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Πορταριά
Πήλιο
UROSchool 2013

The «Institute for the Study of Urological Diseases» is accredited by the European Accreditation Council
for Continuing Medical Education (EACCME) to provide the following CME activity for medical specialists. The EACCME is an institution of the European Union of Medical Specialists (UEMS), www.uems.net.
The «Greek Interactive School of Urology 2013» is designated for a maximum of 18 hours of European
external CME credits. Each medical specialist should claim only those hours of credit that he/she actually
spent in the educational activity. The EACCME credit system is based on 1 ECMEC per hour with a
maximum of 3 ECMECs for half a day and 6 ECMECs for a full-day event.
Through an agreement between the European Union of Medical Specialists and the American Medical
Association, physicians may convert EACCME credits to an equivalent number of AMA PRA Category 1
Credits™. Information on the process to convert EACCME credit to AMA credit can be found at
www.ama-assn.org/go/internationalcme.
Live educational activities, occurring outside of Canada, recognized by the UEMS-EACCME for ECMEC
credits are deemed to be Accredited Group Learning Activities (Section 1) as defined by the Maintenance
of Certification Program of The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
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¼Ûôï÷, ôï ¹îóôéôïàôï åÝîáé
ðåòéóóÞôåòï Ûôïéíï áðÞ ðïôÛ:
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H åëðáéäåùôéëÜ èìåëôòïîéëÜ
ðìáôæÞòíá www.imop.gr
ïìïëìèòñõèëå, äïëéíÀóôèëå
ëáé áçáðÜõèëå áðÞ ôïî
Ûììèîá ÃùòïìÞçï

Ουρολογίασ

Æï ðòÞçòáííá ôïù óøïìåÝïù çéá
ôï 2013 åÝîáé ôï ðéï ðåòéåëôéëÞ
Þìöî ôöî øòÞîöî. ¦åòéìáíâÀîåé
õÛíáôá áðÞ ëÀõå çîöóôéëÞ ðåäÝï
ôè÷ åéäéëÞôèôá÷ ëáé óùçøòÞîö÷
çÝîåôáé áëÞíè ðéï åðéëåîôòöíÛîï,
æÛòîïîôá÷ ôè óùúÜôèóè
áðåùõåÝá÷ óôï ëòÝóéíï
ëáõèíåòéîÞ ëìéîéëÞ äÝìèííá ôïù
ÃùòïìÞçïù.

Æï ðòÞçòáííá äéÀ âÝïù
íÀõèóè÷ öòÝíáóå

Ãé îÛå÷ ôåøîïìïçÝå÷
ðïù åðéóôòáôåàåé ôï ¹»Ã¦
áæïíïéñõèëáî éäéáÝôåòá
áðÞ ôïù÷ îÛïù÷ ÃùòïìÞçïù÷

¡éá îá ðòáçíáôïðïéèõåÝ ï óëïðÞ÷ ôïù óøïìåÝïù,
ðáòáíÛîïùî óå éóøà ïé âáóéëïÝ ëáîÞîå÷
ôè÷ åëðáéäåùôéëÜ÷ ôïù äéáäéëáóÝá÷

MéëòÞ÷ áòéõíÞ÷ óùííåôåøÞîôöî

Πρόσκληση
¡éá Ûëôè óùîåøÜ øòïîéÀ,
ôï ¹»Ã¦ óá÷ ðòïóëáìåÝ
óôï ¶ììèîéëÞ
¢éáäòáóôéëÞ ªøïìåÝï
ÃùòïìïçÝá÷,
ôï Uroschool 2013.
Ã ðÜøè÷ Ûøåé áîÛâåé
ðìÛïî ðïìà ùãèìÀ,
ëáõñ÷ è áðáÝôèóè
ôöî ÃùòïìÞçöî
çéá ôèî ôåìåùôáÝá ëáé
ðìÛïî Ûçëùòè çîñóè,
äïóíÛîè íå äéáäòáóôéëÞ
ôòÞðï ëáé Ûôïéíè
çéá åæáòíïçÜ ôèî
åðÞíåîè èíÛòá óôï
éáôòåÝï, åÝîáé äåäïíÛîè!
Æï ¹»Ã¦ êÛòåé
îá éëáîïðïéåÝ áùôÜî
ôèî áðáÝôèóè
íå ôïî ëáìàôåòï
ôòÞðï ëáé ôï
äèíïóéïðïéåÝ åùòÛö÷,
áæïà ëáé óôèî
ôáùôÞôèôÀ ôïù åêèçåÝ:
»åôáæòÀúïîôá÷ ôèî Ûòåùîá
óôèî ëìéîéëÜ ðòÀêè.

80

32

Ã ìÞçï÷ ëáôÞðéî ðåòîÀ óôïù÷
Ýäéïù÷ ôïù÷ óùííåôÛøïîôå÷, çéá
îá íïéòáóôïàî óëÛãåé÷ ëáé
åíðåéòÝå÷.

Ã ôåìéëÞ÷ óëïðÞ÷ ôïù óøïìåÝïù
äåî åÝîáé îá ìÛåé ôï óöóôÞ -ðïù
áæåîÞ÷ åÝîáé äàóëïìï ëáé
áæåôÛòïù áíæéóâèôÜóéíï-, áììÀ
îá ðìïùôÝúåé ôèî ëòéôéëÜ óëÛãè ëáé
ôé÷ ëìéîéëÛ÷ åíðåéòÝå÷ ôïù Ûììèîá
ÃùòïìÞçïù.

åëðáéäåùôÛ÷

åéäéëïÝ
ÃùòïìÞçïé

¦áòïùóéÀóåé÷ íå åðÝëåîôòï
ôï ðòÞâìèíá (problem solving learning)
âáóéóíÛîå÷ óôèî ôåëíèòéöíÛîè çîñóè
(evidence-based medicine) ëáé óôèî
áîõòöðïëåîôòéëÜ ðòïóÛççéóè ôïù áóõåîÜ
(patient-centered care)

AâÝáóôï÷ øòÞîï÷ óùúÜôèóè÷
Îîôáêè ôïù óøïìåÝïù
óôï ðòÞçòáííá óùîåøéúÞíåîè÷
åëðáÝäåùóè÷
(EU-ACME) ôïù European Board
of Urology/UEMS ëáé ðéóôïðïÝèóÜ
ôïù íå 18 íÞòéá.

Όπωσ και τα προηγούµενα χρόνια, σασ καλώ να δώσετε στο Ελληνικό ∆ιαδραστικό Σχολείο
Ουρολογίασ το δικό σασ στίγµα, αποδεικνύοντασ ότι, σε έναν τέτοιο θεσµό γνώσησ,
χρειάζονται όχι µόνο καλά προετοιµασµένοι δάσκαλοι αλλά και «ζωντανοί» µαθητέσ.
¢èíÜôòè÷ ÌáôúèøòÜóôïù
ºáõèçèôÜ÷ ÃùòïìïçÝá÷ °.¦.£.
¦òÞåäòï÷ ¹»Ã¦
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Ταυτότητα

Ουρολογίασ

¶º¦°¹¢¶ËÆ¹º¶ª
¶ÁÃÆ¸Æ¶ª

ªºÃ¦Ãª
ÆÃË ªÌÃ¤¶¹ÃË
ªôá ðòñôá âÜíáôá ôè÷
¹áôòéëÜ÷, è äéÀçîöóè
âáóéúÞôáî íÞîï óôèî
éëáîÞôèôá ôïù çéáôòïà
îá åîôïðÝóåé ëáé îá
åòíèîåàóåé óöóôÀ
ôá óùíðôñíáôá íéá÷ îÞóïù.
ªôè äéáäéëáóÝá áùôÜî,
ï çéáôòÞ÷ øòèóéíïðïéïàóå
ôé÷ ëìéîéëÛ÷ ôïù äåêéÞôèôå÷.
ªôèî åðïøÜ íá÷, è îÛá
çîñóè Ûòøåôáé ëáôáéçéóôéëÜ
ëáé áîáôòÛðåé íÛòá
íå ôè íÛòá äÞçíáôá ëáé
áîôéìÜãåé÷, äéáçîöóôéëÛ÷
ðòïóåççÝóåé÷ ëáé
õåòáðåÝå÷.

Ã ÃùòïìÞçï÷
ðáòáëïìïùõåÝ íå äùóëïìÝá
ôé÷ åêåìÝêåé÷, åîñ ï øòÞîï÷
çéá ôè íåôáæïòÀ ôè÷ îÛá÷
çîñóè÷ óôèî ëìéîéëÜ ðòÀêè
ðáòáíÛîåé íåçÀìï÷,
ëáõéóôñîôá÷
ôè óùîåøéúÞíåîè äéÀ âÝïù
åëðáÝäåùóè ôöî
ÃùòïìÞçöî äàóëïìè.

Ãé óàçøòïîå÷ ôÀóåé÷
åëðáÝäåùóè÷, áðÞ ôèî Àììè,
Ûøïùî áîáõåöòÜóåé
ôèî ðáòáäïóéáëÜ áðÞ
áíæéõåÀôòïù äéäáóëáìÝá
íÛóá áðÞ îåïôåòéóôéëÛ÷
íåõÞäïù÷ ðïù Àòøéóáî
îá áðïäÝäïùî ëáòðïà÷
ëáé ðìÛïî ùéïõåôïàîôáé
áðÞ ôïî áëáäèíáûëÞ øñòï
äéåõîñ÷.

