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� Το MHH είναι ένα Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο, λίγο έξω από την 
πόλη του Ανόβερου, αποτελώντα̋ κοµµάτι µια̋ µεγάλη̋ 
Πανεπιστηµιούπολη̋, καθώ̋ το Πανεπιστήµιο τη̋ πόλη̋ φιλοξενεί 
χιλιάδε̋ φοιτητέ̋ διαφόρων τµηµάτων και σχολών. Η Ουρολογική 
Κλινική που µα̋ υποδέχθηκε είναι και αυτή Πανεπιστηµιακή, υπό 
την διεύθυνση του καθηγητή M.A. Kuczyk. 

� Η συγκεκριµένη κλινική έχει αρκετά µεγάλη εµπειρία, που φαίνεται 
και από τι̋ δηµοσιεύσει̋ που προέρχονται από αυτήν, σε θέµατα 
που αφορούν τον ουροδυναµικό έλεγχο, την ακράτεια ούρων, τι̋ 
επεµβάσει̋ στην ουρήθρα καθώ̋ και την διουρηθρική του προστάτη επεµβάσει̋ στην ουρήθρα καθώ̋ και την διουρηθρική του προστάτη 
µε εκπυρήνιση του αδενώµατο̋ µε την χρήση Holmium laser.

� Φυσικά, η κλινική δεν περιορίζεται µόνο σε αυτό το κοµµάτι αλλά 
καλύπτει το σύνολο τη̋ Ουρολογία̋. 

� Μεγάλη έµφαση δίδεται στην εκπαίδευση του συνόλου των µελών 
τη̋ κλινική̋, τόσο θεωρητικά, είτε µε την µορφή µαθηµάτων είτε µε 
την µορφή κλινικών δοκιµών και δηµοσιεύσεων, όσο και στην 
χειρουργική εκπαίδευση, είτε µε το εργαστήριο pelvic training για 
λαπαροσκοπική χειρουργική, είτε για τι̋ υπόλοιπε̋ ανοικτέ̋ και 
ενδοσκοπικέ̋ επεµβάσει̋. 





� Εντυπωσιακή ήταν µια νέα δική του̋ 
τεχνική που προσπαθούν να εφαρµόσουν, 
και αφορά την ιστορία τη̋ «δια µια̋ οπή̋» 
λαπαροσκοπική χειρουργική. Την έχουν 
ονοµάσει SITUS (Single Incision Triangulated 
Umbilical Surgery).  Είχαµε µάλιστα την τύχη Umbilical Surgery).  Είχαµε µάλιστα την τύχη 
να παρακολουθήσουµε και ένα course που 
αφορούσε αυτή την τεχνική, και να 
παρακολουθήσουµε την εφαρµογή τη̋ σε 
δύο ασθενεί̋, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε 
νεφρεκτοµή. 













� Η οργάνωση τη̋ κλινική̋, ο συντονισµό̋ 
των τµηµάτων τη̋, η εφαρµογή 
ενδεδειγµένων  διαγνωστικών αλγορίθµων, 
η εκµυστήρευση διαφόρων tips and tricks 
ακόµα και σε χειρουργικέ̋ επεµβάσει̋ ακόµα και σε χειρουργικέ̋ επεµβάσει̋ 
ρουτίνα̋, θα λέγαµε ότι ήταν πολύ 
χρήσιµα εργαλεία  και για την δική µα̋ εν 
Ελλάδι καθ’ηµέρα κλινική πράξη. 



� Κάθε εµπειρία που αποκτά κανεί̋ δεν είναι ποτέ 
περιττή.

� Η συγκεκριµένη εµπειρία προσφέρει πολύ 
περισσότερα από αυτά που µπορεί κανεί̋ να 
περιγράψει σε 5 λεπτά. Αρκεί κανεί̋ να θέλει να 
αποκοµίσει πράγµατα από αυτήν. Και αυτό δεν 
είναι κολακεία προ̋ του̋ οικοδεσπότε̋ µα̋. είναι κολακεία προ̋ του̋ οικοδεσπότε̋ µα̋. 

� Η οργάνωση του UROTOUR είναι σε κάθε τη̋ 
λεπτοµέρεια άρτια και πλήρη̋. 

� Εν τέλει, α̋ είµαστε µέσα από το UROTOUR , εµεί̋ 
οι Έλληνε̋ Ουρολόγοι, οι καλύτεροι πρεσβευτέ̋ 
τη̋ χώρα̋ µα̋, η καλύτερη διαφήµιση τη̋ 
ποιότητά̋ µα̋, προ̋ όποιου̋ εκεί έξω σκέφτονται 
διαφορετικά.  


