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Το σχολείο σάς περιμένει 
και φέτος να του δώσετε ζωή, 
με τη διαρκή συμμετοχή σας 

και τον ακούραστο ζήλο σας για μόρφωση 
και προβληματισμό!

Άλλωστε ΕΣΕΙΣ το διαμορφώσατε 
και εσείς κάθε χρόνο το διαφοροποιείτε 

από τις τυπικές επιστημονικές συναντήσεις!

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, η ανάγκη των 
Ουρολόγων για εκπαίδευση γίνεται επιτακτική. Μέσα σε λίγα 

χρόνια, πολλές παθήσεις έχουν αναθεωρηθεί, τόσο ως προς τους μηχανισμούς, μα 

κυρίως ως προς την αντιμετώπιση. Οι ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις έχουν 

πρακτικά εξοστρακίσει τις ανοικτές, χωρίς ωστόσο η εκπαίδευση των Ουρολόγων να 

έχει προσαρμοστεί σε αυτό. Η τεχνολογία, από την άλλη, έχει ήδη παρουσιάσει την 

«επόμενη ημέρα» στην Ουρολογία, αλλά το κόστος είναι η βασική τροχοπέδη της ευρείας 

εφαρμογής της.

Οι προκλήσεις αυτές έχουν αντίκτυπο 

και στην εκπαίδευση, αφού η κριτική των 

συμμετεχόντων απέναντι σε μια εκπαιδευτική 

διαδικασία έγινε δικαιολογημένα αυστηρή. Το 

ΙΜΟΠ ξέρει να ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση. 

Με πολύ μεράκι και χωρίς να υπολογίζει κόπο 

και κόστος, το Σχολείο οργανώνεται ξανά και 

είναι έτοιμο να ανταγωνιστεί τις προηγούμενες 

εμπειρίες.

Φέτος το Σχολείο τιμά τον καθηγητή Μιχάλη Μελέκο. 
Ολοκληρώνοντας μια πολύχρονη ακαδημαϊκή πορεία, συνέδεσε το όνομά του τόσο με 

την ίδρυση και την ιδιαίτερα επιτυχημένη λειτουργία της Ουρολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και τον σημαντικό ρόλο της ανάδειξης των περισσότερων 

νεότερων Ακαδημαϊκών σε θέσεις ευθύνης.  Το κυριότερο όμως είναι ότι αποτελεί για 

όλους μας υπόδειγμα δασκάλου/μαθητή, αφού ουδέποτε έλειψε έστω και από μία ώρα 

διδασκαλίας. Το Σχολείο τιμά στο πρόσωπό του ισότιμα τον δάσκαλο και τον «αιώνιο» 

μαθητή.

9 χρόνια 
συμπληρώνει 

φετόσ τό 
διαδραστικό 

σχόλειό 
όυρόλόγιασ μικρός αριθμός 

συμμετεχόντων 

οι βασικοι 
κανονεσ τησ 

εκπαιδευτικησ 
διαδικασιασ 

παραμενουν: 

παρουσιάσεις 
με επίκεντρο το πρόβλημα 
(problem solving learning)  

βασισμένες 
στην τεκμηριωμένη 

γνώση
 (evidence - based medicine) 
και στην ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση 
του ασθενή 

(patient - centered care)

Δημητρης ΧατζηΧρηςτου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. 

Πρόεδρος του ΙΜΟΠ

ΤΗε 9th uroscΗool2016

η πρόσκληση

αβίαστος χρόνος 
συζήτησης 

(μεγαλύτερος 
των ομιλιών) 

ένταξη του σχολείου 
στο πρόγραμμα 
συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης (Eu-AcME)  
του European Board
of urology / uEMs

και πιστοποίησή του 
με μόρια.

120
 ειδικοί 

ουρολόγοι

10
ειδικευόμενοι

www.imop.gr

αξιολόγηση 
μαθητών και 
δασκάλων

28
εκπαιδευτές



Ο ΣκΟπΟΣ 

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 
αυτήν, ο γιατρός χρησιμοποιούσε τις 
κλινικές του δεξιότητες. 

Στην εποχή μας, η νέα γνώση έρχεται καταιγιστική και ανατρέπει 

μέρα με τη μέρα δόγματα και αντιλήψεις, διαγνωστικές 

προσεγγίσεις και θεραπείες. Ο Ουρολόγος παρακολουθεί με 

δυσκολία τις εξελίξεις, ενώ ο χρόνος για τη μεταφορά της νέας 

γνώσης στην κλινική πράξη παραμένει μεγάλος, καθιστώντας 

τη συνεχιζόμενη διά βίου εκπαίδευση των Ουρολόγων δύσκολη. 

Οι σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης, από την άλλη, έχουν 

αναθεωρήσει την παραδοσιακή από αμφιθεάτρου διδασκαλία 

μέσα από νεωτεριστικές μεθόδους που άρχισαν να αποδίδουν 

καρπούς και πλέον υιοθετούνται από τον ακαδημαϊκό χώρο 

διεθνώς. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, με βάση την σχεδόν 2 δεκαετιών 

εκπαιδευτική εμπειρία των Μ.Μ.Ο.Π./ΙΜΟΠ σε κάθε γνωστικό 

αντικείμενο της Ουρολογίας, προχωρούμε στην οργάνωση του 

9ου ελληνικού Διαδραστικού Σχολείου Ουρολογίας. Πρόκειται 

για ένα Σχολείο, όπου οι συμμετέχοντες έχουν «ίσο χρόνο» 

με τους διδάσκοντες και η τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση 

συναντά την καθημερινή κλινική πράξη και εμπειρία. 

10
Περιορισμένος 

αριθμός θέσεων (10) 
θα δοθεί σε 

ειδικευόμενους 
που ολοκληρώνουν
 μέσα στο 2016 την 

ειδικότητα.

Σκοπός του είναι να εκθέσει τις σύγχρονες επικρατούσες τάσεις 
της επιστήμης και να συζητήσει με τους συναδέλφους τρόπους 
αντιμετώπισης που διέπονται από τις αρχές της ορθής κλινικής 
πράξης και της Ιατρικής με επίκεντρο τον ασθενή.

ΣΕ πΟΙΟυΣ 
απΕυθυνΕΤαΙ; 
Το Σχολείο απευθύνεται αποκλειστικά 

σε Ουρολόγους, που, παρά τον φόρτο 

της καθημερινότητας, έχουν δείξει, 

διαχρονικά, ότι αναζητούν τη νέα 

γνώση και γι’ αυτό έχουν αγαπήσει 

το Σχολείο. Απευθύνεται ιδιαίτερα 

στους νεότερους συναδέλφους που, σε 

δύσκολους καιρούς, όπως αυτοί που 

διανύουμε, έχουν ελάχιστες ευκαιρίες 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Η δΟμΗ 
ΤΟυ ΣχΟλΕΙΟυ
Μέσα από φροντιστήρια, διαδραστικά 

σεμινάρια, βήμα-βήμα συζήτηση 

χειρουργικών τεχνικών και των 

επιπλοκών τους, καθώς και μέσα από 

ομάδες εργασίας, γίνεται προσπάθεια 

ομοφωνίας σε διαγνωστικά και 

θεραπευτικά διλήμματα με γνώμονα την 

τεκμηριωμένη Ιατρική και την κλινική 

εμπειρία. Δίδεται, επίσης, η δυνατότητα 

ευρείας συζήτησης απόψεων και, 

το κυριότερο,  άμεσης επικοινωνίας 

εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων. 

τισ διαφανειεσ 
των ομιλιων.

2-5 επιλεγμενα 
ανασκοπικα αρθρα 

απο τη διεθνη 
βιβλιογραφια 
ανα ενοτητα 

διαλεγμενα απο 
τουσ αντιστοιχουσ 

εκπαιδευτεσ. 

το τεστ αυτογνωσιασ 
αποτελουμενο απο 

100 ερωτήσεισ 
πολλαπλων 

επιλογων στα 
θεματα που 

περιλαμβανονται 
στο προγραμμα 

προετοιμασμενο 
και παλι απο τουσ 

εκπαιδευτεσ.

A

B

γ

οι εκπαιδευομενοι 
βρισκουν 

ολο
το υλικο στο:

www.imop.gr/uro-school
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το σχολείο

www.imop.gr



ΦρΟνΤΙΣΤΗρΙα 
Παρουσίαση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος 

σε 30 λεπτά και ακολούθως συζήτηση 30 λεπτών. 

Σκοπό έχουν να δώσουν 
τις απαραίτητες γνώσεις σε 
θέματα που απασχολούν κάθε 
Ουρολόγο.

ΕΙκΟνΙκΟΙ αΣθΕνΕΙΣ  

Όλο και συχνότερα η ιατρική πράξη αντιμετωπίζει 

διλήμματα, και ο ασθενής ζητά δεύτερη γνώμη. Το πρόβλημα 

βρίσκεται στις αντικρουόμενες απόψεις των ιατρών. Οι 

ομάδες εργασίας είναι το πλέον διαδραστικό τμήμα του 

σχολείου. Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος κάθε ημέρας 

αντιμετωπίζουν στον υπολογιστή τους ένα περιστατικό 

εικονικού ασθενή πάνω στις 3 θεματικές ενότητες χωριστά, 

που αντανακλούν 3 από τις συχνές Ουρολογικές παθήσεις. 

Το επόμενο πρωί,  ενώπιον όλων γίνεται η τεκμηρίωση των 

σωστών απαντήσεων/λύσεων από τους 2 εκπαιδευτές. 

Uro/
Swords 
προκειται για 

επιστημονικεσ 
μονομαχιεσ πανω 

σε αναπαντητα 
ουρολογικα 
ερωτηματα. 

ο διαιτητησ θετει 
ερωτησεισ 

και σε 3 λεπτα 
πρεπει καθε 

μονομαχοσ να 
τεκμηριωσει την 
προκαθορισμενη 

θεση του. 

στο τελοσ 
καθε ερωτησησ, 

το κοινο ψηφιζει 
την πιο 

πειστικη θεση. 

Ο ΜΟνΟΜΑχΟΣ 
ΠΟυ ΘΑ ΚερΔΙΣεΙ 
2 `Η ΚΑΙ ΤΟυΣ 3 

γυρΟυΣ 
ΘΑ ΑνΑΔεΙχΤεΙ 

νΙΚΗΤΗΣ.

χΕΙρΟυργΙκα 
μυΣΤΙκα  

Τα χειρουργικά μυστικά αποτελούν το δυσκολότερο 

ίσως κομμάτι μετάδοσης δεξιοτήτων και εμπειρίας. 

Στόχος είναι το καλό 
μετεγχειρητικό αποτέλεσμα 
και η αποφυγή επιπλοκών. 
επιπλοκές, όμως, 
αντιμετωπίζουν όλοι όσοι 
χειρουργούν κάποιες, 
μάλιστα, γίνονται εφιαλτικές 
τόσο για τον ασθενή όσο και 
για τον θεράποντα ιατρό. 

Ο τελικός σχολιασμός ανήκει στους 

εκπαιδευόμενους αλλά και στους εκπαιδευτές, που 

καλούνται να καταθέσουν τη δική τους εμπειρία.

δΙαδραΣΤΙκα 
ΣΕμΙναρΙα  
Τα σεμινάρια πραγματεύονται, με ολοκληρωμένο τρόπο, 

διάφορα θέματα που αφορούν στον Ουρολόγο. Έχουν 

διάρκεια 90-120 λεπτά εκ των οποίων ο μισός χρόνος 

ανήκει στο ακροατήριο για ερωτήσεις και σχόλια. Η 

διαδραστική παρουσίαση δίνει τη δυνατότητα μιας 

«τελικής πρόβας» πριν από την εφαρμογή της νέας 

γνώσης την επόμενη ημέρα στην κλινική πράξη.

30́
30́+

90́
120́

-

ΤΗε 9th uroscΗool2016

η εκπαιδευτική διαδικασία

www.imop.gr
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ΤΕΣΤ αυΤΟγνΩΣΙαΣ
Οι εκπαιδευτές ετοιμάζουν περίπου 100 ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών (4-5 επιλογές, μία μόνο σωστή 

απάντηση), με βάση τα κλινικά μηνύματα κάθε ενότητας 

του σχολείου. Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν ηλεκτρονικά 

στις αντίστοιχες ερωτήσεις, στο τέλος κάθε θεματικής 

ενότητας. 

Οι 3 συνάδελφοι που θα απαντήσουν 
στις περισσότερες ερωτήσεις σωστά 
κερδίζουν τη συμμετοχή τους στο 
urocourse 2016 στην Αγριά!

μΟρΙΟδΟΤΗΣΗ EU - ACME
To πρόγραμμα του σχολείου κατατίθεται, όπως κάθε χρόνο, 

ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
Eu-AcME του European Board of urology. 

ΕκπαΙδΕυΤΕΣ
Είναι εξαιρετική τιμή για το ΙμοΠ 
το γεγονός ότι, στην προσπάθειά 

του αυτή – για 9η συνεχή χρονιά –, 
στηρίζεται από μία ομάδα διαπρεπών 

ακαδημαϊκών δασκάλων/εκπαιδευτών 
από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.  
μία σύμπραξη, λοιπόν, μεντόρων και 

νεότερων ουρολόγων με σημαντική ήδη 
παρουσία και αναγνώριση στο διεθνή και 

ελληνικό επιστημονικό στίβο εγγυάται 
ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ιδιαίτερα 

υψηλού επιπέδου. 
η συμμετοχή ως ομιλητών ειδικευόμενων 

που διακρίθηκαν στα χρόνια της 
ειδικότητας αποτυπώνει με τον καλύτερο 

τρόπο την ταυτότητα του ςχολείου.