ªå ðïéïù÷
áðåùõàîåôáé;

1

Æï ªøïìåÝï áðåùõàîåôáé áðïëìåéóôéëÀ
óå ÃùòïìÞçïù÷, ðïù, ðáòÀ ôïî æÞòôï
ôè÷ ëáõèíåòéîÞôèôá÷, Ûøïùî äåÝêåé
äéáøòïîéëÀ Þôé áîáúèôïàî ôè îÛá
çîñóè ëáé çé’ áùôÞ Ûøïùî
áçáðÜóåé ôï ªøïìåÝï.

éäéáÝôåòá óôïù÷
2 °ðåùõàîåôáé
îåÞôåòïù÷ óùîáäÛìæïù÷ ðïù,
óå äàóëïìïù÷ ëáéòïà÷, Þðö÷ áùôïÝ ðïù
äéáîàïùíå, Ûøïùî åìÀøéóôå÷ åùëáéòÝå÷
óùîåøéúÞíåîè÷ åëðáÝäåùóè÷.
áòéõíÞ÷ õÛóåöî
õá äïõåÝ óå åéäéëåùÞíåîïù÷ ðïù
3 ¦åòéïòéóíÛîï÷
ïìïëìèòñîïùî íÛóá óôï 2013
ôèî åéäéëÞôèôá.

ªå áùôÜî ôèî ëáôåàõùîóè, íå âÀóè ôá 15
øòÞîéá åëðáéäåùôéëÜ÷ åíðåéòÝá÷ ôöî
».».Ã.¦./¹»Ã¦ íÛøòé ôñòá óå ëÀõå
çîöóôéëÞ áîôéëåÝíåîï ôè÷ ÃùòïìïçÝá÷
áììÀ ëáé íå ôè íïîáäéëÜ åíðåéòÝá ôöî
ðòïèçïàíåîöî åôñî, ðòïøöòïàíå óôèî
ïòçÀîöóè ôïù 6ïù ¶ììèîéëïà
¢éáäòáóôéëïà ªøïìåÝïù ÃùòïìïçÝá÷.
¦òÞëåéôáé çéá Ûîá ªøïìåÝï, Þðïù ïé
óùííåôÛøïîôå÷ Ûøïùî Ýóï øòÞîï íå ôïù÷
äéäÀóëïîôå÷ ëáé è ôåëíèòéöíÛîè
åðéóôèíïîéëÜ çîñóè óùîáîôÀ ôèî ëáõèíåòéîÜ
ëìéîéëÜ ðòÀêè ëáé åíðåéòÝá. ªëïðÞ÷ ôïù
ªøïìåÝïù åÝîáé îá åëõÛóåé ôé÷ åðéëòáôïàóå÷
ôÀóåé÷ ôè÷ åðéóôÜíè÷ óÜíåòá ëáé îá
óùúèôÜóåé íå ôïù÷ óùîáäÛìæïù÷ ôòÞðïù÷
áîôéíåôñðéóè÷ ðïù äéÛðïîôáé áðÞ áòøÛ÷ ôè÷
ïòõÜ÷ ëìéîéëÜ÷ ðòÀêè÷ ëáé ôè÷ ¹áôòéëÜ÷ íå
åðÝëåîôòï ôïî Àòòöóôï.

¼òïîôéóôÜòéá

¦áòïùóÝáóè
õåíÀôöî åéäéëïà
åîäéáæÛòïîôï÷
óå 30 ìåðôÀ ëáé
áëïìïàõö÷ óùúÜôèóè
30 ìåðôñî. ªëïðÞ
Ûøïùî îá äñóïùî
ôé÷ áðáòáÝôèôå÷
çîñóåé÷ óå õÛíáôá
ðïù áðáóøïìïàî
ëÀõå ÃùòïìÞçï.

¢éáäòáóôéëÀ
óåíéîÀòéá

Æá óåíéîÀòéá
ðòáçíáôåàïîôáé
ïìïëìèòöíÛîá
äéÀæïòá õÛíáôá
ðïù áæïòïàî óôïî
ÃùòïìÞçï. Îøïùî
äéÀòëåéá 90-120
ìåðôñî, åîñ ï íéóÞ÷
øòÞîï÷ áîÜëåé óôï
áëòïáôÜòéï çéá
åòöôÜóåé÷ ëáé óøÞìéá.
¸ äéáäòáóôéëÜ
ðáòïùóÝáóè äÝîåé ôè
äùîáôÞôèôá íéá÷
ôåìéëÜ÷ ðòÞâá÷ ðòéî
áðÞ ôèî åæáòíïçÜ ôè÷
îÛá÷ çîñóè÷ ôèî
åðÞíåîè èíÛòá óôèî
ëìéîéëÜ ðòÀêè.

¸ äïíÜ ôïù óøïìåÝïù
»Ûóá áðÞ æòïîôéóôÜòéá, äéáäòáóôéëÀ óåíéîÀòéá, âÜíá âÜíá óùúÜôèóè øåéòïùòçéëñî
ôåøîéëñî ëáé ôöî åðéðìïëñî ôïù÷, ëáõñ÷ ëáé íÛóá áðÞ ïíÀäå÷ åòçáóÝá÷, çÝîåôáé
ðòïóðÀõåéá ïíïæöîÝá÷ óå äéáçîöóôéëÀ ëáé õåòáðåùôéëÀ äéìÜííáôá íå çîñíïîá ôèî
ôåëíèòéöíÛîè ¹áôòéëÜ ëáé ôèî ëìéîéëÜ åíðåéòÝá. ¢Ýäåôáé, åðÝóè÷, è äùîáôÞôèôá åùòåÝá÷
óùúÜôèóè÷ áðÞãåöî ëáé, ôï ëùòéÞôåòï, Àíåóè÷ åðéëïéîöîÝá÷
åëðáéäåùôñî/åëðáéäåùÞíåîöî. Ãé åëðáéäåùÞíåîïé âòÝóëïùî ðìÛïî óôï
http://www.imop.gr/uro-school/uro-school Þìï ôï ùìéëÞ: á) ôé÷ äéáæÀîåéå÷ ôöî ïíéìéñî,
â) 2-5 åðéìåçíÛîá áîáóëïðéëÀ Àòõòá áðÞ ôè äéåõîÜ âéâìéïçòáæÝá áîÀ åîÞôèôá
äéáìåçíÛîá áðÞ ôïù÷ áîôÝóôïéøïù÷ åëðáéäåùôÛ÷ ëáé ç) ôï ôåóô áùôïçîöóÝá÷
áðïôåìïàíåîï áðÞ 70 åòöôÜóåé÷ ðïììáðìñî åðéìïçñî óôá õÛíáôá ðïù
ðåòéìáíâÀîïîôáé óôï ðòÞçòáííá ðòïåôïéíáóíÛîï ëáé ðÀìé áðÞ ôïù÷ åëðáéäåùôÛ÷.

¶º¦°¹¢¶ËÆ¶ª

¶Ýîáé åêáéòåôéëÜ ôéíÜ çéá ôï ¹»Ã¦ ôï
çåçïîÞ÷ Þôé, óôèî ðòïóðÀõåéÀ ôïù
áùôÜ -çéá Ûëôè óùîåøÜ øòïîéÀ-,
óôèòÝúåôáé áðÞ íÝá ïíÀäá äéáðòåðñî
áëáäèíáûëñî äáóëÀìöî/
åëðáéäåùôñî áðÞ Þìá ôá
¦áîåðéóôÜíéá ôè÷ øñòá÷.
»Ýá óàíðòáêè ìïéðÞî íåîôÞòöî,
íå óèíáîôéëÜ Üäè ðáòïùóÝá ëáé
áîáçîñòéóè óôïî äéåõîÜ ëáé åììèîéëÞ
åðéóôèíïîéëÞ óôÝâï, åççùÀôáé Ûîá
åðéíïòæöôéëÞ ðòÞçòáííá éäéáÝôåòá
ùãèìïà åðéðÛäïù.

»ÃÄ¹Ã¢ÃÆ¸ª¸
EU-ACME

To óøïìåÝï åîôÀóóåôáé
óôï ðòÞçòáííá
óùîåøéúÞíåîè÷
åëðáÝäåùóè÷ EU-ACME
ôïù European Board of
Urology ëáé
ðéóôïðïéÜõèëå íå 18
íÞòéá ðïù
áîáçîöòÝúïîôáé áðÞ ôèî
European Union of
Medical Specialists
(UEMS).

°¥¹Ã¤Ã¡¸ª¶¹ª

ÌåéòïùòçéëÀ
íùóôéëÀ

Æá øåéòïùòçéëÀ
íùóôéëÀ áðïôåìïàî
ôï äùóëïìÞôåòï Ýóö÷
ëïííÀôé íåôÀäïóè÷
äåêéïôÜôöî ëáé
åíðåéòÝá÷. ªôÞøï÷
åÝîáé ôï ëáìÞ
íåôåçøåéòèôéëÞ
áðïôÛìåóíá ëáé
è áðïæùçÜ åðéðìïëñî.
¶ðéðìïëÛ÷, Þíö÷,
áîôéíåôöðÝúïùî Þìïé
Þóïé øåéòïùòçïàî.
ëÀðïéå÷, íÀìéóôá,
çÝîïîôáé åæéáìôéëÛ÷
ôÞóï çéá ôïî áóõåîÜ
Þóï ëáé çéá ôïî
õåòÀðïîôá éáôòÞ.
Ã ôåìéëÞ÷ óøïìéáóíÞ÷
áîÜëåé óôïù÷
åëðáéäåùÞíåîïù÷
áììÀ ëáé óôïù÷
åëðáéäåùôÛ÷,
ðïù ëáìïàîôáé îá
ëáôáõÛóïùî ôè äéëÜ
ôïù÷ åíðåéòÝá.

