είναι για ένα σχολείο πιο ώριµο από το περσινό, µε σταθερές
όµως εκπαιδευτικές αρχές: α) µικρό αριθµό (80) εκπαιδευοµένων ειδικών Ουρολόγων,
β) διδάσκοντες οι ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι, ως έχοντες την «καθηγεσία του γνωστικού
αντικειµένου» (profess about a subject), αλλά σε καµία περίπτωση το ρόλο της
αυθεντίας, γ) επιλεγµένα σύγχρονα θέµατα/προβλήµατα της καθηµερινής ουρολογικής
πράξης, µε βάση τις προτάσεις των συµµετεχόντων στο περσινό σχολείο, δ) χρόνος
συζήτησης µεγαλύτερος από αυτόν της διδασκαλίας, αφού οι παρουσιάσεις µοναδικό
στόχο έχουν να παρέχουν το έναυσµα της συζήτησης, ε) παρουσιάσεις µε επίκεντρο το
πρόβληµα (problem solving learning), βασισµένες στην τεκµηριωµένη γνώση
(evidence-based medicine) και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενή (patientcentered care) και στ) ένταξη του σχολείου στο πρόγραµµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης
(EU-ACME) του European Board of Urology και µοριοδότησή του.
Ως καθαρά ακαδηµαϊκή εκδήλωση, το κοινωνικό µέρος παραµένει λιτό, όπως αρµόζει
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σας προσκαλώ να γίνετε και πάλι ενεργείς µέτοχοι
σε αυτή τη δεύτερη προσπάθεια, ώστε το σύγχρονο σχολείο διαλόγου, γνώσης
και ανταλλαγής κλινικών εµπειριών να γίνει θεσµός ουσιαστικής εκπαίδευσης.
Καλή αντάµωση λοιπόν στο βουνό των κενταύρων!

∆ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ΙΜΟΠ
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Ο σκοπός του σχολείου

Εκπαιδευτικές ενότητες

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 έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος έχει θέσει στη διάθεση του γιατρού
διαγνωστικές τεχνικές υψηλής ακρίβειας και πολλαπλά θεραπευτικά µέσα κύρια λόγω της αλµατώδους εξέλιξης
της τεχνολογίας. Η νέα γνώση από την άλλη 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 στη κλινική πράξη παραµένει µεγάλος, κάνοντας τη
συνεχιζόµενη/δια 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 αυτή τη κατεύθυνση, και µε
βάση την 11ετή εκπαιδευτική εµπειρία του ΙΜΟΠ µέχρι σήµερα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα της
Ουρολογίας (ανδρολογία, παθήσεις προστάτη αδένα και διαταραχές ούρησης/ακράτεια), αλλά και την µοναδική
περσινή εµπειρία, προχωρούµε στο 2ο ∆ιαδραστικό 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.

1. Φροντιστήρια
Στο σχολείο περιλαµβάνονται τρία φροντιστήρια, που σκοπό έχουν να δώσουν τις απαραίτητες γνώσεις σε 3
δύσκολα κλινικά θέµατα που χρόνια τώρα µας ταλανίζουν (λήψη σεξουαλικού ιστορικού, εκτίµηση υπογόνιµου
άνδρα, εκτίµηση LUTS/ακράτειας στο ουρολογικό ιατρείο). 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.