αΞΙΟλΟγΗΣΕΙΣ
η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην 
κρίση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και 
των εκπαιδευτών του. 
οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν 
ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
των εκπαιδευτών, καθώς και του σχολείου 
στο σύνολό του. η διαδικασία αυτή είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, αφού αφενός θα κρίνει 
το εκπαιδευτικό εγχείρημα, αφετέρου θα 
δώσει τη δυνατότητα τόσο διόρθωσης 
λαθών όσο και μελλοντικής βελτίωσης. 
Θα πρέπει να τονιστεί πως η οργανωτική 
επιτροπή, όπως και πέρυσι,  βασίστηκε στις 
αξιολογήσεις ομιλητών/εκπαιδευτών των 
περασμένων ετών για την κατάρτιση του 
φετινού προγράμματος.

3 διανυκτερευσεισ 
σε ξενοδοχειο 

4 αστερων 
με πρωινο

 

δειπνο το σαββατο 
το βραδυ

παρακολουθηση 
του σχολειου

ηλεκτρονικο 
φακελο υλικου

 

πιστοποιητικο 
παρακολουθησησ &

μοριοδοτησησ 
(EU-ACME)

6 CoffEE brEAks

η εγγραφη-
συμμετοχη 

περιλαμβανει:

ΤΗε 9th uroscΗool2016

η αξιολόγηση ο τόπος

100
3

[ [
www.imop.gr

Η δΙαμΟνΗ

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόλλωνας 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 
τοποθέτησε ανάμεσα στα άστρα, δίπλα σε αυτήν του 
δασκάλου του, Κενταύρου χείρωνα. Τα παραπάνω 
δικαιολογούν την αρχική επιλογή του Πηλίου ως τόπου 
πραγματοποίησης της εκδήλωσης, στο πιο εύκολα 
προσβάσιμο χωριό του, την Πορταριά. Η εμπειρία των 
προηγούμενων ετών έδειξε ότι η απομόνωση σε ένα 
ιδιαίτερα ευλογημένο φυσικό τοπίο, το αγαπημένο 
θέρετρο των θεών του Ολύμπου, υπηρετεί άψογα 
τους σκοπούς του σχολείου. Το ξενοδοχείο «Portaria» 
διαθέτει την υποδομή και θα φιλοξενήσει και φέτος 
το σχολείο. Σκοπός είναι να επιτευχθεί μία αξιοπρεπής 
αλλά λιτή εκδήλωση και να αποφευχθεί οτιδήποτε 
υπερβολικό ή ξένο προς την εκπαιδευτική διαδικασία. 
για την διαμονή των συμμετεχόντων έχει εξασφαλιστεί 
ικανός αριθμός δωματίων σε ξενοδοχεία της περιοχής.

1 2 k m



Το ΙΜΟΠ ιδρύθηκε το 2011, με 
πρωτοβουλία επιστημόνων-μελών 
του Διδακτικού και επιστημονικού 
Προσωπικού του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
και την αμέριστη συμπαράσταση της 
επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ.. Αποτελεί 
ουσιαστικά εξέλιξη και φυσική συνέπεια 
της επιτυχούς πορείας από το 2006 
της Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών 
Παθήσεων του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μ.Μ.Ο.Π.) 
και της πολύχρονης καταξιωμένης 
προσπάθειας του πρώτου κέντρου της 
Μ.Μ.Ο.Π., του Κέντρου Σεξουαλικής και 
Αναπαραγωγικής υγείας (Κε.Σ.Α.υ.), που 
ιδρύθηκε το 1998. 
Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με σκοπό να 
συμπληρώσει και να επεκτείνει τις 
δράσεις της Μ.Μ.Ο.Π., μέσα από μία 
στενή συνεργασία, αφού η Μ.Μ.Ο.Π. 
συμμετείχε στη διαδικασία ίδρυσης 
του Ινστιτούτου, τόσο με πόρους όσο 
και με την τεχνογνωσία της. Έτσι, στο 

νέο οργανωτικό σχήμα η Μ.Μ.Ο.Π. 
επικεντρώνεται στην κλινική έρευνα 
και επεκτείνεται και στη βασική έρευνα 
μέσω της ανάπτυξης του εργαστηρίου 
Μοριακής Ουρολογίας (ε.Μ.Ο.), ενώ το 
Ινστιτούτο υλοποιεί τους εκπαιδευτικούς 
σκοπούς που μέχρι σήμερα υποστήριζε η 
Μ.Μ.Ο.Π.. Το ΙΜΟΠ αναπτύσσει παράλληλα 
και τα προγράμματα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης ασθενών. επίσης, 
το Ινστιτούτο επεκτείνει τις δράσεις 
με προγράμματα προληπτικού ελέγχου 
πολιτών, σε συνδυασμό με σχεδιασμό και 
υλοποίηση επιδημιολογικών μελετών στην 
κοινότητα. 

Τέλος, το ΙΜΟΠ, χάρη στη μεγάλη 
διδακτική και ερευνητική του εμπειρία, 
καθώς και στην εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία του, παρέχει συμβουλευτικές 
και οργανωτικές υπηρεσίες προς τρίτους 
(δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
εταιρείες), σε δράσεις που άπτονται του 
αντικειμένου του.

ΣκΟπΟΣ

Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων 
αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, 

που σκοπό έχει την προαγωγή της υγείας του 
ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος μέσα 

από την ενημέρωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, 
τεκμηριωμένη θεραπεία και  αποκατάσταση των 

ουρολογικών παθήσεων. 

ΤΗν ΟργανΩΤΙκΗ 
ΕυθυνΗ ΤΟυ ΣχΟλΕΙΟυ

 ε χ ε ι  ε π ι τ ρ ο π ή  τ ο υ  ι Μ ο π : 

Α. ΑΠΟΣΤΟλΙΔΗΣ 
(δοκιμασία αυτοαξιολόγησης / μοριοδότηση)

ε. ΜΗΤΣΑΚΟΠΟυλΟυ 
(ηλεκτρονική πλατφόρμα / εγγραφές)

Μ. νIγΔελΗΣ
(Social media / εκπαιδευτικές εφαρμογές υπολογιστών)

Α. ΠΑΣΣΙΟυ 
(συντονισμός / επικοινωνία) 

 Δ. ΣΠΑχΟΣ 
(ροή προγράμματος / ηλεκτρονικό σχολείο)

Μ. ΤΣΙΟυΠρΟυ 
(εκπαιδευτικό υλικό /οργάνωση ροής)

Κ. χΑΤΖΗΜΟυρΑΤΙΔΗΣ 
(επιστημονικό υλικό / ηλεκτρονικός φάκελος) 

Δ. χΑΤΖΗχρΗΣΤΟυ 
(εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

πώς
γίνε σήμερα μέλος 

του ΙΜΟΠ, 
συμπληρώνοντας 
την ειδική φόρμα 
στον ιστοχώρο 

www.imop.gr
 και έτσι θα αποκτήσεις 

άμεσα τον κωδικό 
πρόσβασης στις σελίδες 
για ειδικούς με πλούσιο 

εκπαιδευτικό υλικό 
και έγκυρη ενημέρωση. 

ΤΗε 9th uroscΗool2016

η βράβευση

ΙΣΤΟρΙκΟ

facebook.com/imopgr twitter.com/imopgr google.com/+imopgr youtube.com/imopgr

www.imop.gr

α κ ο λ ο υ θ e i σ τ ε  τ ο  ι Μ ο π  σ τ α  s o c i a l  m e d i a

bit.ly/isudlinkedin

in

αρΙΣΤΕΙα νΕΟυ ΟυρΟλΟγΟυ
Φέτος, στη διάρκεια του επίσημου δείπνου το Σάββατο 

9/4/2015, θα απονεμηθεί το βραβείο «Αριστείας νέου 

Ουρολόγου», στον υποψήφιο που θα έχει αναδειχθεί μετά 

από τη σχετική αξιολόγηση. 

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ 

με σκοπό να συνδράμει την προσπάθεια του αριστεύσαντος 

για μετεκπαίδευση.

ε Ξ ω τ ε ρ ι κ ο ι  σ υ Ν ε ρ γατ ε σ
• Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ (m-educator)  •  Paramount advertising  •  Dada art 

• Greek infographics • Σχεδιασμός εντύπου di design  • Εκτύπωση Σχήμα & Χρώμα

ε π ι κ ο ι Ν ω Ν ι α  γ ι α  ο ρ γα Ν ω τ ι κ α  θ ε Μ ατα :
ΜΑρΙνΑ ΤΣΙΟυΠρΟυ, ΜΑ  (Υπεύθυνη δράσεων ΙΜΟΠ)

Τηλ./fax:  2310228028  Κινητό:  6942791082 e-mail: m.tsiouprou@imop.gr
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οι εκπαιδευτές
Αθανασόπουλος 
Αναστάσιος
Καθηγητής Ουρολογίας-
Νευροουρολογίας 
Πανεπιστημίου Πατρών

Αλιβιζάτος 
γεράσιμος
Διευθυντής Γ’ 
Ουρολογικής Κλινικής 
Θεραπευτηρίου «Υγεία»

Αναστασιάδης 
Αναστάσιος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, 
Α΄ Ουρολογική 
Κλινική ΑΠΘ 

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

γιαμαρέλλος – 
Μπουρμπούλης 
ευάγγελος
Λοιμοξιολόγος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παθολογίας ΕΚΠΑ

γιαννακόπουλος 
Στυλιανός
Αναπληρωτής
Καθηγητής Ουρολογίας 
Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης

γκράβας 
Σταύρος
Αναπληρωτής Καθηγητής 
ΟυρολογίαςΠανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

γυφτόπουλος 
Κωστής
Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ανατομικής 
Πανεπιστημίου Πατρών

Δούμας 
Μιχάλης
Αναπληρωτής
Καθηγητής 
Παθολογίας Α.Π.Θ.

Καλλιδώνης 
Παναγιώτης
Χειρουργός Ουρολόγος, 
Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος Ουρολογικής 
Κλινικής Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Πατρών

Καλυβιανάκης 
Δημήτρης
Χειρουργός 
Ουρολόγος, 
Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος Α.Π.Θ. 
συνεργάτης ΙΜΟΠ

λιάτσικος 
ευάγγελος
Αναπληρωτής 
Καθηγητής 
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Πατρών

Μελέκος 
Μιχαήλ
Καθηγητής
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας
 

Μπόγρης 
Σωτήρης
Ουρολόγος, 
Αθήνα

Μητρόπουλος 
Διονύσης
Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Μητσογιάννης 
Ηρακλής
Επίκουρος 
Καθηγητής
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Παπαδημητρίου 
Βάιος
Χειρουργός 
Ουρολόγος, 
Λαμία

Περιμένης 
Πέτρος
Καθηγητής 
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Πατρών

Σημαιοφορίδης 
Βασίλης
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Α’ Ουρολογικής 
Κλινικής Α.Π.Θ. 

Σκολαρίκος 
Ανδρέας
Αναπληρωτής
Καθηγητής 
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Αθηνών

Σοφικίτης 
νίκος
Καθηγητής Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων

Σοφράς 
Φραγκίσκος
Καθηγητής 
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Κρήτης

Σφουγγαριστός 
Σταύρος
Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, 
Α΄Ουρολογική 
Κλινική Α.Π.Θ.

Τζώρτζης 
Βασίλης
Αναπληρωτής
Καθηγητής Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

Τουλουπίδης
 Σταύρος
Καθηγητής 
Ουρολογίας 
Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης

Τυριτζής 
Σταύρος
Χειρουργός Ουρολόγος, 
Επίκουρος καθηγητής 
Karolinska  institutet, 
Σουηδία.