Uro
Swords

¦òÞëåéôáé
çéá åðéóôèíïîéëÛ÷
íïîïíáøÝå÷
ðÀîö óå áîáðÀîôèôá
ÃùòïìïçéëÀ
åòöôÜíáôá.
Ã äéáéôèôÜ÷ õÛôåé
åòöôÜóåé÷ ëáé
óå 3 ìåðôÀ ðòÛðåé
ëÀõå íïîïíÀøï÷
îá ôåëíèòéñóåé
ôèî ðòïëáõïòéóíÛîè
õÛóè ôïù. ªôï ôÛìï÷
ëÀõå åòñôèóè÷,
ôï ëïéîÞ ãèæÝúåé ôèî
ðéï ðåéóôéëÜ õÛóè.

¸ åëðáéäåùôéëÜ äéáäéëáóÝá âáóÝúåôáé óôèî ëòÝóè
ëÀõå åëðáéäåùôéëïà ðòïçòÀííáôï÷ ëáé ôöî
åëðáéäåùôñî ôïù. Ãé åëðáéäåùÞíåîïé óùíðìèòñîïùî
èìåëôòïîéëÀ ôï åòöôèíáôïìÞçéï áêéïìÞçèóè÷ ôöî
åëðáéäåùôñî, ëáõñ÷ ëáé ôïù óøïìåÝïù óôï óàîïìÞ
ôïù. ¸ äéáäéëáóÝá áùôÜ åÝîáé éäéáÝôåòá óèíáîôéëÜ,
áæïà áæåîÞ÷ õá ëòÝîåé ôï åëðáéäåùôéëÞ åçøåÝòèíá,
áæåôÛòïù õá äñóåé ôè äùîáôÞôèôá ôÞóï äéÞòõöóè÷
ìáõñî Þóï ëáé íåììïîôéëÜ÷ âåìôÝöóè÷. £á ðòÛðåé îá
ôïîéóôåÝ ðö÷ è ïòçáîöôéëÜ åðéôòïðÜ, Þðö÷ ëáé
ðÛòùóé, âáóÝóôèëå óôé÷ áêéïìïçÜóåé÷
ïíéìèôñî/åëðáéäåùôñî ôöî ðåòáóíÛîöî åôñî çéá
ôèî ëáôÀòôéóè ôïù æåôéîïà ðòïçòÀííáôï÷.

¶éëïîéëïÝ
áóõåîåÝ÷

Ùìï ëáé óùøîÞôåòá
è éáôòéëÜ ðòÀêè
áîôéíåôöðÝúåé
äéìÜííáôá, ëáé ï
áóõåîÜ÷ úèôÀ äåàôåòè
çîñíè. Æï ðòÞâìèíá
âòÝóëåôáé óôé÷
áîôéëòïùÞíåîå÷
áðÞãåé÷ ôöî éáôòñî.
Ãé ïíÀäå÷ åòçáóÝá÷
åÝîáé ôï ðìÛïî
äéáäòáóôéëÞ ôíÜíá
ôïù óøïìåÝïù.
Ãé åëðáéäåùÞíåîïé
óôï ôÛìï÷ ëÀõå
èíÛòá÷
áîôéíåôöðÝúïùî óôïî
ùðïìïçéóôÜ ôïù÷ Ûîá
ðåòéóôáôéëÞ åéëïîéëïà
áóõåîÜ ðÀîö óôé÷ 3
õåíáôéëÛ÷ åîÞôèôå÷
øöòéóôÀ, ðïù
áîôáîáëìïàî 3 áðÞ
ôé÷ óùøîÛ÷
ÃùòïìïçéëÛ÷
ðáõÜóåé÷. Æï åðÞíåîï
ðòöÝ, åîñðéïî
Þìöî çÝîåôáé
è ôåëíèòÝöóè
ôöî óöóôñî
áðáîôÜóåöî/
ìàóåöî áðÞ
ôïù÷ 2 åëðáéäåùôÛ÷.

Æåóô
áùôïçîöóÝá÷

Ãé åëðáéäåùôÛ÷
åôïéíÀúïùî 70
åòöôÜóåé÷ ðïììáðìñî
åðéìïçñî (4-5
åðéìïçÛ÷, íÝá íÞîï
óöóôÜ áðÀîôèóè),
íå âÀóè ôá ëìéîéëÀ
íèîàíáôá ëÀõå
åîÞôèôá÷ ôïù
óøïìåÝïù.
Ãé åëðáéäåùÞíåîïé
áðáîôïàî óôé÷
áîôÝóôïéøå÷
åòöôÜóåé÷, óôï
ôÛìï÷ ëÀõå õåíáôéëÜ÷
åîÞôèôá÷,
èìåëôòïîéëÀ.
Ãé äàï ðòñôïé
óùîÀäåìæïé ðïù õá
áðáîôÜóïùî óôé÷
ðåòéóóÞôåòå÷
åòöôÜóåé÷ óöóôÀ
ëåòäÝúïùî óùííåôïøÜ
óôï ôòÝôï ëìéîéëÞ
æòïîôéóôÜòéï
¤åéôïùòçéëÜ÷ ëáé
¶ðáîïòõöôéëÜ÷
ÃùòïìïçÝá÷ óôèî
°çòéÀ ôïù µÞìïù
(14-16 ¹ïùîÝïù 2013).

Ελληνικό
∆ιαδραστικό
Σχολείο

Ουρολογίασ

Πέµπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Εικονικός ασθενής II
ºáòëÝîï÷ ðòïóôÀôè
(è ìàóè)

Εικονικός ασθενής ΙΙΙ
ºáòëÝîï÷ Þòøåö÷ (è ìàóè)

Uro-Swords ΙΙ
PSA: è ðáòáðìÀîèóè
ôïù ÃùòïìÞçïù

UroSwords III
ºáòëÝîï÷ Þòøåö÷:
«¡éáôòÛ, õá ëÀîö ðáéäéÀ;»

11.00-12.30

Διαδραστικό σεμινάριο Ι
°íæéóâèôñîôá÷
ôá guidelines ôè÷ ºË¦

Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙΙ
ªôùôéëÜ äùóìåéôïùòçÝá:
¢åî ùðÀòøåé æìåâéëÜ äéáæùçÜ
óôïù÷ îÛïù÷

Χειρουργικά μυστικά ΙΙ
¦ïéá è óöóôÜ áîôéíåôñðéóè
ïùòïõèìéáëïà ëáòëÝîïù óôï
áîñôåòï ïùòïðïéèôéëÞ;

12.30-13.30

Φροντιστήριο I
°îôéíÛôöðïé íå ôïî «ðáîôïçîñóôè»
áóõåîÜ/óùççåîÜ

Φροντιστήριο IΙ
ÃóôéëÜ îÞóï÷

Φροντιστήριο ΙII
¶Ýîáé åæéëôÜ íÝá áîôéëåéíåîéëÜ
ëìéîéëÜ åêÛôáóè;

Εικονικός ασθενής I
ºáòëÝîï÷ îåæòïà (è ìàóè)

9.00-10.00

Uro-Swords Ι
»éëòÞ÷ îåæòïëùôôáòéëÞ÷ Þçëï÷:
íåòéëÜ îåæòåëôïíÜ Ü åêÀøîöóè;

10.00-10.30

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

10.30-11.00

13.00-18.00

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00-19.00

Εναρκτήρια εκδήλωση
80 øòÞîéá ôè÷ ¶ììèîéëÜ÷
ÃùòïìïçéëÜ÷ ¶ôáéòåÝá÷

Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ
¶êöóöíáôéëÜ ìéõïôòéãÝá:
è ìéõïôòéãÝá (íÛòï÷ °‹)

Διαδραστικό σεμινάριο ΙV
ÁåùòïçåîÜ÷ ëàóôè:
áðÞ ôï ° Ûö÷ ôï ¿
(íÛòï÷ °‹)

19.00-20.00

Χειρουργικά μυστικά Ι
»è ïçëïìïçéëÛ÷ øåéòïùòçéëÛ÷
ðáõÜóåé÷ ôöî Þòøåöî

Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ
¶êöóöíáôéëÜ ìéõïôòéãÝá:
è åðÞíåîè íÛòá (íÛòï÷ µ‹)

Διαδραστικό σεμινάριο ΙV
ÁåùòïçåîÜ÷ ëàóôè:
áðÞ ôï ° Ûö÷ ôï ¿
(íÛòï÷ µ‹)

20.00-21.30

Εικονικός ασθενής I
ºáòëÝîï÷ îåæòïà
(è óùúÜôèóè)

Εικονικός ασθενής II
ºáòëÝîï÷ ðòïóôÀôè: Þôáî äåî
åîôïðÝúåôáé (è óùúÜôèóè)

Εικονικός ασθενής III
ºáòëÝîï÷ Þòøåö÷
(è óùúÜôèóè)

*17.00-18.00
Φροντιστήριο
ÌòÜóè åéëïîéëñî áóõåîñî

Πρόγραµµα

6

o

6

o

Ελληνικό
∆ιαδραστικό
Σχολείο

Παρασκευή 19 Απριλίου

Ουρολογίασ

9.00-10.00

Εικονικός ασθενής I
Καρκίνος νεφρού (η λύση)

Σε 1 ώρα, οι συντονιστές «τρέχουν» το περιστατικό και σχολιάζουν τα καταγεγραμμένα λάθη
των εκπαιδευόμενων. Όλοι μαζί δίνουμε οριστικές απαντήσεις.