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

Η δοµή του σχολείου
Μέσα από 3 κλινικά φροντιστήρια, 2 διαδραστικά σεµινάρια, 2 συνεδρίες χειρουργικών τεχνικών και 2 οµάδες
εργασίας γίνεται προσπάθεια οµοφωνίας σε διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήµµατα µε γνώµονα την
τεκµηριωµένη ιατρική, την κλινική εµπειρία και τη νοµική διάσταση της Ιατρικής πράξης. ∆ίδεται επίσης η
δυνατότητα ευρείας συζήτησης απόψεων και το κυριότερο, η άµεση επικοινωνία εκπαιδευτών-εκπαιδευοµένων.
Στους εκπαιδευόµενους θα δοθεί ένα USB υλικού - το σχολείο φέτος γίνεται περισσότερο οικολογικό- που θα
περιλαµβάνει: α) τις διαφάνειες των οµιλιών, β) 2-4 επιλεγµένα ανασκοπικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία
ανά ενότητα, διαλεγµένα από τους αντίστοιχους εκπαιδευτές, και γ) το τεστ αυτογνωσίας αποτελούµενο από
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στα θέµατα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα προετοιµασµένο από τους
εκπαιδευτές.
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2. ∆ιαδραστικά σεµινάρια
∆ύο προσκεκληµένοι οµιλητές µε βαθιά γνώση των αντικειµένων έρχονται να παρουσιάσουν 2 θέµατα που
αφορούν κάθε γιατρό: την επικοινωνία µε τον ασθενή και την καθηµερινή χρήση «µη Ουρολογικών» φαρµάκων.
Η διαδραστική παρουσίαση δίνει τη δυνατότητα µίας «τελικής πρόβας» πριν την εφαρµογή της νέας γνώσης
την επόµενη ηµέρα, στην κλινική πράξη.
3. Οµάδες εργασίας: Η ιατρική υπό αίρεση/κρίση
Όλο και συχνότερα η ιατρική πράξη αντιµετωπίζει τη δυσπιστία, την αίρεση, ακόµη και το νόµο. Ο ιατρός δεν είναι
πλέον η µόνη πηγή πληροφόρησης για τον ασθενή, και ο ασθενής δεν αποδέχεται πλέον τον ιατρό ως αυθεντία.
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 που αντανακλούν 3 από τις πλέον
συχνές Ουρολογικές παθήσεις. Παρουσιάζεται ένα περιστατικό στο οποίο η έκβαση δεν ήταν η αναµενόµενη.
Η µία οµάδα ετοιµάζεται να τεκµηριώσει/υπερασπιστεί την ιατρική πράξη και η άλλη να την αµφισβητήσει.
Το επόµενο πρωί, ενώπιον κριτή γίνεται η ακροαµατική διαδικασία και η τελική κρίση/οµοφωνία.
4. Χειρουργικά µυστικά / νέες τεχνολογίες
Τα χειρουργικά µυστικά αποτελούν το σηµαντικότερο και δυσκολότερο ίσως κοµµάτι µετάδοσης δεξιοτήτων και
εµπειρίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις από την άλλη, δίνουν νέες δυνατότητες για ασφαλέστερες και
αποτελεσµατικότερες επεµβάσεις. Σε αυτή την ενότητα γίνεται παρουσίαση µίας σειράς DVD (5-7 λεπτά) που
πραγµατεύονται εστιασµένα προβλήµατα (συγκεκριµένους χειρουργικούς χρόνους µε ιδιαίτερες δυσκολίες, και
όχι ολοκληρωµένες επεµβάσεις) κατά την εκτέλεση ενδοσκοπικών, λαπαροσκοπικών και ροµποτικών
χειρουργικών επεµβάσεων ή χρήση νέων τεχνολογιών, που αργά αλλά σταθερά αντικαθιστούν τις
παραδοσιακές τεχνικές. Ο τελικός σχολιασµός ανήκει στους εκπαιδευόµενους, αλλά και στους εκπαιδευτές που
καλούνται να καταθέσουν τη δική τους εµπειρία.
5. ∆ιάλεξη - Ο µηχανισµός της στύσης
Πριν από λίγους µήνες έφυγε από τη ζωή ο Inigo Saenz de Tejada, σε ηλικία µόλις 52 ετών. Υπήρξε ένας
ερευνητής που άλλαξε την κατανόησή µας πάνω στο µηχανισµό της στύσης και την παθοφυσιολογία της.
Κάθε του οµιλία ήταν µία µοναδική εκπαιδευτική εµπειρία. Ένα σχολείο οφείλει να τιµά τους µεγάλους
δασκάλους. Ελάχιστος φόρος τιµής η διάλεξη αυτή.
6. Τεστ αυτογνωσίας
Οι εκπαιδευτές ετοιµάζουν 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (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. 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.
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Εκπαιδευτές
Είναι εξαιρετική τιµή για το ΙΜΟΠ το γεγονός ότι στην προσπάθειά του αυτή – για δεύτερη 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 ∆ιεθνή και Ελληνικό επιστηµονικό στίβο, εγγυάται ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα ιδιαίτερα
υψηλού επιπέδου. Εκτός των Ουρολόγων εκπαιδευτών, φέτος το Σχολείο τιµούν και 4 Ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι
µε ιδιαίτερη εµπειρία πάνω στα ειδικά θέµατα που πραγµατεύονται.
Αλφαβητικά οι 24 εκπαιδευτές είναι οι ακόλουθοι:
Αναστάσιος Αθανασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών
Απόστολος Αποστολίδης, Λέκτορας Ουρολογίας/Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.
Νίκος Βαϊδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Στέλιος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θράκης
Χαράλαµπος ∆εληβελιώτης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ευάγγελος Ιωαννίδης, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Άρης Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Βασίλης Κατσίκας, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
∆ηµήτρης Κούβελας, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρµακολογίας Α.Π.Θ.
Μιχάλης Μελέκος, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
∆ιονύσης Μητρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αθανάσιος Μπέκος, ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ., Ουρολόγος
Κυριάκος Μωυσίδης, ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ., Ουρολόγος
Εύχαρις Παναγοπούλου, Λέκτορας Ιατρικής Α.Π.Θ., Ψυχολόγος Υγείας
Σταµάτης Παπαχαρίτου, ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ., Βιολόγος Αναπαραγωγής
Πέτρος Περιµένης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών
Ανδρέας Σκολαρίκος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Νίκος Σοφικίτης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Φραγκίσκος Σοφράς, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης
Χαρίσιος Ταγαράς, Καθηγητής Ευρωπαϊκού ∆ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών,
∆ικαστής στο ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βασίλης Τζώρτζης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Σταύρος Τουλουπίδης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θράκης
Κώστας Χατζηµουρατίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
∆ηµήτρης Χατζηχρήστου, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Συνοπτικό Πρόγραµµα
Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

9:3010:30

Η ιατρική πράξη
υπό κρίση:
Καρκίνος προστάτη

Η ιατρική πράξη
υπό κρίση:
Στυτική δυσλειτουργία

Η ιατρική πράξη
υπό κρίση:
LUTS/ακράτεια ούρων

10:3012:30

∆ιαδραστικό σεµινάριο Ι:
Επικοινωνία
ιατρού-ασθενή

Χειρουργικά µυστικά Ι:
Ενδοσκοπική
χειρουργική
βήµα προς βήµα

Ο µηχανισµός της στύσης
στη µνήµη του
Inigo Saenz de Tejada

12:3013:30

Φροντιστήριο II:
Εργαστηριακή
διερεύνηση
υπογόνιµου άνδρα

Φροντιστήριο IΙI:
Εκτίµηση LUTS
στην καθηµερινή
Ουρολογική πράξη

Το σχολείο Ουρολογίας
Τεστ αυτογνωσίας

ΩΡΕΣ

Πέµπτη

18:0019:00

Εναρκτήρια εκδήλωση:
∆ιαδραστικό σεµινάριο ΙΙα: Χειρουργικά µυστικά ΙΙα:
Ελληνική παρουσία
Αρχές ορθολογικής
Λαπαροσκοπική vs
στην Ουρολογική έρευνα και τεκµηριωµένης
ροµποτική χειρουργική
συνταγογράφησης

19:0020:00

Φροντιστήριο Ι:
Ορθή λήψη
σεξουαλικού ιστορικού

∆ιαδραστικό σεµινάριο ΙΙβ: Χειρουργικά µυστικά ΙΙβ:
Επιλέγοντας φάρµακα
Λαπαροσκοπική vs
στην Ουρολογία
ροµποτική χειρουργική

20:0021:30

Η ιατρική πράξη
υπό αίρεση:
Καρκίνος προστάτη

Η ιατρική πράξη
υπό αίρεση:
Στυτική δυσλειτουργία

Η ιατρική πράξη
υπό αίρεση:
LUTS/ακράτεια ούρων

28

29

30

31

Αξιολόγηση διαδραστικού σχολείου
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. 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.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29

18:00-19:00 Εναρκτήρια εκδήλωση
“Η Ελληνική παρουσία στην Ουρολογική έρευνα τη δεκαετία 2000-2009”

9:30-10:30 Η ιατρική πράξη υπό κρίση: καρκίνος προστάτη
Κριτής: Χ. Ταγαράς
Υπεράσπιση: Α. Σκολαρίκος
Αµφισβήτηση: ∆. Μητρόπουλος

Μέσα από 7λεπτες παρουσιάσεις (15 διαφάνειες), καταγράφεται η παρουσία των Ελλήνων στην έρευνα
(δηµοσιεύσεις σε περιοδικά PubMed)) και η επίδρασή της στη ∆ιεθνή βιβλιογραφία (citations). Θα ακολουθήσει
30λεπτη συζήτηση για την έρευνα στην Ελλάδα σήµερα και τις προοπτικές της.
Συντονιστές: Μ. Μελέκος - Χ. ∆εληβελιώτης
• Ογκολογία, Β. Τζώρτζης
• Ενδοουρολογία, Σ. Γιαννακόπουλος
• LUTS- Ακράτεια, Α. Αθανασόπουλος
• Ανδρολογία, Κ. Χατζηµουρατίδης