χατζηχρήστου 
Δημήτριος
Καθηγητής 
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

www.imop.gr

Δημητριάδης 
γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.
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18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.30

πεΜπτή 08απριλιου 2016
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το πρόγραμμα

www.imop.gr

ΔιαΔραστικο σεΜιΝαριο ι:
παιδοουρολογια: τι πρεπει να γνωριζει ο ουρολογοσ

συντονιστής: ν. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
Παθήσεις ανώτερου ουροποιητικού / Σ. ΜΠΟγρΗΣ

Παθήσεις κατώτερου ουροποιητικού / Β. ΣΗΜΑΙΟΦΟρΙΔΗΣ 

εικοΝικοσ ασθεΝήσ i:
 λιθιαση νεφρου- ουρητηρα (το προβλημα)
συντονιστές: Σ. γΙΑννΑΚΟΠΟυλΟΣ, Α. ΣΚΟλΑρΙΚΟΣ

εΝαρΞή
αφιερωμενη στον καθηγητη μ. μελεκο
συντονιστές: Φ. ΣΟΦρΑΣ, Δ. χΑΤΖΗχρΗΣΤΟυ 

Διλήμματα στην οργάνωση μιας κλινικής /Δ. χΑΤΖΗχρΗΣΤΟυ 
Ο δάσκαλός μας /Β. ΤΖώρΤΖΗΣ 
Η παρακαταθήκη /Μ. ΜελεΚΟΣ

ΦροΝτιστήριο i: 
εκτροπη ουρων, 

ουρουν και ζουν καλυτερα οι ασθενεισ με νεοκυστη;
συντονιστής: Α. ΣΚΟλΑρΙΚΟΣ ομιλητής: γ. ΔΗΜΗΤρΙΑΔΗΣ

ΔιαΔραστικο σεΜιΝαριο ιι: 
τι πρεπει να παρεχει ενα ιδιωτικο ουρολογικο ιατρειο: (α)

συντονιστές: γ. ΑλΙΒΙΖΑΤΟΣ, Φ. ΣΟΦρΑΣ 
χώρος, οργάνωση, υπηρεσίες / Δ. ΚΑλυΒΙΑνΑΚΗΣ 

Ο εξοπλισμός / Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤρΙΟυ

ΔιαΔραστικο σεΜιΝαριο ιιι: 
τι πρεπει να παρεχει ενα ιδιωτικο ουρολογικο ιατρειο (β)

συντονιστές: γ. ΑλΙΒΙΖΑΤΟΣ, Φ. ΣΟΦρΑΣ
Ταμεία-εΣΠΑ: συμβάσεις και δυνατότητες

 χρηματοδότησης / Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤρΙΟυ 
Αστική ευθύνη, νομική κάλυψη, σχέσεις με τρίτους / Σ. ΤυρΙΤΖΗΣ

εικοΝικοσ ασθεΝήσ ii: 
κυπ και μεταστατικοσ καρκινοσ προστατη (το προβλημα)

συντονιστές: Δ. ΜΗΤρΟΠΟυλΟΣ, Β. ΤΖώρΤΖΗΣ

εικοΝικοσ ασθεΝήσ i:
 λιθιαση νεφρου- ουρητηρα (η λυση)

συντονιστές: Σ. γΙΑννΑΚΟΠΟυλΟΣ,  Α. ΣΚΟλΑρΙΚΟΣ

uro-swords ι:  
το ευκαμπτο ουρητηροσκοπιο περιθωριοποιει την PCNL

Διαιτητής: Σ. γΙΑννΑΚΟΠΟυλΟΣ 
υπέρ: Α. ΑνΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  κατά: Σ. ΣΦΟυγγΑρΙΣΤΟΣ 

χειρουργικα Μυστικα i: η χειρουργικη του νεφρου
συντονιστής: Π. ΠερΙΜενΗΣ 

Ανατομική θεώρηση / Κ. γυΦΤΟΠΟυλΟΣ 
Ανοικτή προσπέλαση /  Π. ΠερΙΜενΗΣ 

λαπαροσκοπική προσπέλαση / Α. ΣΚΟλΑρΙΚΟΣ

9.00 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.30

παρασκευή

ελληνικο
διαδραστικο
σχολειο
ουρολογιασ
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09 10απριλιου 2016 απριλιου 2016

ΦροΝτιστήριο ιι: 
καρδια, πνευμονεσ και σεξ 
συντονιστής: Δ. χΑΤΖΗχρΗΣΤΟυ 

ομιλητής: Μ. ΔΟυΜΑΣ 

ΦροΝτιστήριο ιιι:
χρονια βακτηριακη προστατιτιδα, θεραπευεται;

συντονιστής: Σ. ΤΟυλΟυΠΙΔΗΣ 
ομιλητής: ε. γΙΑΜΑρελλΟΣ

ΔιαΔραστικο σεΜιΝαριο ιV: 
μεταβολικο συνδρομο ωσ αιτιολογια παθησεων

 του συστηματοσ (α)
συντονιστές: Α. ΑΠΟΣΤΟλΙΔΗΣ, ν. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ 
Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο / Μ. ΔΟυΜΑΣ

επιπτώσεις στο κατώτερο ουροποιητικό / Α. ΑΠΟΣΤΟλΙΔΗΣ  

λήΞή 
επιδοση 

βεβαιωσεων
 παρακολουθησησ

ΔιαΔραστικο σεΜιΝαριο ιV: 
μεταβολικο συνδρομο ωσ αιτιολογια παθησεων 

του γεννητικου συστηματοσ (β)
συντονιστές: Α. ΑΠΟΣΤΟλΙΔΗΣ, ν. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ 
επιπτώσεις στη στύση / Δ. χΑΤΖΗχρΗΣΤΟυ
 επιπτώσεις στον όρχι / ν. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ

εικοΝικοσ ασθεΝήσ ii: 
κυπ και μεταστατικοσ καρκινοσ προστατη (το προβλημα)

συντονιστές: Δ. ΜΗΤρΟΠΟυλΟΣ, Β. ΤΖώρΤΖΗΣ

uro-swords ιι:  
ριζικη προστατεκτομη: η ρομποτικη εχει κερδισει

Διαιτητής: ε. λΙΑΤΣΙΚΟΣ 
υπέρ: Σ. ΤυρΙΤΖΗΣ   κατά: Π. ΚΑλλΙΔώνΗΣ

uro-swords iii:
κυπ: ο μεσοσ λοβοσ ειναι κριτηριο επεμβασησ;

Διαιτητής: Δ. ΜΗΤρΟΠΟυλΟΣ 
υπέρ: ε. λΙΑΤΣΙΚΟΣ  κατά: Σ. γΚρΑΒΑΣ

εικοΝικοσ ασθεΝήσ iii:
αντρασ με  επιμονη συχνουρια (η λυση)
συντονιστές: Η. ΜΗΤΣΟγΙΑννΗΣ, Σ. γΚρΑΒΑΣ

ΔιαΔραστικο σεΜιΝαριο ιιι: LUTs, παρεμβατικη αντιμετωπιση 
συντονιστές: Α. ΑΘΑνΑΣΟΠΟυλΟΣ, γ. ΔΗΜΗΤρΙΑΔΗΣ
Διαλείποντες καθετηριασμοί / γ. ΔΗΜΗΤρΙΑΔΗΣ
 Έγχυση αλλαντικής τοξίνης / Α. ΑΠΟΣΤΟλΙΔΗΣ 

νευροερεθισμός / Α. ΑΘΑνΑΣΟΠΟυλΟΣ 

ΔιαΔραστικο σεΜιΝαριο V:  
αμφισβητωντασ τα gUidELiNEs των ουρολοιμωξεων

συντονιστής:Φ. ΣΟΦρΑΣ
Οι κατευθυντήριες οδηγίεςτης EAu / Η. ΜΗΤΣΟγΙΑννΗΣ 

Η αμφισβήτηση / ε. γΙΑΜΑρελλΟΣ

9.00 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.30

9.00 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

σαββατο κυριακή

εικοΝικοσ ασθεΝήσ iii:
αντρασ με  επιμονη συχνουρια (το προβλημα)

συντονιστές: Η. ΜΗΤΣΟγΙΑννΗΣ, Σ. γΚρΑΒΑΣ

Το σχολείο είναι διαδραστικό 
μην ξεχάσετε 
τους φορητούς 

υπολογιστές σας!
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Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Εξειδίκευση στην Νευροουρολογία & Ουροδυναμική, 
Βρετανικά Nοσοκομεία Royal Glasgow Infirmary, Taunton 

Somerset και Bristol Sauthmead.

 ο τάσος αθανασόπουλος  σπούδασε ιατρική στο πανε-
πιστήμιο “g’Annunzio” στο κιέτι της ιταλίας (1976-1982).
είναι καθηγητής ουρολογίας με εξειδίκευση στη νευ-
ροουρολογία και ουροδυναμική στο ιατρικό τμήμα του  
πανεπιστημίου  πατρών και διευθυντής της μονάδας 
ουροδυναμικής ουρολογίας του π. γ. ν. πατρών. 
Άρχισε την ειδικότητα της 
ουρολογίας στο γ.ν. αθηνών 
«ελπίς» και την ολοκλήρωσε 
στο πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο  πατρών το 1990. το 
ίδιο έτος αναγορεύθηκε δι-
δάκτορας του πανεπιστημίου 
πατρών. στη συνέχεια εξειδι-
κεύτηκε στην υποειδικότητα 
της γυναικείας ουρολογίας, 
νευροουρολογίας και ουρο-
δυναμικής στη μεγάλη βρε-
τανία στα νοσοκομεία:  royal 
glasgow infirmary (Con. Mr 
P. Paterson), Taunton and 
somerset Hospital (con. Mr 
M. speakman) και bristol 
sauthmead general Hospital 
(con. Prof P. Abrams). κατά διαστήματα   κάνοντας χρή-
ση της εκπαιδευτικής του άδειας από το πανεπιστήμιο 
πατρών εργάστηκε ως Visiting senior Lecturer στο 
bristol Urological institute,  ως Consultant Urolοgist στο 
Taunton and somerset Hospital, ως Visiting Professor  
στο University of Michigan Medical Center , Ann Arbor, 
UsA και  στο dept of Urology and Andrology στο  
University of Perugia, italy    

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1982  
πτυχίο ιατρικής, 

g. d’Annunzio, Chieti, 
ιταλία 

1990
ειδικότητα  

ουρολογίας,  
γ. ν. ελπίς,  αθήνα, 
και πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο πατρών

1990
διδακτορική διατριβή, 

ιατρική σχολή 
πανεπιστημίου πατρών 

Αθανασόπουλος 
Αναστάσιος

Καθηγητής 
Ουρολογίας-

Νευροουρολογίας 
Πανεπιστημίου 

Πατρών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

νευροουρολογία -
ουροδυναμική, γυναικεία 
ουρολογία, υπερπλασία 
προστάτη.

Έχει δημοσιεύσει 
πολλά  άρθρα 

(πάνω από 120) στη 
πλειονότητα τους 
σε διεθνή ιατρικά 

περιοδικά με κριτές 
και έχει πάνω από 

1300 αναφορές. Το 
κύριο ερευνητικό 

του ενδιαφέρον 
είναι στο πεδίο της 

Ουροδυναμικής 
Ουρολογίας. είναι 

επίσης κριτής σε 
πολλά διεθνή ιατρικά 

περιοδικά.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Eτήσια στο Nijmegen της Ολλανδίας με υποτροφία του 
ιδρύματος Ωνάση  

αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Mcgill του καναδά (bsc) 
και την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου αθηνών, από όπου 
πήρε τον τίτλο της ειδικότητας της ουρολογίας (λαϊκό νο-
σοκομείο) και τον τίτλο του διδάκτορα. κατόπιν ετήσιας με-
τεκπαίδευσης στο Nijmegen της ολλανδίας, εξελέγη λέκτο-
ρας (1994) στη β΄ πανεπιστημιακή ουρολογική κλινική στο 

σισμανόγλειο νοσοκομείο, όπου 
υπηρέτησε μέχρι το 2008, οπότε 
και παραιτήθηκε ως αναπληρωτής 
καθηγητής. σήμερα, είναι διευθυ-
ντής της γ΄ ουρολογικής κλινικής 
του νοσοκομείου υγεια. είναι μέ-
λος της εξεταστικής επιτροπής του 
European board of Urology (EbU) 
από το 1997 και από το 2008 μέχρι 
το 2011 διετέλεσε πρόεδρος της 
επιτροπής αυτής. υπήρξε για επτά 
χρόνια μέλος της επιτροπής της 
EAU για τις κατευθυντήριες οδη-
γίες στην κυπ (guidlines). 
είναι πρόεδρος του  «μαντζαβι-
νατείου» κοινωφελούς ιδρύματος 
της κεφαλονιάς και μέλος του δι-
οικητικού συμβουλίου της σχολής 
χιλλ. τα τελευταία δύο χρόνια, 

συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση της ουρολογικής κλινι-
κής του νοσοκομείου υγεια στα τίρανα της αλβανίας.  

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1979
πανεπιστήμιο Mcgill 
στο μόντρεαλ του 
καναδά (bachelor

 of science)

1984
ιατρική σχολή του πα-
νεπιστημίου αθηνών

1992
τίτλος ειδικότητας της 

ουρολογίας (λαϊκό 
νοσοκομείο) και 

τίτλος διδάκτορα από 
την ιατρική σχολή των 

αθηνών

Αλιβιζάτος 
γεράσιμος
Διευθυντής Γ’ 
Ουρολογικής 
Κλινικής 
Θεραπευτηρίου 
«Υγεία»

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

καρκίνος προστάτη, υπερ-
τροφία προστάτη, καρκί-
νος κύστης.

Έχει συμμετάσχει 
σε διεθνείς 
πολυκεντρικές 
μελέτες και έχει 
προσκληθεί ως 
ομιλητής σε 19 
διεθνή συνέδρια. 
Έχει συγγράψει 
60 εργασίες στο 
Pub Med και 7 
κεφάλαια σε 
βιβλία.

ι03ι ι04ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ 2011 -2012  Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, στην Ενδοου-
ρολογία και Λαπαροσκοπική Χειρουργική, ESUT Fellowship

ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του (πτυχίο ιατρικής 
και ειδικότητα) στο α.π.θ.
η διδακτορική του διατριβή είναι προς παρουσίαση στο 
απθ. μετεκπαιδεύτηκε επί 2ετία στην ολλανδία (2011 
και 2012) στο AMC (πανεπιστημιακό νοσοκομείο αμ-
στερνταμ) στην ενδοουρολογία και λαπαροσκοπική χει-
ρουργική, επί διετία σε έμμι-
σθη θέση (stuff member).
Έχει αποκτήσει το EsUT 
fellowship in Endourology 
and Laparoscopy,της εAU.
είναι κάτοχος του τίτλου 
του fellow of the European 
board of Urology (fEbU). 
Έχει  επιστημονική παρουσία 
ως προσκεκλημένος ομι-
λητής στην ελλάδα και στο 
εξωτερικό (12 συνέδρια), 
ήταν invited faculty στο  
Challenges in Endourology 
το  2014 και στο World 
Congress of Endourology το 
2012 και είναι invited faculty 
στο Challenges in Endourology για το 2016.Έχει παρου-
σιάσει περισσότερες από 20 περιλήψεις σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια. Eίναι Visiting surgeon στο Victoria 
Hospital, NHs fifE (Locum position).