Πέµπτη 18 Απριλίου
17.00- 18.00

Συντονιστές
Ι. Βαρκαράκης
Α. Σκολαρίκος

10:00-10:30

Φροντιστήριο

Χρήση εικονικών ασθενών

Uro-Swords Ι

Μικρός νεφροκυτταρικός όγκος: μερική νεφρεκτομή ή εξάχνωση;
Πρόκειται για μία επιστημονική μονομαχία. Μέσα από 3 γύρους αντίστοιχων ερωτήσεων, οι 2 μονομάχοι
απαντούν σε σχετικά ερωτήματα και το κοινό ψηφίζει ως κριτής. Ο μονομάχος που θα κερδίσει 2 ή και
τους 3 γύρους θα αναδειχτεί νικητής.

Εκπαιδευτές
Δ. Σπάχος
Ι. Σοκολάκης

18.00- 19.00

Διαιτητής
Α. Καραγιάννης

Εναρκτήρια εκδήλωση

Τιμώντας τα 80 χρόνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία συμπλήρωσε, το 2011, τα 80 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς της
στην ειδικότητα. Στην πιο δύσκολη εποχή για τους γιατρούς και φυσικά τους Ουρολόγους, καλείται να
στηρίξει την ειδικότητα και κυρίως τους νέους συναδέλφους. Είναι έτοιμη να το πράξει; Βέβαια, για να
το πετύχει, χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. Με έναυσμα τις σύντομες παρουσιάσεις, θα συζητήσουμε,
προκειμένου να προβληματιστούμε και να προτείνουμε.

Η μερική νεφρεκτομή είναι ογκολογικά ενδεδειγμένη Ι. Βαρκαράκης
Η εξάχνωση είναι πλέον η μέθοδος εκλογής Α. Σκολαρίκος

10:30-11:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:00-12:30

Διαδραστικό σεμινάριο Ι

Αμφισβητώντας τα guidelines της ΚΥΠ
Δίνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες τη λύση στην καθημερινή ιατρική πράξη; Ή απλώς είναι ένα αναγκαίο
κακό; Και ιδιαίτερα στην καλοήθη υπερτροφία του προστάτη -το καθημερινό θέμα τριβής του
Ουρολόγου- υπάρχουν κενά ή πιθανώς λάθη, π.χ. στην αντιμετώπιση του ασθενή με μέσο λοβό ή στην
επίμονη νυκτουρία που οδηγεί στο χειρουργείο. Οι οδηγίες της EAU μέσα από μία σειρά
κλασικών/καθημερινών περιστατικών.

Συντονιστές

Ε.Ο.Ε.: Είναι η εταιρεία μας όπως την θέλουμε; Φ. Σοφράς

Μ. Μελέκος
Γ. Μουτζούρης

Σκέψεις ενός νέου Ουρολόγου: τα αδιέξοδα Δ. Καλυβιανάκης

Συντονιστής

Οι οδηγίες μέσα από μια σειρά περιστατικών Σ. Γκράβας

Τι να περιμένουμε από την Ε.Ο.Ε.; Γ. Μουτζούρης

Γ. Αλιβιζάτος

Λάθη και περιορισμοί: περιστατικά που δεν καλύπτουν οι οδηγίες
Α. Αθανασόπουλος

19: 00- 20:00

Χειρουργικά μυστικά Ι

Μη ογκολογικές χειρουργικές παθήσεις των όρχεων

12:30-13:30

Πέρα από τον καρκίνο, οι όρχεις είναι εκτεθειμένοι σε πολλές παθήσεις που θέλουν χειρουργική
αντιμετώπιση. Και αυτή κρύβει πολλά μυστικά.

Συντονιστής

Κρυψορχία Δ. Μπαλτογιάννης, Συστροφή Φ. Δημητριάδης

Ν. Σοφικίτης

Κάκωση Κ. Μωυσίδης, Τα μυστικά της τοποθέτησης του

Φροντιστήριο I

Αντιμέτωποι με τον «παντογνώστη» ασθενή (ή συγγενή)
Είναι καθημερινό πρόβλημα που συνεχώς αυξάνεται η επίσκεψη στο ιατρείο ασθενών που πιστεύουν
ότι έχουν μάθει τα πάντα για το πρόβλημα, ξέρουν και τη θεραπεία και ζητούν από τον γιατρό απλώς
να την εφαρμόσει. Και, παρά τις εξηγήσεις του θεράποντος, οι γιατροί χωρίς πτυχίο επιμένουν.
Πώς νιώθουμε οι γιατροί και πώς θα χειριστούμε τον εαυτό μας πρώτα και τον ασθενή μετά.

προσθετικού όρχεως Ι. Βακαλόπουλος

Συντονιστής

Όταν ο αυτοέλεγχός μας δοκιμάζεται Δ. Μητρόπουλος

Δ. Μητρόπουλος

Πρακτικές συμβουλές χειρισμού ασθενών με «πλήρη» γνώση
της πάθησης/θεραπείας Χ. Παπαγεωργίου (ψυχίατρος)

Εικονικός ασθενής I

Καρκίνος νεφρού (η συζήτηση)

18
20:00-21:30

Ένας ασθενής ανακαλύπτει τυχαία σε υπερηχοτομογραφικό έλεγχο ένα μικρό νεφροκυτταρικό όγκο.
Ο Ουρολόγος του μιλά για τις 4 θεραπευτικές επιλογές: α) απλή παρακολούθηση, β) μερική
νεφρεκτομή, γ) κρυοεξάχνωση του όγκου, δ) εξάχνωση με ραδιοσυχνότητες. Οι μαθητές
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στους υπολογιστές τους και απαντούν στις ερωτήσεις, ο καθένας μόνος
του. Μόλις τελειώσουν, γίνεται επεξεργασία των απαντήσεων, για να βασίσουν σε αυτές τα σχόλιά τους
οι συντονιστές το επόμενο πρωί.

13:30-18:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:00-20:00

Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ

19

Εξωσωματική λιθοτριψία: από τον κολικό στην πλήρη αποβολή των λιθιασικών συγκριμάτων
Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της εξωσωματικής λιθοτριψίας, τίποτε δεν θυμίζει το
παρελθόν. Σύγχρονοι λιθοτρίπτες, νέες τεχνικές εστίασης, επέκταση ενδείξεων αλλά και προβλήματα:
ποιο μηχάνημα, για ποιον ασθενή, πότε, πόσες φορές. Και μετά τη λιθοτριψία ο μεγάλος πονοκέφαλος
της αποβολής των συγκριμάτων. Πώς θα το χειριστούμε, πότε θα επέμβουμε και πώς;

Συντονιστές
Ι. Βαρκαράκης
Α. Σκολαρίκος

Συντονιστής
Α. Σκολαρίκος

20:00-21:30

Εικονικός ασθενής II

Η ζωή των λίθων μέσα στο ουροποιητικό Α. Παπατσώρης,
Εξωσωματική λιθοτριψία: τα μυστικά Α. Σκολαρίκος
Μετά την λιθοτριψία Χ. Μαμουλάκης

Καρκίνος προστάτη: όταν δεν εντοπίζεται

Πολλές φορές, το PSA ανεβαίνει, αλλά οι βιοψίες είναι αρνητικές. Και τότε οι αποφάσεις καθίστανται
προβληματικές. Πότε και πώς η δεύτερη βιοψία και με ποια τεχνική; Και αν πάλι είναι αρνητική;
Ένα σημαντικό πρόβλημα για τον Ουρολόγο αλλά και τον ασθενή.

Συντονιστές
Δ. Μητρόπουλος
Γ. Αλιβιζάτος

Σάββατο 20 Απριλίου
9:00-10:00

Εικονικός ασθενής II

Κυριακή 21 Απριλίου
9:00-10:00

Καρκίνος προστάτη (η λύση)

Καρκίνος όρχεως (η λύση)

ªå 1 ñòá, ïé óùîôïîéóôÛ÷ «ôòÛøïùî» ôï ðåòéóôáôéëÞ ëáé óøïìéÀúïùî ôá ëáôáçåçòáííÛîá ìÀõè
ôöî åëðáéäåùÞíåîöî. Ùìïé íáúÝ äÝîïùíå ïòéóôéëÛ÷ áðáîôÜóåé÷.

ªå 1 ñòá, ïé óùîôïîéóôÛ÷ «ôòÛøïùî» ôï ðåòéóôáôéëÞ ëáé óøïìéÀúïùî ôá ëáôáçåçòáííÛîá ìÀõè
ôöî åëðáéäåùÞíåîöî. Ùìïé íáúÝ äÝîïùíå ïòéóôéëÛ÷ áðáîôÜóåé÷.

10:00-10:30

Εικονικός ασθενής III

ªùîôïîéóôÛ÷

ªùîôïîéóôÛ÷

¡. °ìéâéúÀôï÷
¢. »èôòÞðïùìï÷

µ. Æúñòôúè÷,
Ì. ºáìáûôúÜ÷

Uro-Swords ΙΙ

10:00-10:30

Το PSA στο εδώλιο
Æï PSA áðïôåìåÝ íÝá áðÞ ôé÷ ðéï óùøîÛ÷ åêåôÀóåé÷ ðïù ðáòáççÛììåé ï ÃùòïìÞçï÷. ºáé è áêéïìÞçèóè
ðáòáíÛîåé áíæÝâïìè. ÆåìåùôáÝö÷ äå, åðéóôèíïîéëÛ÷ åôáéòåÝå÷ óùçëòïàïîôáé çéá ôï ëáôÀ ðÞóï ðòÛðåé
îá ëáôáòçèõåÝ ö÷ åêÛôáóè ðòïìèðôéëïà åìÛçøïù. ºáé ï ÃùòïìÞçï÷ ôé õá ðåé óôïî áóõåîÜ;

¢éáéôèôÜ÷:

Æï PSA óñúåé úöÛ÷ ¡. °ìéâéúÀôï÷

¼. ªïæòÀ÷

Æï PSA ïäèçåÝ ôïùìÀøéóôïî óå áîáÝôéá ùðåò-õåòáðåÝá

UroSwords III

Καρκίνος όρχεως: «Γιατρέ, θα κάνω παιδιά;»
¸ ëìáóéëÜ åòñôèóè ðïù äÛøåôáé ëÀõå ÃùòïìÞçï÷ áðÞ Ûîáî áóõåîÜ, ï ïðïÝï÷ Ûøåé ùðïâìèõåÝ
óå õåòáðåÝá çéá ëáòëÝîï ôïù Þòøé. ¸ áðÀîôèóè åÝîáé ðÀîôá äàóëïìè...