19:00-20:00 Φροντιστήριο Ι: Λήψη σεξουαλικού ιστορικού - σχολιάζοντας ένα video
Στο φροντιστήριο αυτό θα παρουσιαστούν µέσα από video, 2 εκδοχές του σεξουαλικού ιστορικού (διάρκεια 15
λεπτά). Θα ακολουθήσει σχολιασµός από τον µέντορα της σεξολογίας στην Ελλάδα (Ν. Βαϊδάκης) και συζήτηση
µε το ακροατήριο (30 λεπτά) για τα προβλήµατα της λήψης του σωστού ιστορικού και οι ιδιαιτερότητές του.
Συντονιστές: Ν. Βαϊδάκης - ∆. Χατζηχρήστου

20:00-21:30 Η ιατρική πράξη υπό αίρεση: καρκίνος προστάτη
Παρουσίαση σεναρίου ενός δύσκολου περιστατικού που χειρίστηκε ένας Ουρολόγος και δηµιούργησε
αµφιβολίες/επιπλοκές. Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε 2 οµάδες, όπου η πρώτη προσπαθεί να τεκµηριώσει
τους χειρισµούς –προετοιµάζοντας 15 διαφάνειες- και η δεύτερη προσπαθεί να τους αµφισβητήσει (15
διαφάνειες). Τα αποτελέσµατα θα παρουσιάσουν 2 εκπαιδευόµενοι – µε τη συµπαράσταση των 2 συντονιστώντο επόµενο πρωί στην ανοικτή ακρόαση/κρίση ενώπιον ενός διακεκριµένου νοµικού (Χ. Ταγαράς), και το κοινό
θα κρίνει την τελική έκβαση.
Οµάδες εργασίας I και ΙΙ (ταυτόχρονα)
Οµάδα Ι: συντονιστής Α. Σκολαρίκος
Οµάδα ΙΙ: συντονιστής ∆. Μητρόπουλος

10:30-12:30 ∆ιαδραστικό σεµινάριο Ι: Επικοινωνία ιατρού-ασθενή: πολυτέλεια ή ανάγκη;
Η επικοινωνία ιατρού-ασθενή είναι αναµφισβήτητα το δυσκολότερο µέρος της ιατρικής πράξης. Μετά από µία 30λεπτη
διαδραστική εισήγηση µίας ειδικού σε θέµατα επικοινωνίας ιατρού-ασθενή (της Ε. Παναγοπούλου), θα παρουσιαστούν
από ηθοποιούς 6 σενάρια καθηµερινά (διάρκειας 5 λεπτών το καθένα), που κρύβουν δυσκολίες και αµηχανία.
Μετά από κάθε σενάριο θα γίνεται σχολιασµός και συζήτηση µε το ακροατήριο για να βοηθήσει τον Ουρολόγο
στην καθηµερινή του πράξη.
Συντονιστής: Π. Περιµένης
Οργάνωση-Παρουσίαση: Ε. Παναγοπούλου
Σχολιαστές: Ν. Βαιδάκης (ψυχιατρική διάσταση)-Χ. Ταγαράς (νοµική διάσταση)
1. Βασικά ζητήµατα επικοινωνίας µέσα από ένα περιστατικό
2. Ανακοινώνοντας τα κακά νέα: διάγνωση καρκίνος προστάτη
3. Η στιγµή της δυσοίωνης επιπλοκής: διεγχειριτική αιµορραγία
4. Η πορεία προς το µοιραίο: η αγωνία έξω από την µονάδα εντατικής θεραπείας
5. Απέναντι στο υπογόνιµο ζευγάρι: όταν η τεκνοποίηση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη
6. Αντιµέτωποι µε τα όρια της ιατρικής (άγνωστη αιτιολογία ή ανυπαρξία αποτελεσµατικής θεραπείας): επώδυνο σύνδροµο ούρησης
12:30-13:30 Φροντιστήριο II: Εργαστηριακή διερεύνηση υπογόνιµου άνδρα
Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να διευκρινίσει ο Ουρολόγος πως πρέπει να «διαβάζει» τις εργαστηριακές εξετάσεις
στον έλεγχο γονιµότητας. Οι εισηγήσεις-βασισµένες σε πραγµατικά περιστατικά (σύνολο 10 διαφάνειες µε αποτελέσµατα
εξετάσεων) δίνουν το έναυσµα συζήτησης.
Συντονιστής: Ν. Σοφικίτης
1. ∆ιαβάζοντας το σπερµοδιάγραµµα, Σ. Παπαχαρίτου
2. Τι άλλες εξετάσεις, γιατί και πότε;, Ν. Σοφικίτης
13:30-18:00 ∆ιάλλειµα
18:00-20:00 Ορθολογική συνταγογράφηση & τεκµηριωµένη φαρµακοθεραπεία σε ουρολογικούς ασθενείς
Ένας Κλινικός Φαρµακολόγος καλείται να απαντήσει σε 8 καίρια ερωτήµατα (5 διαφάνειες για το κάθε ερώτηµα),
σχετικά µε τη χρήση φαρµάκων που δεν θεωρούνται «ουρολογικά», δίνοντας έναυσµα για ερωτήσεις στο ακροατήριο
(60 λεπτά συζήτηση).
Συντονιστές: Ε. Ιωαννίδης - Σ. Τουλουπίδης
Οργάνωση-Παρουσίαση: ∆. Κούβελας
1. ∆ηµιουργώντας τη λίστα Π(ροσωπικών)- φαρµάκων
2. Αντιβιοτικά: περιεγχειριτική χρήση, µακροχρόνια χρήση, συµπληρώµατα
3. Αντιφλεγµονώδη: είναι όλα ίδια;
4. Αναλγητικά: από την παρακεταµόλη … στη µορφίνη
5. Γαστροπροστασία: πότε και ποια;
6. Αντιπηκτικά: χειρουργικές επιπτώσεις, επιλογή, διακοπή
7. Αντιθροµβωτική αγωγή: πότε, πώς, γιατί;
8. Ερυθροποιητίνη / σίδηρος: πότε, για πόσο και γιατί;
20:00-21:30 Η ιατρική πράξη υπό αίρεση: στυτική δυσλειτουργία
Οµάδα Ι: Κ. Χατζηµουρατίδης
Οµάδα ΙΙ: ∆. Χατζηχρήστου
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9:30-10:30 Η ιατρική πράξη υπό κρίση: στυτική δυσλειτουργία
Κριτής: Χ. Ταγαράς
Υπεράσπιση: Κ. Χατζηµουρατίδης
Αµφισβήτηση: ∆. Χατζηχρήστου