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

2001 
πτυχίο ιατρικής 

στο α.π.θ.

2015 
διδακτορική διατριβή 

στο α.π.θ. 
(προς παρουσίαση)

2011 
ειδικότητα ουρολογίας 

στο α.π.θ.

Αναστασιάδης 
Αναστάσιος

Χειρουργός Ουρολόγος, 
Πανεπιστημιακός 

Υπότροφος Α’
Ουρολογικής Κλινικής  

Α.Π.Θ.

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ενδοουρολογία,  λαπαροσκο-
πική χειρουργική του νεφρού 
και νευροουρολογία.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ 2002. Νοσοκομεία National Hospital for Neurology and 
Neurosurgery και Hammersmith στοΛονδίνο  
◆ Κλινικόςερευνητήςτου Institute of Neurology, University 
College London (UCL). 

πήρε πτυχίο ιατρικής και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της 
ουρολογίας (1998) και  διδακτορική διατριβή (2004) στην 
ουρολογική κλινική του α.π.θ.. εργάστηκε στη συνέχεια 
ως επιστημονικός συνεργάτης των ειδικών ιατρείων Nευρο-

ουρολογίας/ ουροδυναμικής και 
ανδρολογίας.διετέλεσε επιμελη-
τής β΄ στην ουρολογική κλινική 
του γ. ν. χαλκιδικής (2000-2002), 
οπότε και έλαβε υποτροφία από το 
European Urological scholarship 
Programme στα νοσοκο-
μεία National Hospital for 
Neurology and Neurosurgery και 
Hammersmith στο λονδίνο.μετά 
το τέλος της υποτροφίας και για 
τα επόμενα 3,5 έτη, εργάστηκε ως 
κλινικός ερευνητής του institute 
of Neurology, University College 
London (UCL).το 2006, αναγο-
ρεύθηκε λέκτορας του α.π.θ., 
επίκουρος καθηγητής νευροου-
ρολογίας (2011) και αναπληρωτής 
καθηγητής το 2015. η συνεργα-
σία του με το UCL συνεχίζεται, με 
την αναγόρευσή του ως επίτιμου 
λέκτορα. Έχει διατελέσει κύριος 
ερευνητής σε σειρά πολυκεντρι-
κών μελετών και ερευνητικών 
πρωτοκόλλων. Έχει υπάρξει πρό-
εδρος επιστημονικών συνεδρίων 
σε διεθνή συνέδρια. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1998: 
πτυχίο ιατρικής  
και ειδικότητα

ουρολογίας α.π.θ.

2004: 
διδακτορική 

διατριβή στην 
ουρολογική κλινική

 του α.π.θ.

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

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ακράτεια, νευρογενής 
κύστη, ουροδυναμική.

Έχει συγγράψει 
15 άρθρα σε 
ξενόγλωσσα 

περιοδικά, (με 71 
αναφορές και 2 

κεφάλαια σε διεθνή 
βιβλία. είναι κριτής 

σε  7 περιοδικά 
(μεταξύ αυτών και το 
Journal of urology). 

Έχει δημοσιεύσει 50 
άρθρα στο PubMed, 
έχοντας τιμηθεί με το 
βραβείο καλύτερης 
δημοσίευσης στο 
British Journal of 
urology International 
για το έτος 2004. Το 
2008, οργάνωσε το 
1st European con-
sensus Meeting on 
the use of Botulinum 
Toxin in urology 
(European urology 
2009, 55 (1): 100-
120). είναι κριτής σε 
διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, μέλος της 
συντακτικής επιτροπής 
στα περιοδικά Eu-
ropean urology 
και Neurourology 
& Urodynamics και 
έχει περισσότερες 
από 1.000 διεθνείς 
βιβλιογραφικές 
αναφορές. 



ι05ι ι06ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007
Ανοσολογία /Ανοσολογία των Λοιμώξεων /Γενετική των 

Λοιμώξεων στο Department of Internal Medicine and 
Centre for Infectious Diseases, University Medical Center 

St.Radboud, Nijmegen, The Netherlands (Head: Professor 
J. W. M. van der Meer) 

εκλέχτηκε λέκτορας εκπα το 2001, επίκουρος κα-
θηγητής το 2005 και  αναπληρωτής καθηγητής στο 
εκπα το 2012.  υπήρξε επισκέ-
πτης καθηγητής στο Center for 
sepsis Control and Care, Jena 
University Hospital, germany
από διδακτική εμπειρία έχει 
600 ώρες διδασκαλίας προπτυ-
χιακών, διαλέξεις σχετικά με τα 
λοιμώδη νοσήματα και ανοσο-
λογία  Έχει υπάρξει επιβλέπων 
58 διδακτορικών διατριβών 58 
(οι 47 έχουν ολοκληρωθεί). επί-
σης έχει υπάρξει  65 φορές προσκεκλημένος ομιλητής 
σε διεθνή ιατρικά συνέδρια. είναι υπεύθυνος του τμή-
ματος ανοσολογίας των λοιμώξεων δ΄ παθολογικής 
κλινικής εκπα.
Έχει  35 βραβεύσεις σε ελληνικά συνέδρια και 12 σε 
διεθνή. το 2001  έλαβε υποτροφία της ευρωπαϊκής 
εταιρείας κλινικής μικροβιολογίας και λοιμωδών νο-
σημάτων. το 2009 πήρε το βραβείο νέου ερευνητή 
της ευρωπαϊκής εταιρείας κλινικής μικροβιολογίας 
και λοιμωδών νοσημάτων. Έχει σχεδιάσει και διεξάγει 
έρευνα σε 10 κλινικές μελέτες με καταχώρηση ως χο-
ρηγός στην ιστοσελίδα www.clinicaltrials.gov . συντονι-
στής της ελληνικής ομάδας μελέτης της σήψης (www.
sepsis.gr)  

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1994  
απόφοιτος ιατρικής 

σχολής πανεπιστήμιου 
αθηνών ιούλιος

1998  
Phd πανεπιστήμιο 

αθηνών ιατρική σχολή 
φεβρουάριος γιαμαρέλλος – 

Μπουρμπούλης 
ευάγγελος I.
Λοιμοξιολόγος, 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής Παθολογίας 

ΕΚΠΑ

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ανοσοθεραπεία της σήψης, 
παθογένεια της σήψης, εντε-
ρική υπερανάπτυξη βακτηρί-
ων και αλληλεπίδραση μικρο-
βιωτικών υποδοχέων.

Έχει δημοσιεύσει  
272 άρθρα 
σε διεθνή 

επιστημονικά 
περιοδικά, 

4.040 αναφορές 
h-index 34.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆  Εξειδικεύτηκε στην Ενδοουρολογία - Λιθίαση του Ουρο-
ποιητικού στο Glickman Urological Institute του Cleveland 
Clinic Foundation, Ohio, ΗΠΑ.

Έχει εργαστεί συνολικά τέσσερα έτη ως επιμελητής της ου-
ρολογικής κλινικής του 401 γσνα, ενώ έχει διατελέσει επί 
ένα έτος διευθυντής του ουρολογικού τμήματος στο 492 
στρατιωτικό νοσοκομείο αλεξανδρούπολης. από το 2005 
υπηρετεί, ως μέλος δεπ με πλήρες κλινικό έργο, στην ου-

ρολογική κλινική του δημοκρί-
τειου 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. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1991 
απόφοιτος της 

στρατιωτικής ιατρικής 
σχολής (σσασ) της 
ιατρικής σχολής του 

α.π.θ. 

1999 
ειδικότητα ουρολογί-
ας στη β’ ουρολογική 
κλινική του πανεπι-
στημίου αθηνών και 
στο σισμανόγλειο 

νοσοκομείο. 

2003 
διδάκτωρ της ιατρικής 

σχολής του πανεπι-
στημίου αθηνών. 

γιαννακόπουλος 
Στυλιανός
Αναπληρωτής
Καθηγητής Ουρολογίας 
Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου 
Θράκης

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

λιθίαση του ουροποιητι-
κού, ενδοουρολογία, λα-
παροσκοπική oυρολογία.

Έχει 60 
δημοσιεύσεις 
σε διεθνή και 
ελληνικά ιατρικά 
περιοδικά, 
περισσότερες από 
50 εισηγήσεις ως 
προσκεκλημένος 
ομιλητής σε 
συνέδρια και 
ημερίδες και έχει 
συμμετάσχει ως 
προσκεκλημένος 
χειρουργός σε 
πολλές ζωντανές 
χειρουργικές 
επιδείξεις (live 
surgery).

ι07ι ι08ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Eξειδικεύτηκε στην Ενδοουρολογία 
(Fellowship) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

 Radboud του Nijmegen, Ολλανδίας. 
◆ Το 2007 έγινε διδάκτωρ (PhD thesis)

 του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

είναι μέλος (και πρόεδρος από το 2012) της ομά-
δας εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη 
των κατευθυντήριων οδηγιών της ευρωπαϊκής 
ουρολογικής εταιρείας: 
“EAU guidelines on Male 
LUTs”. μεταξύ άλλων 
συμμετοχών σε ομάδες 
εργασίας περιλαμβάνο-
νται το Editorial board 
at Large of European 
Urology, European 
Urology supplements 
και το Editorial board of 
Journal of Endourology 
(υπηρετείως section 
Editor on New 
Technologies).
είναιιδρυτικό μέλος του 
συμβουλίου του Clinical 
research office of 
Endourological society 
(CroEs) αντιπροσω-
πεύοντας την ευρώπη 
και μέλος του board of 
directors της ενδοου-
ρολογικής εταιρείας.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1989
πτυχίο ιατρικής 

σχολής πανεπιστημίου 
αθηνών. 

1999
τίτλος ειδικότητας 

ουρολογίας 
και τίτλος fEbU. 

2005
διδάκτωρ του 
εθνικού και

 καποδιστριακού 
πανεπιστημίου 

αθηνών.

γκράβας 
Σταύρος

Αναπληρωτής
Καθηγητής 

Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

υπερτροφία προστάτη, 
λιθίαση, καρκίνος 
προστάτη.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆  1999 Southampton University Hospital, Southampton, U.K
◆  2000 Sophia’s Children Hospital, Erasmus Medical Center, Rotterdam, NL

Eίναι πτυχιούχος της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου πατρών, όπου 
ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή, με εστιασμό στη μοριακή 
βιολογία του καρκίνου του προστάτη (1999). εκπαιδεύτηκε στην γενική 
χειρουργική στο γν αιγίου και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της ουρο-
λογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο πατρών (1999) και στη συνέ-
χεια εργάστηκε ως ειδικευμένος ουρολόγος στο γνν χίου και στο 401 

γσνα. το 1999 έλαβε υποτροφία από 
το European Urological scholarship 
Programme για μετεκπαίδευση 
(Clinical fellowship) στην παιδοουρο-
λογία στο Wessex Center for Paediatric 
surgery, department of Paediatric 
Urology, southampton, U.k. το 2000 
έλαβε υποτροφία από την European 
society for Pediatric Urology για κλι-
νική μετεκπαίδευση στην παιδοουρο-
λογία – συγγενείς ανωμαλίες ουρο-
γεννητικού (Clinical fellowship) στο 
sophia’s Children Hospital, rotterdam, 
NL. To 2003 εξελέγη λέκτορας στο 
εργ. ανατομίας του πανεπιστημίου πα-
τρών όπου και εξελίχθηκε ως σήμερα 
ως αναπληρωτής καθηγητής. συμμε-
τάσχει ως διδάσκων σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών στις βασικές 
ιατρικές επιστήμες, στο διατμηματι-

κό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «πληροφορική επιστημών ζωής» και είναι 
υπεύθυνος του μαθήματος αnatomy στο European Course on biomedical 
Engineering And Medical Physics της ιατρικής φυσικής του πανεπιστημί-
ου πατρών. είναι μέλος σε ευάριθμες επιστημονικές εταιρίες και μέλος 
του συμβουλίου (Council Member) World federation of societies for 
Paediatric Urology (WofsPU). 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

πτυχίο ιατρικής 
στο πανεπιστήμιο 

πατρών.

διδακτορική 
διατριβή στο 

πανεπιστήμιο πατρών.
 

ειδικότητα 
ουρολογίας 

στο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο 

πατρών.

γυφτόπουλος 
Κωστής
Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ανατομικής 
Πανεπιστημίου 
Πατρών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

μοριακή βιολογία του καρκίνου του προ-
στάτη με έμφαση σε μηχανισμούς από-
πτωσης, νεοαγγειογένεσης και λεμφαγ-
γειογένεσης. • Ανδρολογία • Συγγενείς 
ανωμαλίες ουρογεννητικού • Ανατομική 
πυελικού εδάφους - ακράτεια ούρων

Τακτικός κριτής 
εργασιών στα 
επιστημονικά 

περιοδικά Euro-
pean urology, 

Journal of urol-
ogy, urology, 

British Journal 
of urology 

International, 
Journal of En-

dourology, cur-
rent urology, 
Clinical Drug 
Investigation 
και ελληνική 
Ουρολογία. 

Έχει 55 διεθνείς 
δημοσιεύσεις 
(Pubmed) και 
συμμετοχή σε 
8 ξενόγλωσσα 

βιβλία.