¢éáéôèôÜ÷:
Á. ªïæéëÝôè÷

¢. »èôòÞðïùìï÷

10:30-11:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:00-12:30

Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙΙ

Στυτική δυσλειτουργία: Δεν υπάρχει φλεβική διαφυγή στους νέους!

10:30-11:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:00-12:30

Χειρουργικά μυστικά ΙΙ

¸ ðåòÝæèíè æìåâéëÜ äéáæùçÜ Ü óöóôÀ è äùóìåéôïùòçÝá ôïù íèøáîéóíïà æìåâéëÜ÷ óàçëìåéóè÷
áðïôåìåÝ íÝá ëïéîÜ ðáõïìïçÝá óå áóõåîåÝ÷ íå ïòçáîéëÜ óôùôéëÜ äùóìåéôïùòçÝá. ªùøîÀ, Þíö÷,
âìÛðïùíå îÛïù÷ Àîôòå÷, 20-40 åôñî, íå éóôïòéëÞ Àòéóôè÷ óôùôéëÜ÷ éëáîÞôèôá÷ óôï ðòÞóæáôï
ðáòåìõÞî îá Ûøïùî ö÷ äéÀçîöóè áðÞ ÃùòïìÞçï æìåâéëÜ äéáæùçÜ. ¦ñ÷, Þíö÷, óùíâáÝîåé óôá îÛá
Àôïíá, íå åìåàõåòï éáôòéëÞ éóôïòéëÞ, è äùóìåéôïùòçÝá; ¹áôòéëÜ ðìÀîè Ü ðòáçíáôéëÜ ðÀõèóè;

ªùîôïîéóôÜ÷:
¦. ¦åòéíÛîè÷

Æé íá÷ äéäÀóëåé è ðáõïæùóéïìïçÝá
ôïù íèøáîéóíïà ôè÷ óôàóè÷; ¢. ÌáôúèøòÜóôïù
¸ ðòáçíáôéëÜ ðÀõèóè: áÝôéá ëáé õåòáðåÝá º. ÌáôúèíïùòáôÝäè÷
¦ñ÷ ôï íùáìÞ íá÷ ðòïëáìåÝ «æìåâéëÜ äéáæùçÜ»; ¶. ºùòÀîá

12:30-13:30
12:30-13:30

Φροντιστήριο ΙI
¸ ïóôåïðÞòöóè äåî åÝîáé çùîáéëåÝï ðòïîÞíéï. Ã ùðïçïîáäéóíÞ÷ Þãéíè÷ Ûîáòêè÷ ëáé è õåòáðåÝá íå
LHRH áîÀìïçá ðòïëáìïàî ïóôåïðÞòöóè. Ã ÃùòïìÞçï÷ ðòÛðåé îá áîôéíåôöðÝóåé ôï áÝôéï, áììÀ äåî
çîöòÝúåé çéá ôè âáóéëÜ îÞóï. ºáé áëÞíè ïé ïóôéëÛ÷ íåôáóôÀóåé÷ åÝîáé ëìáóéëÜ óèíåéïìïçÝá ôïù
íåôáóôáôéëïà ëáòëÝîïù. Îîá÷ åéäéëÞ÷, ìïéðÞî, Ûòøåôáé îá íá÷ åëðáéäåàóåé ðÀîö óôèî ïóôéëÜ îÞóï.

ªùîôïîéóôÜ÷:

ÃóôåïðÞòöóè ëáé ïóôéëÛ÷ íåôáóôÀóåé÷:
ôé ðòÛðåé îá çîöòÝúåé ï ÃùòïìÞçï÷; ¦. ÆòÞîôúá÷
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18:00-20:00

Διαδραστικό σεμινάριο ΙV

Νευρογενής κύστη: από το Α έως το Ω

Ãé îåùòïçåîåÝ÷ äéáôáòáøÛ÷ ôè÷ ëàóôè÷ áðïôåìïàî íÝá äàóëïìè ÃùòïìïçéëÜ ïîôÞôèôá. Îîá ëåæÀìáéï
ðïù áîáôòÛðåé ôèî ëìáóéëÜ ÃùòïìïçéëÜ áîôéíåôñðéóè. Ãùòïìïéíñêåé÷ ðïù äåî øòåéÀúïîôáé
áîôéíåôñðéóè, íåôáâïìÛ÷ óôè ìåéôïùòçÝá øöòÝ÷ ðòïåéäïðïÝèóè, ðáòÀäïêè ðïòåÝá ðïù äåî ëáôáîïïàíå.
Ùìá çéá ôé÷ îåùòïçåîåÝ÷ ëàóôåé÷, áðÞ ôèî ðáõïçÛîåéá, óôè äéÀçîöóè, óôè õåòáðåÝá ëáé óôèî ôÞóï
äàóëïìè íáëòïøòÞîéá ðáòáëïìïàõèóè.

°. °ðïóôïìÝäè÷

ºáôáîïñîôá÷ ôé÷ îåùòïçåîåÝ÷ ëàóôåé÷ °. °ðïóôïìÝäè÷
–°îôéíïùóëáòéîéëÀ ëáé îåùòïçåîÜ÷ ëàóôè: Æé çîöòÝúïùíå ëáé ôé íá÷
áçøñîåé; °. ÃéëïîÞíïù –ËðïìåéðÞíåîï íåôÀ ïàòèóè: á-áðïëìåéóôÛ÷
Ü äéáìåÝðïîôå÷ ëáõåôèòéáóíïÝ; ¡. ¢èíèôòéÀäè÷ –¦Þóï åàëïìè åÝîáé è

áîôéíåôñðéóè ôöî ïùòïìïéíñêåöî óå îåùòïìïçéëïà÷ áóõåîåÝ÷;
Ì. ºöîóôáîôéîÝäè÷ –¦Þóï åàëïìá õá øåéòïùòçïàóáôå Ûîáî ðòïóôÀôè
óå Ûîá îåùòïìïçéëÞ áóõåîÜ; °. °õáîáóÞðïùìï÷

20:00-21:30

Εικονικός ασθενής III

Καρκίνος όρχεως (η συζήτηση)

Ã ëáòëÝîï÷ ôïù Þòøåö÷ áðïôåìåÝ íÝá ðòÞëìèóè. ÌÀîåôáé è äéÀçîöóè, æáéîïíåîéëÀ áðìÜ è ïòøåëôïíÜ.
Ùíö÷ ôé òÞìï ðáÝúåé è ëòùãïòøÝá ëáé ôé è íéëòïìéõÝáóè; ¦ñ÷ äéáâÀúïîôáé ïé ëáòëéîéëïÝ äåÝëôå÷; ¦ïéá
åÝîáé ôá íùóôéëÀ ôè÷ ïòøåëôïíÜ÷; ¦Þôå åÝîáé áðáòáÝôèôï÷ ï ìåíæáäåîéëÞ÷ ëáõáòéóíÞ÷; ¦ñ÷
áîôéíåôöðÝúïùíå ôèî ùðïìåéííáôéëÜ íÀúá; ¦ñ÷ óñúïùíå ôèî åëóðåòíÀôéóè;

ªùîôïîéóôÛ÷:
µ. Æúñòôúè÷
Ì. ºáìáûôúÜ÷

¶îäåÝêåé÷ åîäïóëïðéëÜ÷ áîôéíåôñðéóè÷ ª. ¡éáîîáëÞðïùìï÷

ª. ÆïùìïùðÝäè÷

¶ðéìïçÜ íåõÞäïù °. ºáòáçéÀîîè÷

Φροντιστήριο ΙII

Είναι εφικτή μία αντικειμενική κλινική εξέταση;

ªùîôïîéóôÜ÷:
°. °õáîáóÞðïùìï÷

13:30-18:00

ªùîôïîéóôÜ÷:

ªùîôïîéóôÜ÷:

¸ ëáõèíåòéîÜ ëìéîéëÜ ðòÀêè ðåòéìáíâÀîåé íÝá éäéáÝôåòá ùðïëåéíåîéëÜ åëôÝíèóè, ôèî ëìéîéëÜ åêÛôáóè.
ºáé, óå ðïììÛ÷ ðåòéðôñóåé÷, è áêéïìÞçèóè åÝîáé ôÞóï ðòïóöðéëÜ, ðïù äåî åÝîáé äùîáôÞî îá ëáôáçòáæåÝ
áëÞíè ëáé óôé÷ ðòïóöðéëÛ÷ óèíåéñóåé÷ ôïù ÃùòïìÞçïù, ñóôå îá ôïî âïèõÜóåé îá õùíèõåÝ ôé÷ ðáòáôèòÜóåé÷
ôïù óôèî åðÞíåîè åðÝóëåãè. Ãé ðòïóðÀõåéå÷ çéá áîôéëåéíåîéëÀ óùóôÜíáôá áêéïìÞçèóè÷ ðïììÛ÷, áììÀ øöòÝ÷
áòëåôÛ÷ îá çÝîïùî áðïäåëôÛ÷ åùòÛö÷. ¢àï éäéáÝôåòá Ûíðåéòïé óùîÀäåìæïé õá íá÷ æáîåòñóïùî ôòÞðïù÷
áêéïìÞçèóè÷ óôé÷ äéáôáòáøÛ÷ ôè÷ ïàòèóè÷ ï ðòñôï÷ ëáé óôèî °îäòïìïçÝá ï äåàôåòï÷.