9:30-10:30 Η ιατρική υπό κρίση: LUTS / Ακράτεια ούρων
Κριτής: Χ. Ταγαράς
Υπεράσπιση: Α. Αθανασόπουλος
Αµφισβήτηση: Α. Αποστολίδης

10:30-12:30 Χειρουργικά µυστικά Ι: Ενδοσκοπική χειρουργική βήµα προς βήµα
Πρακτική προσέγγιση των ενδοσκοπικών επεµβάσεων βήµα προς βήµα, βασισµένη σε DVD παρουσιάσεις
(15 λεπτά κάθε παρουσίαση: 5 διαφάνειες και 10λεπτά DVD).
Συντονιστές: Β. Κατσίκας - Σ. Γιαννακόπουλος
∆ιουρηθρικές επεµβάσεις: επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία, Β. Τζώρτζης
Laser Προστατεκτοµή: µαθήµατα από τα πρώτα 50 περιστατικά, Κ. Μωυσίδης
Ουρητηροσκόπηση: τα µυστικά µέσα από µια επίδειξη, Α. Μπέκος
∆ιαδερµικές επεµβάσεις στο νεφρό: από την νεφροστοµία στην νεφρολιθοθριψία, Σ. Γιαννακόπουλος
12:30-13:30 Εκτίµηση LUTS στην καθηµερινή Ουρολογική πράξη
Το φροντιστήριο αυτό σκοπό έχει να καταγράψει τις πληροφορίες που παρέχουν οι διαγνωστικές εξετάσεις
σε ασθενείς µε LUTS/ακράτεια και πώς επηρεάζουν τις θεραπευτικές επιλογές. Οι εισηγήσεις είναι 15λεπτες
(15 διαφάνειες), βασισµένες σε πραγµατικά περιστατικά και ακολουθεί 30 λεπτά συζήτηση.
Συντονιστής: Φ. Σοφράς
1. Υπερηχοτοµογραφικός έλεγχος: διαβάζοντας τις εικόνες, Κ. Μωυσίδης
2. Ουροδυναµική εκτίµηση-Εκτίµηση πυελικού εδάφους: τι πληροφορίες δίνουν τα πολύπλοκα διαγράµµατα;
Α. Αποστολίδης
13:30-18:00 ∆ιάλλειµα
18:00-20:00 Χειρουργικά µυστικά ΙΙ: Λαπαροσκοπική vs ροµποτική χειρουργική
Η λαπαροσκόπηση έχει πάρει θέση στην καθηµερινή ιατρική πράξη, ενώ συγχρόνως απειλείται από
την ροµποτική. Πολλά ερωτήµατα πρακτικά για την µέθοδο θα λυθούν µέσα από χειρουργικά DVD
εγχειρητικών χρόνων, ενώ θα µάθουµε τελικά πόσο απειλείται από την ροµποτική
(15 λεπτά κάθε παρουσιάση: 5 διαφάνειες και 10λεπτά DVD).
Συντονιστές: Α. Καραγιάννης - Α. Σκολαρίκος

10:30-11:15

∆ιάλεξη: Ο µηχανισµός της στύσης.
Στη µνήµη του Inigo Saenz de Tejada.
Οµιλητής: ∆. Χατζηχρήστου

11:15-12:00 Χτίζοντας µαζί το 3ο Σχολείο Ουρολογίας
• Τι ζήτησαν οι εκπαιδευόµενοι του 1ου ∆ιαδραστικού Σχολείου
• Τι ζητούν οι εκπαιδευόµενοι του 2ου ∆ιαδραστικού Σχολείου
• Θεµατολογία-διάρθρωση 3ου ∆ιαδραστικού Σχολείου
12:00-13:30 Τεστ αυτογνωσίας
13:30 Λήξη - Επίδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης
Όσοι από τους εκπαιδευόµενους παρακολουθήσουν ανελλιπώς το διαδραστικό σχολείο θα παραλάβουν
πιστοποιητικό παρακολούθησης/µοριοδότησης. Για το σκοπό αυτό - και σύµφωνα µε τις αρχές του EBUοι οργανωτές είναι υποχρεωµένοι να κρατήσουν ενυπόγραφη λίστα παρευρισκοµένων (είσοδος-έξοδος
στις αίθουσες).

Λαπαροσκοπική νεφρεκτοµή: τα µυστικά, Α.Σκολαρίκος
Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτοµή: είναι πλέον η χρυσή σταθερά; Α. Μπέκος
Λοιπές ουρολογικές λαπαροσκοπικές επεµβάσεις: υπάρχει λόγος; Β. Τζώρτζης
Ροµποτική: το τέλος της λαπεροσκοπικής; Α. Καραγιάννης
20:00-21:30 Η ιατρική υπό αίρεση: LUTS / Ακράτεια ούρων
Οµάδα Ι: Α. Αθανασόπουλος
Οµάδα ΙΙ: Α. Αποστολίδης
21:30 ∆είπνο στο ξενοδοχείο “Ξενία” της Πορταριάς

The 2nd Interactive School of Urology
is accredited within the EU-ACME programme
by the European Board of Urology
with 18 European CME credit points
The accreditation is in compliance with EBU/UEMS regulations - 1 credit per hour, with a maximum of 6 credits per day
and a maximum of 18 credits for the whole event.
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Τόπος Εκδήλωσης

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 χωρίο του,
την Πορταριά. Η περυσινή εµπειρία έδειξε ότι η αποµόνωση σε ένα ιδιαίτερα ευλογηµένο φυσικό τοπίο, το
αγαπηµένο θέρετρο των θεών του Ολύµπου, υπηρετεί άψογα το στόχο της συνάντησης. Το ξενοδοχείο ¨
Πορταριά¨ διαθέτει 3 αίθουσες που µπορούν να φιλοξενήσουν έως 200 άτοµα, ειδικά σχεδιασµένες για κάθε
είδους εκδήλωση. Σκοπός είναι να γίνει µία αξιοπρεπής, αλλά λιτή εκδήλωση, αποφεύγοντας οτιδήποτε
υπερβολικό και ξένο προς την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Ι.Μ.Ο.Π. (www.imop.gr)

Η ιστορία του
Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων συστάθηκε µε πρωτοβουλία επιστηµόνων-µελών ∆ΕΠ της
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και αποτελεί µία ερευνητική και εκπαιδευτική
µονάδα του Α.Π.Θ. Σκοπός του 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 του ΙΜΟΠ, η
συγκρότησή του και οι άξονες δράσης του στηρίχθηκαν στην εµπειρία που αποκτήθηκε από την ιδιαίτερα
πετυχηµένη 10ετή 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 στο ΙΜΟΠ-, αποτελεί το µοντέλο
ανάπτυξης των νέων Κέντρων που απαρτίζουν το ΙΜΟΠ:

∆ιαµονή

Η διαµονή θα γίνει στα ξενοδοχεία ¨Πορταριά¨ και ¨Ξενία¨ της Πορταριάς.