Συμμετέχει ως μέλος 
συντακτικής επιτροπής 
ή section Editor σε 
διεθνή περιοδικά σε 
σχέση με την Ουρολογία 
και την Πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση. Οι 
δημοσιεύσεις του σε 
διεθνή περιοδικά έχουν 
λάβει περισσότερες από 
850 αναφορές (Google 
scholar, 11/2013) και 
έχει συμμετάσχει 
ως προσκεκλημένος 
ομιλητής σε πληθώρα 
συνεδρίων και 
επιστημονικών 
εκδηλώσεων.



ι09ι ι10ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ National Hospital for Neurology & 
Neurosurgery, London, Γερμανία  Albert-Ludwig 

Universität,Freiburg  καιΟλλανδία (AMC, Amsterdam). 

γεννήθηκε στη δράμα το 1961. Έλαβε το πτυχίο της ια-
τρικής σχολής του α.π.θ., το 1985, ειδικεύτηκε στην κλι-
νική ουροποιητικών οργάνων (σήμερα α΄ ουρολογική 
κλινική) του α.π.θ. και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας 
ουρολογίας το 1993. εργάστηκε ως επιστημονικός συ-
νεργάτης στην κλινική ου-
ροποιητικών οργάνων του 
α.π.θ. (1993-1995) και εν 
συνεχεία υπηρέτησε ως επι-
μελητής εσυ επί 5 χρόνια 
(1995-1999) στα νοσοκο-
μεία χαλκιδικής και α.ν.θ. 
«θεαγένειο». αναγορεύτη-
κε διδάκτορας της ιατρικής 
σχολής του α.π.θ. το 1996. 
εξελέγη στη βαθμίδα του 
λέκτορα στο δημοκρίτειο 
πανεπιστήμιο θράκης το 
1999 και στο α.π.θ. το 2001, 
όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα 
ως μόνιμος επίκουρος καθη-
γητής στην α΄ ουρολογική 
κλινική (γ.ν.θ. «γ. γεννημα-
τάς»). μετεκπαιδεύτηκε για 12 συνολικά μήνες στην αγ-
γλία (National Hospital for Neurology & Neurosurgery, 
London), γερμανία (Albert-Ludwig Universität,freiburg) 
και ολλανδία (AMC, Amsterdam).  Έλαβετοντίτλοτου 
fellow of the European board of Urology (fEbU) το 
2009. τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστι-
άζονται στη νευροουρολογία, ουροδυναμική και γυναι-
κολογική ουρολογία, καθώς και στην ουροογκολογία. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1985
πτυχίο της ιατρικής 
σχολής του α.π.θ. 

1993
τίτλος ειδικότητας 

ουρολογίας 

1996
διδάκτορας ιατρικής 

σχολής α.π.θ. Δημητριάδης 
γεώργιος

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Ουρολογίας Α.Π.Θ.

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ουροδυναμική, ακράτεια, 
νευρογενής κύστη.

Το συγγραφικό του 
έργο περιλαμβάνει 

25 διεθνείς 
δημοσιεύσεις και 

κεφάλαια σε βιβλία, 
που έχουν τύχει 111 

βιβλιογραφικών 
αναφορών (cita-

tions). Έχει λάβει 
τέσσερις φορές 

βραβεία και 
διακρίσεις σε διεθνή 

συνέδρια.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Georgetown University, Washington, DC

ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο α.π.θ. και τελείωσε την 
ειδικότητα της παθολογίας στην β’ππ κλινική του α.π.θ. 
υπό τη διεύθυνση του αειμνήστου καθηγητή πάνου μετα-
ξά. εργάσθηκε ως επιμελητής εσυ στην αθήνα (ερυθρός 
σταυρός, αττικόν) και ως λέκτορας στο δημοκρίτειο πα-
νεπιστήμιο. από το 2008 εργάζεται στη β’ππ κλινική του 
α.π.θ. στο ιπποκράτειο νοσοκομείο θεσσαλονίκης. με-

τεκπαιδεύθηκε στο georgetown 
University, Washington, dC και 
κατέχει θέση αναπληρωτή κα-
θηγητή στο george Washington 
University, Washington, dC.
Έχει εξειδικευθεί στον τομέα 
της αρτηριακής υπέρτασης και 
κατέχει τον τίτλο του European 
Hypertension specialist. είναι 
μέλος του δσ της ελληνικής 
εταιρείας υπέρτασης και της ελ-
ληνικής εταιρείας προληπτικής 
ιατρικής. συμμετείχε στην οργα-
νωτική επιτροπή πολλών διεθνών 
και ελληνικών συνεδρίων στο 
χώρο της υπέρτασης, της καρ-
διολογίας και της προληπτικής 
ιατρικής. την τελευταία δεκαετία 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 
τομέα της σεξουαλικής δυσλει-
τουργίας και είναι co-chairman 
του Working group υπέρτασης-

σεξουαλικής δυσλειτουργίας της European society of 
Hypertension. πρόσφατα εξέδωσε βιβλίο σχετικά με τη 
στυτική δυσλειτουργία σε ασθενείς με καρδιολογικά προ-
βλήματα.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

πτυχίο ιατρικής 
απθ

ειδικότητα
 παθολογίας 

β’ πανεπιστημιακής 
κλινικής απθ

Δούμας 
Μιχαήλ
Επίκουρος
Καθηγητής 
Παθολογίας 
Α.Π.Θ.

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

σεξουαλική δυσλειτουρ-
γία, υπέρταση.

Έχει περισσότερες 
από 130 
δημοσιεύσεις 
σε ξενόγλωσσα 
περιοδικά με 
υψηλό impact 
factor (>850) και 
περισσότερες από 
1500 αναφορές. Η 
επιστημονική του 
παρουσία είναι 
έντονη τόσο στο 
εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό με 
περισσότερες από 
250 ομιλίες σε 
διεθνή και ελληνικά 
συνέδρια.

ι11ι ι12ι
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◆ Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Ουρολογική Χειρουργική, 
Πανεπιστήμιο της Λειψίας, Γερμανία (2013-2014) 

◆ Ενδοσκοπική και Λαπαροσκοπική Ουρολογία, 
Πανεπιστήμιο Πατρών (2014- σήμερα)

μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας της ουρολογίας, 
μετεκπαιδεύτηκε στην λαπαροσκοπική και ρομποτική 
ουρολογική χειρουργική στην πανεπιστημιακή κλινική 
της λειψίας στην γερμανία. η εκπαίδευση περιελάμβα-
νε ογκολογική και 
ανακατασκευαστική 
λαπαροσκοπική και 
ρομποτική χειρουρ-
γική. συνεχίζει την 
εκπαίδευσή του στην 
πανεπιστημιακή κλι-
νική του νοσοκομείο 
πατρών στον τομέα 
της ενδοσκοπικής ου-
ρολογίας (fellowship 
in Endourology). Έχει 
συγγράψει 78 άρθρα 
σε ξενόγλωσσα περι-
οδικά και περισσότε-
ρα από 10 κεφάλαια 
σε διεθνή βιβλία. εί-
ναι μέλος των Young 
Academic Urologists (YAU) της πανευρωπαϊκής ουρο-
λογικής εταιρείας (EAU) στο τμήμα υπεύθυνο για την 
λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

2005 
πτυχίο ιατρικής στο 

πανεπιστήμιο πατρών 

 2011 
διδακτορική 

διατριβή στο πανεπι-
στήμιο πατρών 

 2013 
• Ειδικότητα Ουρολογί-
ας στο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο πατρών 

• Μεταπτυχιακός τίτλος 
στην κλινική φαρμακο-
λογία στο δημοκρίτειο 

πανεπιστήμιο 
της θράκης 

Καλλιδώνης 
Παναγιώτης

Χειρούργος 
Ουρολόγος, 

Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος 

Ουρολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Πατρών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ενδοσκοπική ουρολογία - λιθί-
αση ουροποιητικού – ενδοπρο-
θέσεις (stents) λαπαροσκοπι-
κή και ρομποτική ουρολογική 
χειρουργική – ογκολογία - 
ανακατασκευή
 

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ 2007: Fellow of the European Board of Urology
◆ 2012: Fellow of the European Committee of Sexual 
Medicine (FECSM)

o δημήτρης καλυβιανάκης είναι απόφοιτος της ιατρικής 
σχολής του πανεπιστημίου κρήτης. ξεκίνησε ειδικότητα 
στο γενικό νοσοκομείο βενιζέλειο- πανάνειο ηρακλείου 
και την ολοκλήρωσε στην ουρολογική κλινική πανεπιστη-
μιακού νοσοκομείου ηρακλείου. απέκτησε τον τίτλο της 
ειδικότητας ουρολογίας το 2007 και, τον ίδιο χρόνο, ύστε-

ρα από εξετάσεις τον τίτλο 
του fellow of the European 
board of Urology.εργάστηκε 
επί 1 χρόνο ως επικουρικός 
επιμελητής στην ουρολογι-
κή κλινική του βενιζέλειου-
πανάνειου γενικού νοσοκο-
μείου ηρακλείου. είναι μέλος 
της ελληνικής ουρολογικής 
εταιρείας, της European 
Association of Urology καιτης 
European society for sexual 
Medicine (EssM).το 2009, 
διεκδίκησε και έλαβε υποτρο-
φία του κέντρου σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας 

(κε.σ.α.υ.) της μ.μ.ο.π. και, από τον ιούνιο του 2009, εργά-
ζεται ως υπότροφος στη β΄ ουρολογική κλινική του α.π.θ., 
κάνοντας εξειδίκευση στην ανδρολογία. το 2012, απέκτη-
σε τον τίτλο του fellow of the European Committee of 
sexual Medicine (fECsM) ύστερα από γραπτές εξετάσεις 
(05/12/12).από το 2014 είναι πανεπιστημιακός υπότροφος 
στην α’ ουρολογική κλινική του απθ, στο γ. γεννηματάς.
Έχει συμμετάσχει σε 7 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες. 
Έχει 28 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και 4 σε διεθνή 
καθώς και 2 ομιλίες.  

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

ιατρική σχολή 
πανεπιστημίου 

κρήτης

2007
ειδικότητα ουρολο-
γίας στο πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο 

ηρακλείου
Καλυβιανάκης 
Δημήτρης
Χειρουργός 
Ουρολόγος, 
Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος Α.Π.Θ.  
επιστημονικός 
συνεργάτης ΙΜΟΠ

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

σεξουαλικές δυσλειτουργίες, 
ουρολοιμώξεις, καρκίνος προ-
στάτη.

είναι κριτής σε 6 
διεθνή ουρολογικά 

περιοδικά. Έχει δώσει 
ομιλίες-διαλέξεις 

σε διεθνή συνέδρια 
και  έχει συμμετάσχει 

ως εκπαιδευτής 
λαπαροσκοπικής 

(συμπεριλαμβανομένου 
του EurEP HoT follow-up) 

καθώς και ενδοσκοπικής 
ουρολογικής χειρουργικής 

σε πολυάριθμα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Έχει 1 πλήρη 
ξενόγλωσση 
δημοσίευση και 4 
σε μορφή περίληψης 
(abstract) σε διεθνή 
περιοδικά και 
2 δημοσιεύσεις σε 
ελληνικά περιοδικά. 
Έχει συγγράψει 
1 κεφάλαιο βιβλίου 
και έχει συμμετάσχει 
στην μετάφραση 
2 ιατρικών βιβλίων. 
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Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

είναι επισκέπτης καθηγητής του τμήματος ουρολογίας 
του πανεπιστημίου της λειψίας. είναι επιβλέπων του τμή-
ματος ενδοουρολογίας του πανεπιστημιακού γενικού 
νοσοκομείου πατρών ενώ θεωρείται διεθνώς καταξιω-
μένος ενδοουρολόγος και λαπαροσκοπικός χειρουργός 
με σειρά ζωντανών λαπαροσκοπικών και ενδοσκοπικών 
επεμβάσεων σε καταξιωμένα διεθνή ουρολογικά συνέ-
δρια. χάριν της κλινικής και ερευνητικής εργασίας του 
κυρίου λιάτσικου, το τμήμα ενδοουρολογίας του πανε-
πιστημιακού γενικού νοσοκομείου πατρών εφαρμόζει 
τις πλέον εξελιγμένες 
ενδοσκοπικές τεχνικές 
στην αντιμετώπιση καλο-
ήθων και κακοήθων ου-
ρολογικών παθήσεων και 
αποτελεί διεθνές κέντρο 
εκπαίδευσης στην εν-
δοουρολογία με τακτική 
οργάνωση διεθνών κλι-
νικών σεμιναρίων και την 
χορήγηση μετεκπαίδευ-
σης στην ενδοουρολογία 
(international fellowship 
program) αναγνωρισμέ-
νης από την παγκόσμια 
ενδοουρολογική εταιρεία. 
κλινικά και ερευνητικά οκ 
κύριος λιάτσικος συνέβα-
λε σημαντικά στη διεθνή 
καταξίωση της χειρουρ-
γικής μονής οπής, στην 
διακολπική υποβοήθηση 
της λαπαροσκοπίας και στην ανάπτυξη των μεταλλικών 
ενδοπροθέσεων του ουροποιητικού. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1991 
πτυχιο ιατρικής σχολής 

πανεπιστημίου 
πάντοβα - ιταλία

1998 
διδάκτωρ 

πανεπιστημίου πατρών

1999 
ειδικότητα στην 

ουρολογία - 
πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο πατρών

λιάτσικος 
ευάγγελος
Αναπληρωτής 

Καθηγητής Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 

Πατρών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

νευροουρολογία-
ουροδυναμική, γυναικεία 
ουρολογία, υπερπλασία 
προστάτη.