Οστική νόσος

». »åìÛëï÷

Ποια η σωστή αντιμετώπιση ουροθηλιακού καρκίνου στο ανώτερο ουροποιητικό;
¸ äéÀçîöóè ëáé è ôåëíèòÝöóè ôïù ïùòïõèìéáëïà ëáòëÝîïù ôïù áîñôåòïù ïùòïðïéèôéëïà áðïôåìåÝ íåÝúïî
ðòÞâìèíá. ºáé ïé åðéìïçÛ÷ áîôéíåôñðéóè÷ áòëåôÛ÷. ¦ñ÷ áðïæáóÝúïùíå ðñ÷ õá åðÛíâïùíå;
ºáé ðïéá è ëáôÀììèìè íÛõïäï÷;

13:30

ºìéîéëÜ åêÛôáóè áóõåîÜ íå LUTS °. °õáîáóÞðïùìï÷
ºìéîéëÜ åêÛôáóè áóõåîÜ íå áîäòïìïçéëÞ ðòÞâìèíá ¦. ¦åòéíÛîè÷
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Γενικέσ πληροφορίεσ

ÆÃ¦Ãª
¶º¢¸¤¿ª¸ª
ªàíæöîá íå
ôèî ðáòÀäïóè,
ï °ðÞììöîá÷
íåôÛæåòå
ö÷ âòÛæï÷
ôïî ðáôÛòá ôè÷
¹áôòéëÜ÷ °óëìèðéÞ
íåôÀ ôè õáîÀôöóè
ôè÷ íèôÛòá÷ ôïù
ºïòöîÝäá÷
óôïî ºÛîôáùòï
ÌåÝòöîá óôï
¦Üìéï, ï ïðïÝï÷
ôïî áîÛõòåãå ëáé
ôïù íåôÛäöóå ôé÷
õåòáðåùôéëÛ÷ ôïù
çîñóåé÷. Æè íïòæÜ
ôïù °óëìèðéïà,
ðïù ëòáôÀ ôï
õåòáðåùôéëÞ æÝäé,
ï ·åù÷
ôïðïõÛôèóå
áîÀíåóá óôá
Àóôòá, äÝðìá
óå áùôÜî ôïù
äáóëÀìïù ôïù,
ºåîôáàòïù
ÌåÝòöîá.
Æá ðáòáðÀîö
äéëáéïìïçïàî ôèî
áòøéëÜ åðéìïçÜ ôïù
¦èìÝïù ö÷ ôÞðïù
ðòáçíáôïðïÝèóè÷
ôè÷ åëäÜìöóè÷,
óôï ðéï åàëïìá
ðòïóâÀóéíï øöòéÞ
ôïù, ôèî ¦ïòôáòéÀ.

¸ åíðåéòÝá ôöî ðÛîôå ðòïèçïàíåîöî åôñî Ûäåéêå Þôé
è áðïíÞîöóè óå Ûîá éäéáÝôåòá åùìïçèíÛîï æùóéëÞ ôïðÝï,
ôï áçáðèíÛîï õÛòåôòï ôöî õåñî ôïù Ãìàíðïù, ùðèòåôåÝ
Àãïçá ôïù÷ óëïðïà÷ ôïù óøïìåÝïù. Æï êåîïäïøåÝï Portaria
äéáõÛôåé ôèî ùðïäïíÜ ëáé õá æéìïêåîÜóåé ëáé æÛôï÷ ôï
óøïìåÝï. ªëïðÞ÷ åÝîáé îá åðéôåùøõåÝ íÝá áêéïðòåðÜ÷ áììÀ
ìéôÜ åëäÜìöóè ëáé îá áðïæåùøõåÝ ïôéäÜðïôå ùðåòâïìéëÞ
Ü êÛîï ðòï÷ ôèî åëðáéäåùôéëÜ äéáäéëáóÝá.

¶¡¡Ä°¼¸

ÃÄ¡°Á¿ª¸

°ùôÜ ðåòéìáíâÀîåé:

Æèî ïòçáîöôéëÜ
åùõàîè ôïù
óøïìåÝïù Ûøåé
ïëôáíåìÜ÷ åðéôòïðÜ
ôïù ¹»Ã¦:

3 äéáîùëôåòåàóåé÷
óå êåîïäïøåÝï
4 áóôÛòöî íå
ðòöéîÞ

(δοκιμασία αυτοαξιολόγησης/μοριοδότησης)

¢åÝðîï ôï ªÀââáôï
ôï âòÀäù

». ÁùçäÛìè÷
(webadministrator)

¦áòáëïìïàõèóè
ôïù óøïìåÝïù

¡¹Á¶ »¶¤Ãª
Æï ¹»Ã¦ âáóÝóôèëå óôè óùíðáòÀóôáóè
ëáé óôèî åõåìïîôéëÜ ðòïóæïòÀ
óùîáäÛìæöî ÃùòïìÞçöî ëáé éáôòñî
óùîáæñî åéäéëïôÜôöî, ëáõñ÷ åðÝóè÷ ëáé
åðáççåìíáôéñî ùçåÝá÷ (âéïìÞçöî,
ãùøïìÞçöî, îïóèìåùôñî,
æùóéëïõåòáðåùôñî, íáéñî).
¶ðÝóè÷, óèíáîôéëÞ òÞìï Ûøïùî
äéáäòáíáôÝóåé ïé ðòïðôùøéáëïÝ ëáé
íåôáðôùøéáëïÝ æïéôèôÛ÷ ôöî áîôÝóôïéøöî
ôíèíÀôöî. ¡Ýîå óÜíåòá íÛìï÷ ôïù ¹»Ã¦,
óùíðìèòñîïîôá÷ ôèî åéäéëÜ æÞòíá
óôïî éóôïøñòï www.imop.gr, ëáé Ûôóé õá
áðïëôÜóåé÷ Àíåóá ôïî ëöäéëÞ ðòÞóâáóè÷
óôé÷ óåìÝäå÷ çéá åéäéëïà÷ íå ðìïàóéï
åëðáéäåùôéëÞ ùìéëÞ ëáé Ûçëùòè åîèíÛòöóè
çéá Þìå÷ ôé÷ äòÀóåé÷ ôïù. ¢éëôùñóïù
óôï URO Connect ëáé íïéòÀóïù çîñíå÷,
åíðåéòÝå÷, ðåòéóôáôéëÀ íå Àììïù÷
óùîáäÛìæïù÷.

¦ïòôáòéÀ
¦èìÝïù

°. ¦Àóóéïù
(επικοινωνία/Μ.Μ.Ε.)

¸ìåëôòïîéëÞ
æÀëåìï ùìéëïà

Ì. ¦éðéìÀëè

¦éóôïðïéèôéëÞ
ðáòáëïìïàõèóè÷
ëáé íïòéïäÞôèóè÷
(EU-ACME)

¹. ªïëïìÀëè÷

(συντονισμός/μοριοδότηση)

(υπεύθυνος εικονικών ασθενών)

¢. ªðÀøï÷
(ροή προγράμματος/ηλεκτρονικό σχολείο)

6 coffee breaks

». Æóéïàðòïù
(εγγραφές, οργάνωση)

º. ÌáôúèíïùòáôÝäè÷
(εκπαιδευτικό υλικό/ηλεκτρονικός φάκελος)

¢. ÌáôúèøòÜóôïù
(εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

¶¦¹ºÃ¹Á¿Á¹°
IMO¦
ªËÁ¶Ä¡°Æ¶ª

¢¹°»ÃÁ¸
¸ ¦ïòôáòéÀ
äéáõÛôåé ðïììÀ
êåîïäïøåÝá ëáé
êåîñîå÷. ¡éá
ôèî ëÀìùãè
ôöî áîáçëñî
ôïù óùîåäòÝïù
Ûøåé åêáóæáìéóôåÝ
åðáòëÜ÷ áòéõíÞ÷
äöíáôÝöî óå áùôÀ.
¼Ûôï÷, è åççòáæÜ
ðåòéìáíâÀîåé
ðìÜòè ëÀìùãè
ôöî åêÞäöî.

°. °ðïóôïìÝäè÷

Portaria****
Æèì: +30 2428090000
¼áê: +30 2428099066
e-mail:info@portariahotel.gr
www.portariahotel.gr/

Λεωφόρος Νίκης 33
54622 Θεσσαλονίκη

mEducator
www.meducator.net

Τηλέφωνo: 2310228028
e-mail: info@imop.gr

Dada art
www.dada-art.gr
greek infographics
www.greekinfographics.gr

www.imop.gr

Paramount advertising
www.paramount.gr

social media:
facebook.com/imop.gr
twitter.com/imop.gr
linkedin.com/in/imop.gr
gplus.to/imop
youtube.com/imop.gr

XENIA PALACE Portaria
Æèì : +30 24280 99980-3
¼áê : +30 24280 99526
e-mail: info@xeniaportarias.gr
www.xeniaportarias.gr

Hotel Montagna Verde
Æèì.: +30 24280 99757
¼áê : +30 24280 99727
email: info@hotelmontagnaverde.gr
www.hotelmontagnaverde.gr/

¶ðéëïéîöîÝá çéá ïòçáîöôéëÀ õÛíáôá
»áòÝîá Æóéïàðòïù, »°
Υπεύθυνη δράσεων ΙΜΟΠ

Æèì./fax: 2310228028
ºéîèôÞ: 6942791082
e-mail: m.tsiouprou@imop.gr
website: www. imop.gr

Βαρκαράκης
Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Αθηνών
Βακαλόπουλος
Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Γκράβας Σταύρος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Δημητριάδης
Γεώργιος
Επίκουρος
Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Δημητριάδης
Φώτης
Ουρολόγος,
Επιστημονικός
Συνεργάτης
ΜΜΟΠ.