Εγγραφή

Το κόστος της εγγραφής/συµµετοχής στο σχολείο καθορίστηκε στα 300 Ευρώ.
Το ποσό περιλαµβάνει:
• την παρακολούθηση του σχολείου,
• ηλεκτρονικό φάκελο υλικού,
• πιστοποιητικό παρακολούθησης και µοριοδότησης (EU-ACME).

Οργάνωση

Την οργανωτική ευθύνη του σχολείου έχει µία 5µελής επιτροπή του ΙΜΟΠ:
Α. Αποστολίδης (δοκιµασία αυτοαξιολόγησης/µοριοδότηση)
Σ. Παπαχαρίτου (συντονισµός ροής προγράµµατος)
Χ. Πιπιλάκη (συντονισµός γραµµατείας / µοριοδότησης)
Κ. Χατζηµουρατίδης (εκπαιδευτικό υλικό/ηλεκτρονικός φάκελος)
∆. Χατζηχρήστου (εκπαιδευτικό πρόγραµµα)

Οργανωτική υποστήριξη παρέχει η
Σόλωνος 20 Αθήνα 17673
Τηλ: 2109401616, Fax: 2109406303
e-mail: info@adrenaline.gr, website: www.adrenaline.gr
Επιµέλεια προγράµµατος Paramount Adv. ajax19
Οπτικοακουστική κάλυψη παρέχει η

Χορηγός

Η εταιρεία Pfizer Hellas, σταθερή στην από ετών στήριξη κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας
στην Ουρολογία, ανταποκρίθηκε να καλύψει,όπως και πέρυσι, την εκδήλωση ως µοναδικός
χορηγός, µε βάση τις διδακτικές αρχές (unrestricted educational grant).
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το Κέντρο Σεξουαλικής
και Αναπαραγωγικής
Υγείας (ΚΕΣΑΥ)

το Κέντρο Μελέτης
Παθήσεων του
Προστάτη (ΚΕΠΠ)

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.

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.

το Κέντρο Μελέτης
και Παθήσεων του
Πυελικού Εδάφους
(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.

το Ερευνητικό Κέντρο
για την Προαγωγή της
Υγείας (ΕΚΕΠΥ)
Το ΕΚΕΠΥ σχεδιάζει και υλοποιεί
έρευνες που σκοπό έχουν την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών µε ουρολογικές παθήσεις.

Το ανθρώπινο δυναµικό
Το ανθρώπινο δυναµικό του Ι.Μ.Ο.Π. αποτελείται από επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων που ενισχύουν την
πολυδιάστατη προσέγγιση των θεµάτων που το απασχολούν. Εκτός των 5 µελών ∆ΕΠ που οργάνωσαν το
ΚΕΣΑΥ (3 Ουρολογίας, 1 Φαρµακολογίας και 1 Ψυχιατρικής) και του 10µελούς µόνιµου προσωπικού του (2
Ουρολόγοι, 6 Ψυχολόγοι, 1 Βιολόγος αναπαραγωγής και 1 ειδικός στην ποιότητα ελέγχου κλινικών µελετών),
το ΙΜΟΠ έχει ως συµβούλους του καταξιωµένους επιστήµονες διεθνούς κύρους, µε µοναδική ερευνητική και
κλινική εµπειρία. Τέλος, στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραµµάτων και δράσεων, το ΙΜΟΠ
συνεργάζεται µε ερευνητικές µονάδες ή επαΐοντες επιστήµονες Ακαδηµαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων,
Ελληνικών και ∆ιεθνών.
Οι πόροι και η οικονοµική διαχείριση
Η προσπάθειά του ΙΜΟΠ βασίζεται οικονοµικά σε ερευνητικά προγράµµατα, παροχή υπηρεσιών και χορηγίες,
ενώ συνεργάζεται µε Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς 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.
11

Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Αναστάσιος Αθανασόπουλος
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Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Στυλιανός Θ. Γιαννακόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Νευροουρολογίας & Ουροδυναµικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θράκης

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. Κατά
τα έτη 2002-03 εργάστηκε ως Visiting Senior Lecturer στο Bristol Urological Institute και ως Consultant Urolο
gist στο Taunton and Somerset Hospital. Επίσης το 2006 για 6 µήνες και το 2008 για 3 µήνες, ήταν Visiting
Professor στο University of Michigan Medical Center , Ann Arbor, USA . Είναι µέλος του ∆.Σ. του τµήµατος
Ουροδυναµικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας (ΟΝΟΓΟ) της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας, και µέλος του School of Urodynamics της International Continence Society (ICS). Είναι 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 (26) και
διεθνή ιατρικά περιοδικά (65 άρθρα στο PubMed). Είναι κριτής σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και έχει
σηµαντικό αριθµό αναφορών 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.

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 εργάζεται ως Λέκτορας Ουρολογίας στην Ουρολογική Κλινική του ∆ηµοκρίτειου 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 25 δηµοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά, τρία κεφάλαια βιβλίων και σηµαντική
επιστηµονική και εκπαιδευτική παρουσία στον Ελληνικό χώρο. Έχει συµµετάσχει ως προσκεκληµένος
χειρουργός σε πέντε συνέδρια µε ζωντανή αναµετάδοση χειρουργείων (live surgery). Στα αντικείµενα
ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του περιλαµβάνονται η λαπαροσκοπική ουρολογία, η ενδοουρολογία και η
λιθίαση του ουροποιητικού.

Απόστολος Αποστολίδης

Χαράλαµπος Ν. ∆εληβελιώτης

Λέκτορας Ουρολογίας/Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

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). ∆ιατέλεσε 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 2007 οπότε και αναγορεύθηκε Λέκτορας του Α.Π.Θ. Η συνεργασία του µε το UCL συνεχίζεται. Έχει υπάρξει
πρόεδρος επιστηµονικών συνεδριών σε διεθνή συνέδρια. Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και
διεθνή ιατρικά περιοδικά (50 άρθρα στο PubMed), έχοντας τιµηθεί µε το βραβείο καλύτερης δηµοσίευσης στο
British Journal of Urology International για το έτος 2004. Το 2007 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 και έχει σηµαντικό αριθµό αναφορών στο επιστηµονικό του έργο.