είναι συγγραφέας 
πάνω από 190 διεθνών 

επιστημονικών 
δημοσιεύσεων, 

σειράς ελληνικών και 
ξενόγλωσσων βιβλίων 

ουρολογίας και τακτικός 
προσκεκλημένος 

ομιλητής στα 
πιο καταξιωμένα 

ουρολογικά συνέδρια. 
εξαιτίας της ερευνητικής 

του δραστηριότητας 
στον κύριο λιάτσικο 

απονεμήθηκε το 2009 
η τιμητική διάκριση 

“Arthur award” 
από την παγκόσμια 

ενδοουρολογική 
εταιρεία.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο St. Georg Hamburg _(συνδεδε-
μένο με το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου), Γερμανία 
◆ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Krefeld (συνδεδεμένο με 
το Πανεπιστήμιο του DUESSELDORF,  Γερμανία (Γενική 
ουρολογία)
◆  Πανεπιστήμιο Philipps, Marburg Γερμανία 
(ουρο-ογκολογία)

αφού ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στην ουρολογι-
κή κλινική του λαϊκού νοσοκομείου της αθήνας και του 

ακαδημαϊκού νοσοκομείου st. 
georg Hamburg, γερμανία (συν-
δεδεμένο με το πανεπιστήμιο 
του αμβούργου), έλαβε τον τίτ-
λο ειδικότητας της ουρολογίας 
το 1980. μετεκπαιδεύτηκε στο 
τμήμα ουρολογίας του ακαδη-
μαϊκού νοσοκομείου krefeld 
(συνδεδεμένου με το πανεπι-
στήμιο duesseldorf), γερμανία 
(1980-1) και στο τμήμα ουρολο-
γίας του πανεπιστημίου Philipps, 
Marburg γερμανία (1993). το 
1979 αναγορεύτηκε διδάκτωρ 
του πανεπιστημίου αθηνών και 

το 1992 fellow of the European board of Urology (1ος σε 
βαθμολογία σε όλη την ευρώπη).είναι κριτής εργασιών σε 
διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Έχει συγγράψει πάνω από 
125 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και 85 σε ελλη-
νικά περιοδικά. είναι εκδότης του βιβλίου “σύγχρονη ου-
ρολογία” (2006). από τον δεκέμβριο του 1985 έως τον ια-
νουάριο του 1997 ήταν μέλος δεπ της ιατρικής σχολής του 
πανεπιστημίου πατρών και από τον φεβρουάριο του 1998 
είναι τακτικός καθηγητής ουρολογίας στο πανεπιστήμιο 
θεσσαλίας και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του 
πανεπιστημιακού νοσοκομείου λάρισας.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1972
πτυχίο ιατρικής  
πανεπιστημίου  

αθηνών

1980
ειδικότητα στην ουρο-
λογία στην ουρολογική 
κλινική του λαϊκού νο-
σοκομείου της αθήνας 
και του ακαδημαϊκού 

νοσοκομείου st. georg 
Hamburg, γερμανία  

1979
διδάκτωρ  πανεπιστημί-

ου αθηνών 

Μελέκος 
Μιχάλης
Καθηγητής
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας
 

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

καρκίνος κύστης, καρκί-
νος προστάτη, συγγενείς 
ανωμαλίες.

είναι κριτής 
εργασιών σε 
διεθνή και ελληνικά 
περιοδικά. Έχει 
συγγράψει πάνω 
από 125 εργασίες 
σε έγκριτα διεθνή 
περιοδικά και 85 σε 
ελληνικά περιοδικά. 
είναι εκδότης του 
βιβλίου «Σύγχρονη 
Ουρολογία» (2006).

ι15ι ι16ι
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◆MD Anderson Cancer Center, Houston
◆Temple University School of Medicine, Philadelphia

αποφοίτησε από την ιατρική σχολή του πανεπιστημί-
ου αθηνών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας το 1985. 
μετά την ειδικότητα στο λαϊκό νοσοκομείο απέκτησε 
τον τίτλο fEbU. μετεκπαιδεύτηκε στο Md Anderson 
Cancer Center, Houston και Temple University school 
of Medicine, Philadelphia) και το 1993 εξελέγη σε θέση 
λέκτορα. εξελίχθηκε σε όλες τις βαθμίδες και, το 
2012, εξελέγη καθηγη-
τής. υπήρξε μέλος του 
guidelines office της εAU 
(2001-2010), chairman 
της EAU guidelines office 
ad hoc committee for 
reporting of complications 
(2010-σήμερα) και εξε-
ταστής του EbU από το 
2003. υπήρξε μέλος της 
συντακτικής επιτροπής 
της «ελληνικής ουρολογίας», της «σύγχρονης ουρολο-
γίας», του «ανηρ» και κριτής σε 11 περιοδικά.
Έχει τιμηθεί με βραβεία/υποτροφίες από το European 
school of oncology (1990 και 1991), την εAU (1997), την 
ε.ο.ε. (1998), την ακαδημία αθηνών (1998), το εμπειρί-
κειο Ίδρυμα (2001), α΄ βραβείο-διαγωνισμός επιχειρη-
ματικότητας Venture 2002 (2002), βραβείο στο 20ό συ-
νέδριο της εAU (2005), δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2005), 
βραβείο “Wolfgang Mauermayer” στο γερμανικό ουρο-
λογικό συνέδριο (2006), βραβείο “C.E.Alken” (2006), 
καθώς και 4 βραβεία σε πανελλήνια ουρολογικά συ-
νέδρια. Ήταν γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής 
του 17th World Congress of Endourology (1999) και του 
2nd international Congress on the History of Urology 
(2001). 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1981
ιατρική σχολή 

πανεπιστημίου αθηνών  

1985
διδάκτορας 

πανεπιστημίου αθηνών 

1992
ειδικότητα 0υρολογίας 
στο λαϊκό νοσοκομείο 

αθηνών

Μητρόπουλος 
Διονύσης
Καθηγητής

Ουρολογίας
Πανεπιστημίου 

Αθηνών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

καρκίνος νεφρού, κύστεως, 
προστάτη.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ The Royal Hallamshire Hospital, NHS Trust, Sheffield, UK (Ουροδυνα-
μική-Βιντεοουροδυναμική, Γυναικολογική Ουρολογία και Επανορθωτική 
Χειρουργική του Ουροποιητικού Συστήματος).
το 1999 απέκτησε τον τίτλο του fellow of the European board of 
Urology (fEbU). από το 2001 έως το 2007 εργάσθηκε ως επιμε-
λητής β΄ στην ουρολογική κλινική του πανεπιστημίου θεσσαλίας, 
στην οποία οργάνωσε και λειτούργησε ως επιστημονικός υπεύθυ-
νος, το ιατρείο νευροουρολογίας-ουροδυναμικής. το 2002 αναγο-
ρεύθηκε διδάκτορας ιατρικής του πανεπιστημίου αθηνών. επιμελη-
τής β΄ (2007-2009) και στη συνέχεια  επιμελητής α΄ (2009-2013) 

στη β΄ ουρολογική κλινική του 
πανεπιστημίου αθηνών, στο σι-
σμανόγλειο νοσοκομείο. λέκτο-
ρας ουρολογίας πανεπιστημίου 
αθηνών (2013) και στη συνέχεια 
επίκουρος καθηγητής. επιστημονι-
κός υπεύθυνος του ιατρείου νευ-
ροουρολογίας-ουροδυναμικής. 
υπήρξε υπότροφος της ελληνικής 
ουρολογικής εταιρείας (υποτρο-
φίες «απόστολος δεληβελιώτης» 
και «ουροδυναμική»). Έχει συμμε-
τάσχει ως ερευνητής σε ελληνικές 
και διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες 
και έχει προσκληθεί ως ομιλητής-

εισηγητής σε 103 επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια-συμπόσια-
σεμινάρια). είναι μέλος ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρει-
ών, μεταξύ των οποίων και η European Association of Urology (EAU) 
και η international Continence society (iCs). Έχει συμμετάσχει στη 
διοργάνωση μεγάλου αριθμού συνεδρίων και σεμιναρίων, ως μέλος 
της οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής. μέλος (2009-
2011) και πρόεδρος (2011-2013) της συντονιστικής επιτροπής του 
τμήματος ουροδυναμικής, νευροουρολογίας και γυναικολογικής 
ουρολογίας (ονογο) της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας. είναι 
κριτής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ είναι μέλος της συντα-
κτικής επιτροπής του περιοδικού «ελληνική ουρολογία». 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1989 
πτυχίο ιατρικής από 

το εθνικό και καποδι-
στριακό πανεπιστήμιο 

αθηνών

1998 
ειδικότητα ουρολογί-
ας στην ουρολογική 
κλινική του πανεπι-

στημίου αθηνών 
2002 

διδακτορική διατριβή 
στο εθνικό και καποδι-
στριακό πανεπιστήμιο 

αθηνών

Μητσογιάννης 
Ηρακλής χ.
Επίκουρος 
Καθηγητής
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

νευροουρολογία-
ουροδυναμική-γυναικολογική 
ουρολογία, ενδοουρολογία, 
ουρογεννητική ογκολογία

Έχει δημοσιεύσει 
άρθρα σε ελληνικά 

(51) και διεθνή 
(89) περιοδικά 

και 7 κεφάλαια σε 
συγγράμματα.

Στο επιστημονικό του 
έργο περιλαμβάνεται 
πλήθοςανακοινώσεων 
σε ελληνικά και Διεθνή 
Συνέδρια, 40 πλήρεις 
δημοσιεύσεις (23 σε 
ξενόγλωσσα και 17 σε 
ελληνικά περιοδικά) 
καθώς και συγγραφή 
κεφαλαίων σε 3 
ελληνικά συγγράματα 
Ουρολογίας.  
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Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Πανεπιστήμιο Λονδίνου (U.C.L) 
(Εφηβική Ουρολογία – Νευροουρολογία)

◆ Νοσοκομείο Great Ormond Street Hospital, Department 
of Pediatric Urology, Institute of Child Health 

(Παιδο-ουρολογία)

μετά την λήψη ειδικότητας μετεκπαιδεύτηκε στην 
παιδο-ουρολογία επί 3ετία στο ηνωμένο βασίλειο. το 
πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην παιδο-ουρολογία 
(fellowship 2006 -2009) 
υπό την αιγίδα του 
“Educational Committee 
of the European society 
of Pediatric Urology” 
: νοσοκομείο great 
ormond street Hospital, 
department of Pediatric 
Urology, institute of Child 
Health στο λονδίνο πε-
ριελάμβανε εξειδίκευση 
στους ακόλουθους το-
μείς : παιδο-ουρολογία, 
ουρολογία εφήβων και 
προγεννητική συμβου-
λευτική. το 2008 έλαβε 
τον τίτλο fEbU (fellow of 
the European board of Urology) και το 2010 τον τίτλο 
fEAPU (fellow of the European Academy of Pediatric 
Urology) κατόπιν εξετάσεων. 
Έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο εργασίας σε συνέ-
δριο της EAU 2003  και στο πανελλήνιο ουρολογικό 
του 2014. υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή 
συνέδρια και είναι εκπαιδευτής από το 2010 στην εβδο-
μάδα ειδικευομένων ουρολόγων.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• πτυχίο ιατρικής  
σχολής πανεπιστημίου 

ρώμης ιταλίας 
“La sapienza”

• διδακτορική 
διατριβή πανεπιστημίου 

αθηνών 

• ειδικότητα 
ουρολογίας 

πανεπιστημίου 
αθηνών

Μπόγρης 
Σωτήρης

Χειρουργός 
Ουρολόγος παίδων- 

εφήβων

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

παιδο-ουρολογία, ουρολογία 
εφήβων, επανορθωτική χει-
ρουργική γεννητικού τμήματος 
και εμβρυομητρική συμβου-
λευτική.

Έχει συγγραφική 
δραστηριότητα 
σε ελληνικά και 

ξενόγλωσσα 
περιοδικά. Διετέλεσε 

κριτής εργασιών σε 
δυο Πανευρωπαϊκά 

συνέδρια της 
Παιδο-ουρολογικής 

εταιρείας καθώς 
επίσης και σε 

ελληνικά συνέδρια. 

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Bristol Urological Institute, Southmead Hospital  
(Ουροδυναμική- Νευροουρολογία- Ακράτεια ούρων).

γεννήθηκε στη λαμία το 1976 και είναι απόφοιτος της 
ιατρικής σχολής του αριστοτελείου πανεπιστημίου θεσ-
σαλονίκης. πραγματοποίησε την ειδικότητά του στην ου-
ρολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ηρα-
κλείου κρήτης υπό τη διεύθυνση του καθηγητή  φ. σοφρά, 
από όπου έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας το 2009. την 

ίδια χρονιά απέκτησε 
μετά από γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις 
τον τίτλο του fellow of 
the European board of 
Urology. στη συνέχεια 
υπήρξε επιστημονικός 
συνεργάτης της β’ ου-
ρολογικής κλινικής του 
απθ (νοσοκομείο πα-
παγεωργίου) και fellow 
στο τμήμα ουροδυνα-
μικής του southmead 
Hospital του bristol. εί-
ναι μέλος της ελληνικής 
και της ευρωπαϊκής ου-
ρολογικής εταιρείας. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• πτυχίο iατρικής 
στο α.π.θ.

• ειδικότητα 
ουρολογίας στο 
πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο 
ηρακλείου.

Παπαδημητρίου 
Βάιος
Χειρουργός 
Ουρολόγος, Λαμία

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ουροδυναμική- 
νευροουρολογία- 
διαχείριση ακράτειας ούρων.