Αποστολίδης
Απόστολος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας-Νευροουρολογίας
Α.Π.Θ..

Μητρόπουλος
Διονύσης
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Αθηνών
Μελέκος Μιχάλης
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Μαμουλάκης
Χαράλαμπος
Λέκτορας Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Κρήτης
Κωνσταντινίδης
Χαράλαμπος
Ουρολόγος,
Επιμελητής ΕΣΥ
– Εθνικό Ίδρυμα
Αποκατάστασης
Αναπήρων (ΕΙΑΑ)

Αλιβιζάτος
Γεράσιμος
Διευθυντής
Γ’ Ουρολογικής
Κλινικής
Νοσοκομείου
ΥΓΕΙΑ

Αθανασόπουλος
Αναστάσιος
Αναπληρωτής
Καθηγητης
ΟυρολογίαςΝευροουρολογίας
& Ουροδυναμικής
Πανεπιστημίου
Πατρών

Σκολαρίκος
Ανδρέας
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Περιμένης
Αθηνών
Πέτρος
Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Πατρών

Κυράνα Εύη
Ψυχολόγος υγείας,
Σεξολόγος, επιστημονική
συνεργάτης του Κέντρου
Σεξουαλικής
και Αναπαραγωγικής
Υγείας Α.Π.Θ.

Τρόντζας
Παναγιώτης
Ρευματολόγος,
Διευθυντής ρευματολογικής
κλινικής και κέντρου
οστεοπόρωσης Ευαγγελισμού

Παπατσώρης
Αθανάσιος
Λέκτορας Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τουλουπίδης
Σταύρος
Καθηγητής Ουρολογίας
Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης

Μουτζούρης
Γεώργιος
Διευθυντής
Ουρολογικής
Κλινικής
Γ.Ν. Άργους

Καλαϊτζής
Χρήστος
Αναπληλωτής
Καθηγητής
Ουρολογίας
Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θρά
Θράκης
Καλυβιανάκης
Δημήτρης
Ουρολόγος,
Επιστημονικός
συνεργάτης
ΜΜΟΠ

Μπαλτογιάννης
Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Μωυσίδης
Κυριάκος
Λέκτορας
Oυρολογίας
Α.Π.Θ.
Οικονόμου
Αθανάσιος
Επιμελητής Β'
Πανεπιστημιακής
Ουρολογικής
Κλινικής Λάρισας

Σοφικίτης
Νίκος
Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Σοφράς
Φραγκίσκος
Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Κρήτης

Χατζημουρατίδης
Kώστας
Επίκουρος
Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Καραγιάννης
Αριστείδης
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Αθηνών
Παπαγεωργίου
Χαράλαμπος
Καθηγητής Ψυχιατρικής
Πανεπιστημίου
Αθηνών

Τζώρτζης Βασίλης
Επίκουρος
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημήτρης
Χατζηχρήστου
Kαθηγητής
Ουρολογίας
Α.Π.Θ.

Εκπαιδευτέσ

Ελληνικό

Γιαννακόπουλος
Στέλιος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1993 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών
2001 Ειδικότητα Ουρολογίας
ΣΠΟΥΔΕΣ
2001 Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ •Απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής
(ΣΣΑΣ) της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1982 Πτυχίο Ιατρικής, G. D'Annunzio,
Chieti, Ιταλία
ΣΠΟΥΔΕΣ
1990 Ειδικότητα Ουρολογίας, Γ. Ν. Ελπίς,
Αθήνα, και Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Πατρών.
1990 Διδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Πατρών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξειδίκευση στην Νευροουρολογία & Ουροδυναμική , Βρετανικά
Nοσοκομεία Royal Glasgow Infirmary, Taunton Somerset και
Bristol Sauthmead:
Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας και τη διατριβή στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών το 1990. Στη συνέχεια,
εξειδικεύτηκε στη Νευροουρολογία και Ουροδυναμική στα
Βρετανικά Nοσοκομεία Royal Glasgow Infirmary, Taunton Somerset
και Bristol Sauthmead. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε
στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών ως Λέκτορας,
Επίκουρος και σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής. Από το 2007, είναι
Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ουροδυναμικής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία και έχει οργανώσει από το
1998. Κατά τα έτη 2002-03, εργάστηκε ως Visiting Senior Lecturer
στο Bristol Urological Institute και ως Consultant Urolοgist στο
Taunton and Somerset Hospital. Το 2006-2008 εργάστηκε ως
Visiting Professor στο University of Michigan Medical Center και,
το 2010, στο Πανεπιστήμιο της Perugia. Ήταν μέλος του Δ.Σ. της
ΟΝΟΓΟ, μέλος του School of Urodynamics της ICS και εξεταστής
του EBU. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής
σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις.
Έχει συμμετάσχει με πάνω από 120 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έχει τιμηθεί με 7 βραβεία. Έχει δημοσιεύσει 116
πλήρη άρθρα σε ιατρικά περιοδικά (82 στο PubMed) με πάνω από
1.000 αναφορές. Έχει συγγράψει βιβλία, καθώς και κεφάλαια σε
βιβλία. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Νευροουρολογία – Ουροδυναμική, γυναικεία Ουρολογία,
υπερπλασία προστάτη

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1979 Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του
Καναδά (Bachelor of Science)
ΣΠΟΥΔΕΣ
1984 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
1992 Τίτλος ειδικότητας της Ουρολογίας
(Λαϊκό Νοσοκομείο) και τίτλος διδάκτορα από
την Ιατρική Σχολή των Αθηνών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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 Νοσοκομείο) και τον τίτλο
του διδάκτορα. Κατόπιν ετήσιας μετεκπαίδευσης στο Nijmegen της
Ολλανδίας, εξελέγη λέκτορας (1994) στη Β΄ Πανεπιστημιακή
Ουρολογική Κλινική στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υπηρέτησε μέχρι το 2008, οπότε και παραιτήθηκε ως Αναπληρωτής
Καθηγητής. Σήμερα, είναι Διευθυντής της Γ΄ Ουρολογικής κλινικής
του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Είναι μέλος 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
οδηγίες στην ΚΥΠ (Guidlines).
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.
Είναι πρόεδρος του «Μαντζαβινατείου» κοινωφελούς Ιδρύματος
της Κεφαλονιάς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της σχολής
ΧΙΛΛ. Τα τελευταία δύο χρόνια, συμμετέχει ενεργά στην
οργάνωση της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
στα Τίρανα της Αλβανίας.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνος προστάτη, υπερτροφία προστάτη, καρκίνος κύστης.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•Johns Hopkins Hospital, The Brady Urological Institute των
ΗΠΑ, λαπαροσκοπική Ουρολογία και ελάχιστα επεμβατική
αντιμετώπιση όγκων νεφρού με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και
κρυοθεραπείας.
• 2002. Clinical Fellow in Advanced Laparoscopy στο Innsbruck
της Αυστρίας
Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ολοκλήρωσε την
ειδίκευσή του στην Oυρολογία και τη διδακτορική του διατριβή στη
Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (2001).
Μετεκπαιδεύτηκε για ένα έτος στο Johns Hopkins Hospital, The
Brady Urological Institute των Η.Π.Α.. Εκεί εργάστηκε ως έμμισθος
υπό την επίβλεψη των διαπρεπών καθηγητών, P. Walsh, LR Kavoussi
και A. Partin, και εξειδικεύτηκε στη λαπαροσκοπική Ουρολογία και
την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση όγκων του νεφρού με τη
χρήση ραδιοσυχνοτήτων και κρυοθεραπείας. Στη συνέχεια, μετέβη
στο Innsbruck της Αυστρίας, όπου ως Clinical Fellow in Advanced
Laparoscopy συνέχισε την εκπαίδευσή του στη λαπαροσκοπική
Χειρουργική. Από τον Δεκέμβριο του 2008, υπηρετεί ως Επίκουρος
Καθηγητής στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική της
Ιατρικής Σχολής της Αθήνας στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Είναι
Fellow of the European Board of Urology (FEBU-2001) και κάτοχος
του United States Medical License Examination (ECFMG). Είναι
μέλος της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας. Συμμετέχει ως κριτής συγγραμμάτων σε αναγνωρισμένα περιοδικά, όπως το Journal of Urology και το Urology.

• Ειδικότητα Ουρολογίας στη Β’ Ουρολογική
Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο
Σισμανόγλειο Νοσοκομείο
•Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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 υπηρετεί, ως μέλος
ΔΕΠ με πλήρες κλινικό έργο, στην Ουρολογική Κλινική του
Δημοκρίτειου 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 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).