Ο Χαράλαµπος Ν. ∆εληβελιώτης έλαβε πτυχίο Ιατρικής, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και ειδικότητα στο ΕΚΠ
Αθηνών. Κατόπιν µετεκπαιδεύτηκε στην Ουρολογική Κλινική του Guy’s Hospital, του Royal Marsden Hospital
και Institute of Urology στο Λονδίνο, στην Ουρολογική Κλινική του Long Island Jewish Medical Center στη
Νέα Υόρκη και στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική του Mannhein Hospital της Γερµανίας. ∆ιορίστηκε
Λέκτορας Ουρολογίας στο ΕΚΠ Αθηνών το 1991, όπου εξελίχθηκε στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία και το 2007
εκλέχθηκε Καθηγητής Ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠ Αθηνών. Έχει συγγράψει περισσότερα από
110 άρθρα στο Pubmed, είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, ενώ έχει
προεδρεύσει σε πολυάριθµα συνέδρια και ηµερίδες. Τέλος είναι κριτής σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά
όπως η Ελληνική Ουρολογία και το European Urology.

Νίκος Βαϊδάκης

Ευάγγελος Ιωαννίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροoυρολογίας Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών (πτυχίο, ειδικότητα νευρολόγου –
ψυχιάτρου, διδακτορική διατριβή) και από το 1975 διορίστηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινήτειου
Νοσοκοµείου ως πανεπιστηµιακός βοηθός. Μετεκπαιδεύτηκε στις ψυχοθεραπείες συµπεριφοράς στο Warneford Ηospital της Οξφόρδης, για δύο χρόνια όπου εξειδικεύτηκε στις θεραπείες των ψυχοσεξουαλικών
διαταραχών. Από το 1997 είναι αναπληρωτής καθηγητής της Ψυχιατρικής Κλινικής. Από το 1980 οργάνωσε
εξωτερικό ιατρείο για τις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές το οποίο αυτονοµήθηκε σε ειδικό ιατρείο από το 1986
και λειτουργεί ως σήµερα στο Κέντρο Ψυχοθεραπειών του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου. Έχει 20 πλήρεις
ξενόγλωσσες δηµοσιεύσεις, 48 δηµοσιευµένες περιλήψεις ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια, 35
δηµοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά, 34 κεφάλαια σε ελληνικά εκπαιδευτικά βιβλία, 56 δηµοσιευµένες
περιλήψεις ανακοινώσεων σε ελληνικά συνέδρια και 104 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια. Το µεγαλύτερο
µέρος των δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων αναφέρονται σε θέµατα της σεξουαλικής συµπεριφοράς. Έχει
οργανώσει 7 µετεκπαιδευτικά σεµινάρια µε διάφορα θέµατα γύρω από τη σεξουαλική συµπεριφορά και
τελευταία το πρώτο στην Ελλάδα διετές µετεκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Θεραπείες Ψυχοσεξουαλικών
∆ιαταραχών» -συνδιοργάνωση του Eρευνητικού Πανεπιστηµιακού Iνστιτούτου Ψυχικής Yγιεινής (EΠIΨY) και
της Α’ Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής (2007-2009). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Σεξουαλική
Συµπεριφορά του Ανθρώπου». Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα 2005 (σελίδες 360).

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 ∆ιευθυντής 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.
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Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Άρης Καραγιάννης
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Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Μιχάλης Μελέκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανπειστηµίου Αθηνών(πτυχίο Ιατρικής το 1974,
ειδικότητα το 1982, διδακτορική διατριβή το 1983). Από το 1981 Επιστηµονικός συνεργάτης στην Ουρολογική
Κλινική του Πανε/µιου Αθηνών, από το 1983 Λέκτορας, Επίκουρος καθηγητής το 1990 και από το 1997
Αναπληρωτής Καθηγητής. Μετεκπαιδεύτηκε στην Εξωσωµατική Λιθοτριψία στο Centre MedicoChirurgical και
Necker στο Παρίση, ενδοουρολογία και χειρουργική ουρολογία στο Hospital Saint Louis στο Παρίσι,
Καθηγητής Le Duc και στο Katharinen Hospital της Στουτγάρδης. 'Έχει συµµετάσχει στην Οργάνωση της
Μονάδας Εξωσωµατικής Λιθροτριψίας -Ενδοουρολογίας- Υπερήχων και Laser του Σισµανόγλειου
Νοσοκοµείου. Από το 1993 έως 2007 ήταν εξεταστής για το European Board of Urology. Έχει συγγράψει
περισσότερα από 30 άρθρα στο PubMed, έχει συµµετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και επιστηµονικών
εκδηλώσεων ως οµιλητής ή συντονιστής, ενώ έχει συγγράψει ένα βιβλίο (∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία) και
κεφάλαια σε ελληνικά συγγράµµατα. Από το 2006 είναι πρόεδρος του τµήµατος Ενδοουρολογίας και
Λαπαροσκοπικής χειρουργικής της ΕΟΕ και από το 2008 συµµετέχει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ε.

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 ∆ιδάκτωρ 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 ∆ιευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου Λάρισας.

Βασίλειος Κατσίκας

∆ιονύσης Μητρόπουλος

Καθηγητής Ουρολογίας - Ενδοουρολογίας Α.Π.Θ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σπούδασε Ιατρική στο Α.Π.Θ. όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και ολοκλήρωσε την ειδικότητά
του. Μετά την ειδικότητα µετεκπαιδεύθηκε για 1 χρόνο στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική του
Μονάχου, µε ειδικό ενδιαφέρον στην εξωσωµατική λιθοθρυψία και την ενδοουρολογία. Αργότερα
µετεκπαιδεύθηκε για 3 µήνες στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική της Τεργέστης σχετικά µε τις
λαπαροσκοπικές επεµβάσεις στην Ουρολογία. Το 1986 ως Λέκτορας της Κλινικής Ουροποιητικών Οργάνων
Α.Π.Θ. ξεκίνησε την ακαδηµαϊκή του σταδιοδροµία ανερχόµενος οµαλά τις βαθµίδες της ιεραρχίας έως το
2006 οπότε και εξελέγη Καθηγητής Ουρολογίας. Το 1988 οργανώνει το τµήµα υπερηχογραφίας της Κλινικής
Ουροποιητικών Οργάνων Α.Π.Θ., όπου και εκπαιδεύονται αρκετοί Ουρολόγοι στους υπερήχους και την
εφαρµογή τους στην Ουρολογία. Από το 2004-2008 διεύθυνε την Β� Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ. που
στεγάζεται στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. ∆ιετέλεσε πρόεδρος της επιστηµονικής
επιτροπής του Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Γεννηµατάς», καθώς επίσης µέλος, αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Έχει συγγράψει 3 πρωτότυπα συγγράµµατα
σχετικά µε τους Υπερήχους, την Εξωσωµατική Λιθοθρυψία και τη Λαπαροσκόπηση στην Ουρολογία, καθώς
και εγχειρίδιο Ουρολογίας το οποίο διανέµεται µέχρι και σήµερα στους τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής.
Παράλληλα έχει αρκετές δηµοσιεύσεις στη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία.