Όσον αφορά το 
συγγραφικό του έργο, 
έχει 11 ξενόγλωσσες 
δημοσιεύσεις στο 
pubmed και εργασίες 
δημοσιευμένες σε 
ελληνικά ουρολογικά 
περιοδικά. 
είναι μόνιμος συνεργάτης 
του περιοδικού 
Σύγχρονη Ουρολογία, 
υπεύθυνος για τη στήλη 
των shortnews. Από 
το 2011 εργάζεται ως 
ιδιώτης ουρολόγος 
στη λαμία, όπου 
διατηρεί Ουροδυναμικό 
εργαστήριο.

ι19ι ι20ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Glasgow Royal Infirmary 
◆T aunton and Somerset Hospital 

◆ University Hospital of Berne, Switzerland

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. από το 1989, είναι μέλος δ.ε.π. 
στην ουρολογική κλινική του ιατρικού τμήματος του 
πανεπιστημίου πατρών και, 
από τον οκτώβριο του 2005, 
είναι διευθυντής της ουρο-
λογικής κλινικής του π.γ.ν.π.. 
μετεκπαιδεύτηκε στη γενι-
κή ουρολογία για 9 μήνες 
στο glasgow royal infirmary 
και για 3 μήνες στο Taunton 
and somerset Hospital στη 
βρετανία. το 2003, μετεκ-
παιδεύτηκε για 6 μήνες στο 
University Hospital of berne, 
switzerland, υπό τον καθη-
γητή Urs studer στη μείζονα 
ογκολογική χειρουργική του 
ουροποιογεννητικού και στη 
νευροπροστασία. τα εκπαι-
δευτικά του καθήκοντα στο 
πανεπιστήμιο πατρών, καθώς 
και τα κλινικά και ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα, εστιάζο-
νται στην ογκολογία του ου-
ροποιογεννητικού και στην ανδρολογία. 
Έχει μετάσχει σε 30 διεθνείς πολυκεντρικές ερευνητικές 
μελέτες και ήταν συντονιστής στην ελλάδα σε 2 διεθνείς 
και σε 3 ελληνικές πολυκεντρικές μελέτες. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• ιατρική σχολή του 
πανεπιστημίου αθηνών

• διδακτορικό ιατρικού 
τμήματος πανεπιστημί-

ου πατρών

•ειδικότητα ουρολογί-
ας στο τζάνειο γενικό 

νοσοκομείο
Περιμένης 

Πέτρος
Καθηγητής Ουρολογίας 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

καρκίνους νεφρού, 
καρκίνος κύστης, καρκίνος 
προστάτη.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆  Πανεπιστήμιο Radboud, Ναϊμέχεν, Ολλανδία 
(Παιδοουρολογία και Αναγεννητική Ιατρική)

εισήχθη μέσω πανελληνίων εξετάσεων στο α.π.θ το 1997 
και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του το 2003. ει-
δικεύτηκε στην ουρολογία στο γ.ν. νίκαιας-πειραιώς και 
στο γ.ν. παπαγεωργίου. το 2011 έλαβε την υποτροφία ‘α. 
δεληβελιώτης’ από την ελληνική ουρολογική εταιρία και 
το 2012 έλαβε υποτροφία διάρκειας ενός έτους από την 

ευρωπαϊκή ουρολογική εταιρία (E.A.U). 
Mετεκπαιδεύτηκε στην παιδοουρολογία 
επί διετία στην ουρολογική κλινική του 
πανεπιστημίου radboud στο ναϊμέχεν 
της ολλανδίας. 
είναι μέλος της ελληνικής ουρολογικής 
εταιρίας (εοε), της ευρωπαϊκής ουρολο-
γικής εταιρίας (E.A.U) και της ευρωπαϊκής 
παιδοουρολογικής εταιρίας (ε.s.P.U.). εί-
ναι επιστημονικός συνεργάτης της α’ ου-
ρολογικής κλινικής του α.π.θ. και υπεύθυ-
νος του παιδοουρολογικού ιατρείου στο 
γ.ν. γεννηματάς.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• πτυχίο ιατρικής 
α.π.θ.

• μεταπτυχιακό 
δίπλωμα πανεπιστήμιο 

πειραιώς

• ειδικότητα ουρο-
λογίας γ.ν. νίκαιας-

πειραιώς
διδακτορική διατριβή 

εθνικό και 
καποδιστριακό πανε-

πιστήμιο αθηνών

Σημαιοφορίδης 
Βασίλης
Ουρολόγος, 
Μετεκπαιδευθείς 
στην Παιδοουρολογία

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

παιδοουρολογία, 
αναγεννητική ιατρική,
 μηχανική ιστών.

είναι μέλος 
πολλών ελληνικών 

και διεθνών 
επιστημονικών 

εταιρειών, κριτής 
σε 25 διεθνή 

περιοδικά και μέλος 
των εκδοτικών 

επιτροπών σε 3 
από αυτά. Έχει 

δώσει πολλές 
διαλέξεις στην 

ελλάδα και στο 
εξωτερικό και έχει 

συγγράψει 120 
επιστημονικές 

εργασίες σε διεθνή 
περιοδικά.

Το ερευνητικό 
του ενδιαφέρον 
αφορά στην 
Αναγεννητική 
Ιατρική και 
Μηχανική των 
ιστών. 



ι21ι ι22ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Newcastle 
upon Tyne της Μεγάλης Βρετανίας

σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο ιωαννίνων και ειδι-
κεύτηκε στη β΄ ουρολογική κλινική του πανεπιστημίου 
αθηνών, από την οποία έλαβε και τη διδακτορική του 
διατριβή. κατόπιν, μετεκπαιδεύτηκε στη λαπαροσκοπι-
κή ουρολογία και στην ενδοουρολογία του ανώτερου 
ουροποιητικού στην πανεπιστημιακή ουρολογική κλινι-
κή του Newcastle upon Tyne 
της μεγάλης βρετανίας. με 
την επιστροφή του στην ελ-
λάδα, διορίστηκε λέκτορας 
ουρολογίας και στη συνέ-
χεια εξελίχθηκε σε επίκουρο 
καθηγητή στο πανεπιστήμιο 
αθηνών και σε αναπληρωτή. 
για το σύνολο του ερευνη-
τικού του έργου, προτάθηκε 
το 2005 από την ελληνική 
ουρολογική εταιρεία ως ο 
καταλληλότερος υποψήφιος 
μεταξύ των ελλήνων ουρο-
λόγων 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 των 
κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για τη λιθίαση, 
της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας και της ευρωπαϊκής 
ουρολογικής εταιρείας (EAU). παράλληλα, είναι οργα-
νωτικό μέλος της ευρωπαϊκής εταιρείας ουροτεχνολο-
γίας (EsUT), η οποία αποτελεί το τμήμα της ευρωπαϊκής 
ουρολογικής εταιρείας (EAU). από το 2011, κατέχει την 
προεδρία του ενδοουρολογικού τμήματος της EsUT.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• ιατρική στο 
πανεπιστήμιο

 ιωαννίνων

• ειδικότητα 
ουρολογίας 

στη β΄ ουρολογική 
κλινική του 

πανεπιστημίου αθηνών

• διδακτορική του 
διατριβή στη β΄ 

ουρολογική κλινική 
ου πανεπιστημίου 

αθηνών

Σκολαρίκος 
Ανδρέας

Αναπληρωτής
Καθηγητής 

Ουρολογίας
Πανεπιστημίου

Αθηνών

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ενδοουρολογία,  λαπαρο-
σκοπική /ρομποτική χει-
ρουργική, ουροογκολογία
 

Οι δημοσιεύσεις 
του αφορούν σε 

ουρολογικά περιοδικά 
με τον μεγαλύτερο 

συντελεστή 
απήχησης. 

Αποτελεί μέλος 
της συντακτικής 

επιτροπής της 
«ελληνικής 

Ουρολογίας» και 
είναι κριτής σε πολλά 

διεθνή περιοδικά.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Τμήμα Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής 
στο Πανεπιστήμιο Kentucky, Lexington.
◆  Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης, Λουϊζιάνα.

από το 1993, ήταν λέκτορας και, από το 1997, επίκουρος 
καθηγητής ουρολογίας του πανεπιστημίου Tottori, ιαπωνί-
ας. 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 ουρο-
λογική κλινική του πανεπιστημίου 
Cornell της νέας υόρκης. κατά 
την εργασία του στο πανεπιστή-
μιο Cornell ήταν staff-scientist 
του Population Council (rockfeller 
University). επίσης, έχει διατελέσει 
και διατελεί registered foreigner 
researcher της ουρολογικής κλινι-
κής του πανεπιστημίου Tottori της 
ιαπωνίας είναι μέλος του European 
Urology scholarship Program 

board. από το 2001, είναι καθηγητής και διευθυντής της 
ουρολογικής κλινικής του πανεπιστημίου ιωαννίνων. 
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 γυναικο-
λογική κλινική του Hamad Medical Center, doha, Qatar. δη-
μοσίευσε περισσότερες από 180 πλήρεις εργασίες, εκ των 
οποίων οι 134 εμφανίζονται στο Pubmed με περισσότερα 
από 2.500 Citations. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1986 
ιατρική σχολή του πα-
νεπιστημίου αθηνών

• ειδικότητα ουρολο-
γίας στην ιατρική σχο-
λή του πανεπιστημίου 
Tottori της ιαπωνίας

• διδακτορική διατρι-
βή στην ιατρική σχολή 

του πανεπιστημίου 
Tottori της ιαπωνίας

• διδακτορικό δίπλω-
μα και από την ιατρική 
σχολή του πανεπιστη-

μίου αθηνών

Σοφικίτης 
νίκος
Καθηγητής 
Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ανδρική υπογονιμότητα, 
συγγενείς ανωμαλίες, 
μικροχειρουργική.

Έχει διατελέσει 
Associate Editor 
του περιοδικού 
Human reproduc-
tion και κριτής 
σε περισσότερα 
από 10 διεθνή 
περιοδικά του 
Pubmed. 

ι23ι ι24ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Πτυχίο FRCS, Ηνωμένο Βασίλειο (1989).

Έλαβε το πτυχίο ιατρικής από το πανεπιστήμιο αθηνών 
και κατόπιν μετέβη στην αγγλία, όπου το 1979 πήρε το 
πτυχίο frCs. το διάστημα 1978-1981 υπηρέτησε ως 
registrar in Urology and research fellow in Urodynamics 
στο νοσοκομείο Westminster του λονδίνου. με την επι-
στροφή του στην ελλάδα, διορίστηκε στην ουρολογική 
κλινική του πανεπιστημίου αθηνών, όπου και παρέμεινε 
μέχρι το 2004, εξελισσό-
μενος μέχρι τη βαθμίδα 
του αναπληρωτή καθηγη-
τή. 
το 2004, εξελέγη καθηγη-
τής ουρολογίας και διευ-
θυντής της ουρολογικής 
κλινικής στο πανεπιστήμιο 
κρήτης (σήμερα είναι δι-
ευθυντής του χειρουργι-
κού τομέα), η οποία πιστο-
ποιήθηκε το 2010 για την 
εκπαίδευση των ειδικευ-
ομένων από το EbU. από 
το 1989, είναι εθνικός αντι-
πρόσωπος στο European 
board of Urology και μέλος της εξεταστικής του επιτρο-
πής. το 1992, έλαβε τον τίτλο του fellow στο EbU. το διά-
στημα  2010-2012 διετέλεσε γραμματέας του EbU.  είναι 
μέλος της συντακτικής επιτροπής του Update series και 
του guidelines office της EAU. 
To 2004, βραβεύτηκε για τις υπηρεσίες του από την ευ-
ρωπαϊκή ουρολογική εταιρεία. ο κ. σοφράς είναι κριτής 
σε διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής ή συ-
ντονιστής σε συνέδρια και έχει βραβευθεί 6 φορές.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1971 
πτυχίο ιατρικής 
από το εθνικό

και καποδιστριακό 
πανεπιστήμιο

 αθηνών

• ειδικότητα 
ουρολογίας

Σοφράς 
Φραγκίσκος

Καθηγητής 
Ουρολογίας 

Πανεπιστημίου 
Κρήτης

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

καρκίνος προστάτη, ουρο-
δυναμική, ακράτεια.

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Hadassah Hebrew University Medical Center, Israel

Έλαβε την ειδικότητα της ουρολογίας στο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο πατρών το 2013. το 2014 αναγορεύθηκε ως 
διδάκτωρ της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου πατρών 
μετά την ολοκλήρωση με βαθμό άριστα της διδακτορικής 
του διατριβής με αντικείμενο τη χειρουργική αντιμετώπι-
ση του καρκίνου του προστάτη. από το 2013 έως το 2015 
εξειδικεύθηκε στην ενδοουρολογία (εύκαμπτη/Άκαμπτη 

ουρητηροσκόπηση, διαδερμική 
νεφρολιθοτριψία) και λαπαρο-
σκοπική/ρομποτική χειρουργική 
ολοκληρώνοντας διετές εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα της αμε-
ρικανικής ενδοουρολογικής 
εταιρείας στο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο Hadassah του ισ-
ραήλ. 
το 2015, μελέτη του με αντικεί-
μενο την κυστινουρία (PMid: 
25133928) έλαβε το 1ο βραβείο 
ανάμεσα στις πτυχιακές εργασί-
ες του εβραϊκού πανεπιστημίου 
Hadassah. 