Ο ∆ιονύσης 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 ∆ιαγωνισµό 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), ∆ίπλωµα 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.

∆ηµήτρης Κούβελας

Αθανάσιος Μπέκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρµακολογίας Α.Π.Θ.

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Ουρολόγος

Πήρε πτυχίο Φαρµακευτικής και κατόπιν Ιατρικής στο ΑΠΘ. Εκπόνησε τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του στο
Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής στο Γ.Π.Ν.Θ.
ΑΧΕΠΑ. Εξελέγη ως Λέκτορας Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ το 1992, και εξελίχθηκε
σταδιακώς στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία. Αναπληρωτής Καθηγητής εξελέγη το 2002. Μετεκπαιδεύτηκε επί 1,5
έτος στη Νευρο και Ψυχο- Φαρµακολογία στο Institut fuer Pharmakologie und Toxikologie του
Πανεπιστηµίου του Innsbruck Αυστρίας. Ταυτοχρόνως συνεργάζεται από την ίδρυσή του µε το Κέντρο
Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) στο Α.Π.Θ., και µε την Ουρολογική Κλινική της Ιατρικής
Σχολής του ΑΠΘ σε θέµατα Ουρο-Φαρµακολογίας, Κλινικής Φαρµακολογίας και Συνταγογραφίας. Είναι
Ιδρυτικό Μέλος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεκµηριωµένης Ιατρικής (Evidence Based Medicine)
και Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Εταιρείας Φαρµακολογίας και Κλινικής Φαρµακολογίας. Είναι κριτής σε
17 ∆ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά, Εισηγητής στον ΕΟΦ και µέλος Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) (Adverse Drug Reactions, Environmental Risk assesment). Έχει δηµοσιεύσει 62
επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, έχει συµµετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και επιστηµονικών
εκδηλώσεων ως προσκεκληµένος οµιλητής και έχει συγγράψει δύο βιβλία, ενώ έχει συγγράψει κεφάλαια και
έχει κάνει την επιστηµονική επιµέλεια σε 8 βιβλία.

Πήρε το πτυχίο Ιατρικής, έλαβε το διδακτορικό δίπλωµα και ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στην Ουρολογία
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατέχει τον τίτλο του Fellow of the European Board of
Urology (FEBU). Υπήρξε επιστηµονικός συνεργάτης του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας
(ΚΕΣΑΥ) του Α.Π.Θ. Εξειδικεύτηκε στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική
κλινική της Λειψίας στην Γερµανία. Κατέχει την θέση του Επιµελητή Β� στην Β� Ουρολογική κλινική του
Α.Π.Θ. ∆ιετέλεσε υπεύθυνος διοργάνωσης του τριών Μετεκπαιδευτικών Σεµιναρίων στην Λαπαροσκοπική
Ουρολογία. Έχει προσκληθεί ως οµιλητής/εισηγητής σε πολλά συνέδρια, ηµερίδες και κλινικά φροντιστήρια
και έχει τιµηθεί µε 2 διεθνή βραβεία (πρώτο βραβείο του Πανευρωπαϊκού Ουρολογικού Συνεδρίου 2005,
πρώτο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στην λαπαροσκοπική χειρουργική 2007 στο 1st AAGL International
Congress in Conjunction with SEGI). Έχει συγγράψει 9 άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά (84
αναφορές), 17 άρθρα στην ελληνική βιβλιογραφία καθώς και 1 κεφάλαιο σε βιβλίο.
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ΣΕΛΙΔΑ 17

Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Κυριάκος Μωυσίδης
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ΣΕΛΙΔΑ 18

Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Πέτρος Περιµένης

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Ουρολόγος

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών

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. ∆ιετέλεσε
υπεύθυνος του ιατρείου προστάτη και της µονάδας Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της Κλινικής. Το
2004 ήταν διδάσκων στην Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ. (Π∆ 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 ∆ιεθνή (πρώτο
βραβείο του Πανευρωπαϊκού Ουρολογικού Συνεδρίου 2005, πρώτο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο
ESSM το 2007) και 1 Ελληνικό βραβείο σε αντίστοιχα συνέδρια.

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έκανε την ειδικότητα της Ουρολογίας στο Τζάνειο
Γενικό Νοσοκοµείο και έγινε ∆ιδάκτορας 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 ∆ΕΠ στην Ουρολογική Κλινική του Ιατρικού Τµήµατος του
Πανεπιστηµίου Πατρών, το 2006 εκλέγεται Καθηγητής Ουρολογίας, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είναι
∆ιευθυντής 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.

Εύχαρις Παναγοπούλου

Ανδρέας Σκολαρίκος

Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ψυχολόγος Υγείας

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ψυχολογία στο τµήµα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1996. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήµιο Leiden της Ολλανδίας, ως
υπότροφος της Ολλανδικής κυβέρνησης, όπου και εξειδικεύτηκε στην Ψυχολογία Υγείας. Παράλληλα
ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή µε θέµα την επίδραση της επικοινωνίας γιατρού-ασθενή στην
πρόγνωση και θεραπεία των σωµατικών ασθενειών. Το 2001 ήρθε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου ως
µεταδιδακτορική συνεργάτης, µε υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο τη µελέτη και πρόληψη του
συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης σε επαγγελµατίες υγείας. Από το 2003-2005 εργάστηκε ως
διδάσκουσα στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, όπου και διορίστηκε ως Λέκτορας το 2005. Το 2003 σχεδίασε το
µάθηµα «Τεχνικές Επικοινωνίας» το οποίο συµπεριλήφθηκε ως υποχρεωτικό µάθηµα στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών και ως επιλεγόµενο στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα διδάσκει το συγκεκριµένο αντικείµενο στο πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
της Ιατρικής Σχολής. Είναι ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης της Επικοινωνίας στο Χώρο της
Υγείας. Είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής εταιρείας Ψυχολογίας Υγείας, και της
επιτροπής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επικοινωνίας στο χώρο της υγείας. Έχει συντονίσει πολλά
σεµινάρια και εκπαιδευτικά φροντιστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε θέµα την επικοινωνία
γιατρού-ασθενή. Το συγγραφικό της έργο περιλαµβάνει 23 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και πάνω
από 50 ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και ειδικεύτηκε στην Β’ Ουρολογική Κλινική του
Πανεπιστηµίου Αθηνών από την οποία έλαβε και την ∆ιδακτορική του ∆ιατριβή. 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 ∆ιεθνή 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.