είναι μέλος των σημαντικότερων διεθνών ουρολογικών 
εταιρειών. Έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό διεθνών συ-
νεδρίων και έχει παρουσιάσει σημαντικό αριθμό εργασιών 
σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 
Έχει λάβει μέρος ως ερευνητής σε 3 πολυκεντρικές μελέ-
τες. το κλινικό και επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώ-
νεται στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού 
καθώς και στη λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική 
αντιμετώπιση της ογκολογίας του ουροποιητικού.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• πτυχίο: ovidius 
University, ρουμανία

• ειδικότητα: 
ουρολογική κλινική 

πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου πατρών

• διατριβή: 
ιατρική σχολή 
πανεπιστημίου 

πατρών

Σφουγγαριστός 
Σταύρος
Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, 
Α΄Ουρολογική 
Κλινική Α.Π.Θ.

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ενδοουρολογία, λαπαροσκο-
πική/ρομποτική χειρουργική

Οι διεθνείς 
δημοσιεύσεις του 
ανέρχονται σε 80 

(Pubmed) και οι 
ελληνικές σε 21. Από 

το 2004 εκδίδει το 
περιοδικό «Σύγχρονη 

Ουρολογία». Το 
2012, εξελέγη 

αντιπρόεδρος της 
ε.Ο.ε.. 

Έχει συγγράψει 
43 ξενόγλωσσες 
δημοσιεύσεις 
(PubMed) και 
2 κεφάλαια σε 
ξενόγλωσσα βιβλία 
Ουρολογίας. είναι 
κριτής σε 12 διεθνή 
περιοδικά. 



ι25ι ι26ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆ Fellow του European Board of Urology

ο βασίλειος τζώρτζης είναι πτυχιούχος της ιατρικής 
σχολής του πανεπιστημίου φλωρεντίας (1990) και δι-
δάκτορας της ιατρικής σχολής του α.π.θ (2003). Έχει 
ολοκληρώσει την εκπαίδευση της ειδικότητας της ου-
ρολογίας στην κλινική ουροποιητικών οργάνων του 
α.π.θ. και στην ουρολογική κλι-
νική του πανεπιστημιακού νο-
σοκομείου «gregorio Maranon» 
της μαδρίτης, ισπανίας. η ενα-
σχόλησή του με την κλινική 
ουρολογία μετά τη λήψη της 
ειδικότητας έγινε στην ουρολο-
γική κλινική του α.π.θ. και στην 
ουρολογική κλινική του πανε-
πιστημίου θεσσαλίας. σήμερα, 
είναι αναπληρωτής καθηγητής 
ουρολογίας του πανεπιστημί-
ου θεσσαλίας. είναι υπεύθυνος 
του ουρο-ογκολογικού ιατρείου 
της ουρολογικής κλινικής στο 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
λάρισας.

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1990 
ιατρική σχολή του 

πανεπιστημίου 
φλωρεντίας

2003 
διδακτορική διατριβή 
στην ιατρική σχολή 

του α.π.θ. 

• ειδικότητα 
ουρολογίας στην 
κλινική ουροποιη-
τικών οργάνων του 
α.π.θ. & στην ουρο-
λογική κλινική του 
πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου 
«gregorio Maranon»

της μαδρίτης, 
ισπανίας

Τζώρτζης 
Βασίλης

Αναπληρωτής
Καθηγητής 

Ουρολογίας 
Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

καρκίνος όρχεων, καρκίνος 
νεφρού, καρκίνος κύστης.

είναι μέλος 
πολλών ελληνικών 

και ξένων 
επιστημονικών 

εταιρειών. είναι 
Fellow του Eu-

ropean Board of 
urology. είναι 

κριτής σε διεθνή 
και ελληνικά 

περιοδικά. Το 
συγγραφικό του 

έργο περιλαμβάνει 
πολλές 

δημοσιεύσεις 
σε διεθνή 

και ελληνικά 
περιοδικά ή βιβλία

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆  Εκπαιδεύτηκε και μετεκπαιδεύτηκε στην ενδοουρολο-
γία – εξωσωματική λιθοτριψία, υπογονιμότητα – ανδρολογία, 
στην ουρολογική ογκολογία και επανορθωτική ουρολογία σε 
ουρολογικές κλινικές της Ελλάδος και του εξωτερικού.

κατέχει τον τίτλο του διδάκτορα της ιατρικής σχολής 
του δ.π.θ.. Έχει κριθεί και υπηρέτησε όλες της βαθμί-
δες του ε.σ.υ. (επιμελητής-διευθυντής), ενώ από το 1989 
εκλέχτηκε λέκτορας και εξελίχθηκε έως τη βαθμίδα 
του καθηγητή (2008) της ιατρικής σχολής του δ.π.θ.. 
εκπαιδεύτηκε και μετεκπαιδεύτηκε στην ενδοουρολο-

γία – εξωσωματική λιθοτριψία, 
υπογονιμότητα – ανδρολογία, 
στην ουρολογική ογκολογία 
και επανορθωτική ουρολογία 
σε ουρολογικές κλινικές της 
ελλάδος και του εξωτερικού. 
επιστημονικά υπεύθυνος και 
δ/ντής του προγράμματος με-
ταπτυχιακής ειδίκευσης στην 
ενδοουρολογία (μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης στην «εν-
δοουρολογία»). είναι μέλος 5 
ελληνικών και 3 ευρωπαϊκών 
επιστημονικών εταιρειών και 
2 αμερικανικών. εκπρόσωπος 
του ιατρικού τμήματος στη 
σύγκλητο του δημοκρίτειου 

πανεπιστημίου θράκης για πάνω από 10 ακαδημαϊκά έτη. 
μέλος της επιτροπής ερευνών του δ.π.θ. αιρετό μέλος 
του δ.σ της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας για τη δι-
ετία 2004-2006.Έχει σημαντική επιστημονική παρουσία 
ως ομιλητής / εκπαιδευτής / συντονιστής / οργάνωση 
συνεδρίων στην ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

1976
ιατρική σχολή του 

α.π.θ. 

1982
Eιδικότητα oυρολογί-
ας στην ουρολογική 
κλινική του ιπποκρά-
τειου νοσοκομείου 

θεσσαλονίκης.

1987
 διδακτορικό της 

ιατρικής σχολής του 
δ.π.θ

Τουλουπίδης
Σταύρος
Καθηγητής 
Ουρολογίας 
Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου 
Θράκης

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

καρκίνος προστάτη, 
λιθίαση, λαπαροσκοπική 
χειρουργική.

Έχει συγγράψει πάνω 
από 80 δημοσιεύσεις 
σε έγκυρα διεθνή 
περιοδικά, 1 κεφάλαιο 
σε ξενόγλωσσο 
βιβλίο έρευνας, 3 
μονογραφίες και 2 
βιβλία Ουρολογίας. 
είναι κριτής εργασιών 
σε 5 διεθνή και 2 
ελληνικά περιοδικά, και 
μέλος στη συντακτική 
επιτροπή σε 1 ελληνικό 
περιοδικό.

ι27ι ι28ι

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆  Πανεπιστήμιο Karolinska Σουηδίας (Ρομποτική Χειρουργική).
◆ Πανεπιστήμιο Ζυρίχης, Ελβετία 

(χειρουργική ογκολογία, παθήσεις προστάτου)
 

Έχει διατελέσει εκπαιδευτής ρομποτικής χειρουργικής στην 
σουηδία και την ελλάδα.Έχει τιμηθεί με 3 βραβεία σε ισάριθ-
μα πανελλήνια ουρολογικά συνέδρια και 3 βραβεία σε διε-
θνή συνέδρια. Έχει λάβει υποτροφίες από τoEuropeanUrolo
gicalscholarshipProgram και την 
ελληνική ουρολογική εταιρεία.
Έλαβε φέτος από το ινστιτούτο 
μελέτης ουρολογικών παθήσε-
ων (ιμοπ), το βραβείο αριστεί-
ας νέου ουρολόγου 2013. τον 
νοέμβριο του 2013 βραβεύτηκε 
ως ο καλύτερος ομιλητής στην 
νοτιοανατολική ευρώπη, στο 
9th south Eastern European 
Meeting (sEEM). είναι μέλος 
του κολλεγίου ευρωπαίων ου-
ρολόγων (fellow of European 
board of Urology) και πολλών 
διεθνών ιατρικών εταιρειών, ενώ 
είναι και κριτής εργασιών σε 10 
ξενόγλωσσα περιοδικά. προ-
τάθηκε από την ελληνική ουρολογική εταιρεία, ως ο υπο-
ψήφιος της ελλάδας για το πανευρωπαικό βραβείο Crystal 
Matula Award 2014. είναι ενεργός κλινικός και πειραματικός 
ερευνητής, με συμμετοχή σε σημαντικά ερευνητικά πρωτό-
κολλα πάνω στον καρκίνο του προστάτη και του νεφρού και 
συνεργάζεται με πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of 
southampton, Uk/karolinska institutet, sweden). 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• διδάκτωρ 
πανεπιστημίου 

αθηνών

• επιμελητής κέντρου 
ελάχιστα επεμβατικής 

χειρουργικής 
ουρολογίας-ιατρικό 

κέντρο αθηνών

• πτυχίο iατρικής στο 
πανεπιστήμιο πατρών.

• διδακτορική διατριβή 
στο εθνικό και καποδι-
στριακό πανεπιστήμιο 

αθηνών.

• ειδικότητα ουρολογίας 
στην α΄ πανεπιστημια-
κή ουρολογική κλινική 

(νοσοκ. «λαικο»)

Τυριτζής 
Σταύρος Ι.
Χειρουργός 
Ουρολόγος, 

Επίκουρος Καθηγητής 
Karolinksa Institutet, 

Σουηδία

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

ρομποτική χειρουργική, 
ενδοσκοπική χειρουργική, 
ογκολογία ελάσσονος πυέ-
λου και οπισθοπεριτοναίου

Μ ε Τ ε Κ Π Α Ι Δ ε υ Σ Η

◆  Πανεπιστήμιο της Βοστώνης 
(Ανδρολογία & σεξουαλική ιατρική).
◆  Πανεπιστήμιο του Stanford της Καλιφόρνιας 
(παθήσεις του προστάτη και του κατώτερου ουροποιητικού).

ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο α.π.θ.. 
μετεκπαιδεύτηκε επί 3ετία στις η.π.α. (boston και 
stanfordUniversities). το 1995, οργάνωσε το ιδρυτικό συνέ-
δριο της EssM (γενικός γραμματέας 1995-97 και πρόεδρος 
της EssM 2001-2004). το 1998, ίδρυσε το κέντρο σεξουα-
λικής και αναπαραγωγικής υγείας στο α.π.θ., ως το ελλη-

νικό γραφείο της ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για τις σεξουαλικές 
δυσλειτουργίες, του οποίου 
χρημάτισε πρόεδρος (2004-
06). από το 2005 είναι μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου 
της ευρωπαϊκής ακαδημίας 
σεξουαλικής ιατρικής, η οποία 
σε συνεργασία με την UEMs 
και το EbU οργάνωσε την ανά-
πτυξη της σεξουαλικής ιατρι-
κής ως υποειδικότητας. είναι 
ιδρυτικό μέλος του ανδρολογι-
κού τμήματος της EAU (EsAU) 
και μέλος της επιτροπής για 
τις οδηγίες (EAUguidelines). 

υπηρέτησεωςμέλοςστησυντακτικήεπιτροπήτωνπεριοδι-
κώνUrologiainternationalis, Journal of sexual Medicine, 
international Journal of impotence research, international 
Journal for sexual Health καιωςκριτήςσε 21 διεθνήπεριοδι-
κά. Έχει έντονη επιστημονική παρουσία ως ομιλητής/εκπαι-
δευτής στην ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει τιμηθεί με 8 
βραβεία, ισάριθμα διεθνή και ελληνικά. από το σεπτέμβριο 
του 2014 είναι διευθυντής της α’ ουρολογικής κλινικής 
απθ, στο γενικό νοσοκομείο γ. γεννηματάς. 

ε γ Κ υ Κ λ Ι ε Σ 
Σ Π Ο υ Δ ε Σ

• πτυχίο iατρικής 
στο α.π.θ.

•  διδακτορική 
διατριβή στο α.π.θ.

•  ειδικότητα 
ουρολογίας 
στο α.π.θ.

χατζηχρήστου 
Δημήτριος
Καθηγητής 
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

γ ν ώ Σ Τ Ι Κ Α  Π ε Δ Ι Α 
ε ν Δ Ι Α Φ ε ρ Ο ν Τ Ο Σ

σεξουαλικές δυσλειτουργίες, 
υπερτροφία προστάτη, 
ανδρική υπογονιμότητα.

Έχει συμμετάσχει 
σε πάνω από 40 

Διεθνή συνέδρια και 
έχει δημοσιεύσει 
άρθρα σε διεθνή 
(38) και ελληνικά 
(12) επιστημονικά 

περιοδικά με 
υψηλή απήχηση και 

συγγράψει κεφάλαια 
σε ελληνικά (2) 

και διεθνή (2) 
συγγράμματα.

Έχει συγγράψει 102 
άρθρα σε ξενόγλωσσα 
περιοδικά (με 
περισσότερες από 
4.500 αναφορές), 19 
κεφάλαια σε διεθνή 
βιβλία, ενώ 2 φορές 
ήταν φιλοξενούμενος 
συντάκτης ειδικών 
τευχών διεθνών 
περιοδικών. Το 2011, 
ίδρυσε το Ι.Μ.Ο.Π., 
του οποίου είναι 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 





www.imop.gr