Σταµάτης Παπαχαρίτου

Νικόλαος Σοφικίτης

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. - Βιολόγος Αναπαραγωγής

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Πτυχιούχος του Τµήµατος Βιολογίας του Α.Π.Θ. Μετεκπαιδεύτηκε στην Βιολογία της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
στην Ιατρική Σχολή 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 «∆ιοίκηση 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 Θεσσσαλονίκης, ενώ συγχρόνως συµµετέχει µε εκπαιδευτικές εισηγήσεις στο πρόγραµµα
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων (ΓΝ ΑΧΕΠΑ). Από τον 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. Εχει δηµοσιεύσει 10 εργασίες στο Pubmed και 5 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
Ένωση Κλινικών Εµβρυολόγων (ΠΕΚΕ) στην οποία διατελεί γενικός γραµµατέας από το 2007.

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 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 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 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. ∆ηµοσίευσε περισσότερες από 140 πλήρεις εργασίες εκ των οποίων οι 98 εµφανίζονται στο Pubmed µε
περισσότερα από 1500 Citations. Από το 2001 είναι Καθηγητής και ∆ιευθυντής 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.
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Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Φραγκίσκος E. Σοφράς
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Βιογραφικά Εκπαιδευτών
Σταύρος Τουλουπίδης

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θράκης

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 ∆ιευθυντής 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. ∆ιετέλεσε
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 69 (Pubmed) και οι
Ελληνικές σε 21. Από το 2004 εκδίδει το περιοδικό «Σύγχρονη Ουρολογία».

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 ∆.Π.Θ. Έχει κριθεί και υπηρέτησε όλες της βαθµίδες του ΕΣΥ
(Επιµελητής-∆ιευθυντής), ενώ από το 1989 εκλέχθηκε Λέκτορας Ουρολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,
όπου εξελίχθηκε στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία και το 2008 εκλέχθηκε Καθηγητής Ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του
∆.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 ∆ιευθυντής της ουρολογικής κλινικής του ∆.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Ανδρολογίας. Από την
κλινική παρέχεται µεταπτυχιακή ειδίκευση στην ενδοουρολογία (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 ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης για πάνω από 10
ακαδηµαϊκά έτη. Μέλος της επιτροπής ερευνών του ∆.Π.Θ. Αιρετό µέλος του ∆.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 ∆ηµοσιεύσεις σε έγκυρα ∆ιεθνή Περιοδικά (51 άρθρα
στο Pubmed) , 1 κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο έρευνας,3 µονογραφίες και 2 βιβλία Ουρολογίας.

Χαρίσιος Ταγαράς

Κωνσταντίνος Χατζηµουρατίδης

Καθηγητής Ευρωπαϊκού και Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ικαστής στο ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος του µεταπτυχιακού διπλώµατος ευρωπαϊκού δικαίου του Ελεύθερου
Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών και, το 1984, διδάκτωρ Νοµικής του Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής
του διατριβής απασχολήθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών και
στο Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου Θεσσαλονίκης, διετέλεσε δε Visiting Scholar στη Νοµική Σχολή
του Πανεπιστηµίου του Καίµπριτζ. Πριν από το διορισµό του, το 2005, στο ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ήταν Καθηγητής Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο (κάτοχος έδρας Jean Monnet και, κατά διαστήµατα, µέλος της Συγκλήτου και αναπληρωτής πρόεδρος
Τµήµατος), ταυτόχρονα δε και δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, ειδικευµένος κυρίως σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων
των ευρωπαϊκών οργανισµών και σε διεθνείς αθλητικές διαιτησίες. Επίσης, για µεγάλο διάστηµα υπήρξε εκπρόσωπος του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεµάτων δικαστικής συνεργασίας, έχοντας διατελέσει και Πρόεδρος της
Επιτροπής Αστικού ∆ικαίου του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του 2003.
Ακόµη, διετέλεσε µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Είναι
ιδρυτικό µέλος, το 1986, της Ένωσης Ευρωπαίων ∆ικηγόρων (U.A.E.) και µέλος της πρώτης διευθύνουσας επιτροπής της, από
δε το 2003 είναι αντεπιστέλλον µέλος της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας Συγκριτικού ∆ικαίου. Το 2005 εξελέγη µέλος του
νεοϊδρυθέντος ∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεµβούργο, όπου ασκεί µέχρι σήµερα τα
καθήκοντά του µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

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 ∆ιευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ (για 2 και 1
χρόνο αντίστοιχα) καθώς και στη θέση του ∆ιευθυντή 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 ∆ιεθνούς 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 ∆ιεθνούς 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 ∆ιεθνή 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.

Βασίλειος Τζώρτζης

∆ηµήτρης Χατζηχρήστου

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

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. Κατόπιν µετεκπαιδεύτηκε στην Λαπαροσκοπική Ουρολογία και
την Ενδοουρολογία στην Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική του AMC (Amsterdam). 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 ∆υσλειτουργιών 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. Είναι µέλος της εξεταστικής οµάδας του European Board of Urology. Είναι Fellow του European
Board of Urology και κριτής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Έχει συγγράψει 33 άρθρα σε διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά µε περισσότερες από 250 βιβλιογραφικές αναφορές, 5 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία
καθώς και περισσότερα από 50 άρθρα και κεφάλαια στην ελληνική βιβλιογραφία.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του (Πτυχίο Ιατρικής, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 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 ∆υσλειτουργίες (ESDA), του οποίου χρηµάτισε Πρόεδρος (2004-06). Από το 2005 είναι µέλος του
∆ιοικητικού 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 ∆ιεθνούς 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 19 ∆ιεθνή 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 90 άρθρα (80 στο Pubmed µε περισσότερες από 3000 αναφορές),
17 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία, ενώ 2 φορές ήταν φιλοξενούµενος συντάκτης ειδικών τευχών (supplements) διεθνών περιοδικών.
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