Έχει 7 δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα περιοδικά και
74 ξενόγλωσσες εργασίες δημοσιευμένες σε περιοδικά του
Pubmed. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός ελληνόγλωσσου
και 6 ξενόγλωσσων κεφαλαίων συγγραμμάτων.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνος κύστης, λαπαροσκοπική/ρομποτική χειρουργική,
καρκίνος νεφρού.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Λιθίαση του ουροποιητικού, ενδοουρολογία,
λαπαροσκοπική Oυρολογία.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΡΑΒΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ /
ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1998 Πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητα
Ουρολογίας Α.Π.Θ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
2004 Διδακτορική διατριβή

στην Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2002. Νοσοκομεία National Hospital for Neurology and
Neurosurgery και Hammersmith στο Λονδίνο,
•Κλινικός ερευνητής του 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 Επιμελητής Β΄ στην Ουρολογική
κλινική του Γ. Ν. Χαλκιδικής (2000-2002), οπότε και έλαβε
υποτροφία από το European Urological Scholarship Programme στα
Νοσοκομεία 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, αναγορεύθηκε Λέκτορας του Α.Π.Θ. και Επίκουρος Καθηγητής Νευροουρολογίας (2011). Η συνεργασία του με το UCL συνεχίζεται, με την
αναγόρευσή του ως επίτιμου λέκτορα. Έχει διατελέσει κύριος
ερευνητής σε σειρά πολυκεντρικών μελετών και ερευνητικών
πρωτοκόλλων.
Έχει υπάρξει πρόεδρος επιστημονικών συνεδρίων σε διεθνή
συνέδρια. 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 Consensus 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 European Urology και Neurourology & Urodynamics
και έχει περισσότερες από 1.000 διεθνείς βιβλιογραφικές
αναφορές.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ακράτεια, νευρογενής κύστη, ουροδυναμική.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1989 Πτυχίο Ιατρικής Σχολή Πατρών,
1997 Ειδικότητα Ουρολογίας στο Ιπποκράτειο
ΣΠΟΥΔΕΣ
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

2000 Διδακτορική διατριβή
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1989 Πτυχίο Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών .
ΣΠΟΥΔΕΣ
1999 Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας
και τίτλος FEBU

2005 Διδάκτωρ του Εθνικού

και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•Ινστιτούτο Ουρολογίας και Νεφρολογίας του University
College of London στην Ανδρολογία, Νευροουρολογία και
ακράτεια ούρων.
•Προσθετική Ουρολογία σε ειδικά κέντρα
Aποφοίτησε ως αριστούχος από την Ιατρική Σχολή Πατρών και
ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας το 1997 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκε επί 18 μήνες στο
Ινστιτούτο Ουρολογίας και Νεφρολογίας του University College of
London στην Ανδρολογία, Νευροουρολογία και ακράτεια ούρων.
Παρακολούθησε, επίσης, το εργαστήριο Αναπαραγωγής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Lubeck Γερμανίας.
Εκπαιδεύτηκε στην προσθετική Ουρολογία σε ειδικά κέντρα
τοποθέτησης προσθετικών υλικών σε νοσοκομεία του San Antonio,
Dallas, Oclahoma, Shreveport, Janesville και Huston των Η.Π.Α. και
στη Μαδρίτη. Εκπαιδεύτηκε, επίσης, στην ενδοκυστική χορήγηση
αλλαντικής τοξίνης στο Νοσοκομείο Emmendingen στο Freiburg
της Γερμανίας. Το 1998, έλαβε τον τίτλο του FEBU και, το 2000, με
άριστα τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Τον
Ιούνιο του 2006, εξελέγη Λέκτορας στο εργαστήριο Φυσιολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και, τον Σεπτέμβριο του 2006,
επανεξελέγη Λέκτορας Ουρολογίας του Α.Π.Θ.. Τον Μάιο του 2011,
προήχθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ουρολογίας και
υπηρετεί στην Α΄ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.. Διετέλεσε τρεις
φορές μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OYBE. Είναι υπεύθυνος του Ανδρολογικού Ιατρείου της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του
Α.Π.Θ..
Υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε 53 ελληνικές επιστημονικές
εκδηλώσεις. Έχει 24 πλήρεις διεθνείς δημοσιεύσεις και 16 σε
ελληνικά περιοδικά. Είναι κριτής σε 4 διεθνή περιοδικά.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ακράτεια, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, υπογονιμότητα.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•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 Ομάδας Εργασίας για
την επεξεργασία και σύνταξη των Κατευθυντήριων Οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας: “EAU Guidelines on Male
LUTS”. Μεταξύ άλλων συμμετοχών σε ομάδες εργασίας περιλαμβάνονται το Editorial Board at Large of European Urology, European
Urology Supplements και το Editorial Board of Journal of
Endourology (υπηρετεί ως Section Editor on New Technologies).
Είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του Clinical Research Office of
Endourological Society (CROES) αντιπροσωπεύοντας την Ευρώπη
και μέλος του Board of Directors της Ενδοουρολογικής Εταιρείας.
Τακτικός κριτής εργασιών στα επιστημονικά περιοδικά European
Urology, Journal of Urology, Urology, British Journal of Urology
International, Journal of Endourology, Current Urology, Clinical
Drug Investigation και Ελληνική Ουρολογία. Έχει 55 διεθνείς
δημοσιεύσεις (Pubmed) και συμμετοχή σε 8 ξενόγλωσσα βιβλία.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Υπερτροφία προστάτη, λιθίαση, καρκίνος προστάτη.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1985 Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
1993 Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας
ΣΠΟΥΔΕΣ
1996 Διδάκτορας Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
National Hospital for Neurology & Neurosurgery, London,
Γερμανία Albert-Ludwig Universität, Freiburg και Ολλανδία
(AMC, Amsterdam).
Γεννήθηκε στη Δράμα το 1961. Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής
του Α.Π.Θ., το 1985, ειδικεύτηκε στην Κλινική Ουροποιητικών
Οργάνων (σήμερα Α΄ Ουρολογική Κλινική) του Α.Π.Θ. και έλαβε
τον τίτλο της ειδικότητας Ουρολογίας το 1993. Εργάστηκε ως
επιστημονικός συνεργάτης στην Κλινική Ουροποιητικών Οργάνων
του Α.Π.Θ. (1993-1995) και εν συνεχεία υπηρέτησε ως Επιμελητής
ΕΣΥ επί 5 χρόνια (1995-1999) στα Νοσοκομεία Χαλκιδικής και
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Αναγορεύτηκε 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 Καθηγητής
στην Α΄ Ουρολογική Κλινική (Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»). Μετεκπαιδεύτηκε για 12 συνολικά μήνες στην Αγγλία (National Hospital for
Neurology & Neurosurgery, London), Γερμανία (Albert-Ludwig
Universität, Freiburg) και Ολλανδία (AMC, Amsterdam). Έλαβε τον
τίτλο του Fellow of the European Board of Urology (FEBU) το 2009.
Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη
Νευροουρολογία, Ουροδυναμική και Γυναικολογική Ουρολογία,
καθώς και στην Ουροογκολογία.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 25 διεθνείς δημοσιεύσεις
και κεφάλαια σε βιβλία, που έχουν τύχει 111 βιβλιογραφικών
αναφορών (citations). Έχει λάβει τέσσερις φορές βραβεία και
διακρίσεις σε διεθνή συνέδρια.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ουροδυναμική, ακράτεια, νευρογενής κύστη.

ΦΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

ΕΥΗ
ΚΥΡΑΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΜΟΠ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΕΞΟΛΟΓΟΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕ.Σ.Α.Υ.

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ- ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΕΙΑΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1987 Πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου του τότε Δυτικού Βερολίνου.
ΣΠΟΥΔΕΣ
1996 Ειδικότητα Ουρολογίας στα Πανεπιστημια-

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1998 Πτυχίο της Ψυχολογίας από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο
ΣΠΟΥΔΕΣ
2013 Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ •Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών
• Ειδικότητα Ουρολογίας στο «Τζάνειο»
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•Ψυχολογία της Υγείας (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Bristol
στη Μεγάλη Βρετανία
• Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM)
• Διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη θεραπεία των ψυχοσεξουαλικών διαταραχών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου
Αθηνών.

• Oυρολογική Kλινική του Νοσοκομείου Nordwest της
Φρανκφούρτης
• 2005, απέκτησε τον τίτλο FEBU
• 2007- 2009 ESU – WEILL CORNELL MASTER CLASS, που
οργανώνεται από το European School of Urology (ESU) και το
Weill Medical College of Cornell University.
• 2009. 3μηνη μετεκπαίδευση (Clinical Fellowship) στη
Νευροουρολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Ίνσμπρουκ στην Αυστρία.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1996 Πτυχίο Ιατρικής σχολής Κατάνης Ιταλίας
2006 Ειδικότητα Ουρολογίας στο Νοσοκομείο
ΣΠΟΥΔΕΣ
Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης

2009 Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2006
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Tottori Ιαπωνίας.
Γεννήθηκε στο Αννόβερο το 1969 και είναι πτυχιούχος της Ιατρικής
Σχολής Κατάνης Ιταλίας (1996). Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της
Ουρολογίας (2006) στο Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στη συνέχεια ως επιστημονικός συνεργάτης των
ειδικών ιατρείων Ανδρολογίας της Α’ Ουρολογικής Κλινικής του
Α.Π.Θ., παράλληλα με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του
στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009).
Είναι Fellow of the European Board of Urology (FEBU-2006). Τον
Αύγουστο του 2006, ξεκίνησε τη μετεκπαίδευσή του στη Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Tottori Ιαπωνίας. Από τον Ιανουάριο
του 2008 έως τον Μάρτιο του 2010 προσλήφθηκε στην παραπάνω
Κλινική ως Λέκτορας. Υπήρξε πρόεδρος επιστημονικής συνεδρίας
σε διεθνές συνέδριο και προσκεκλημένος ομιλητής τόσο σε τοπικά
όσο και σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τα βασικά του ενδιαφέροντα είναι η ανδρική υπογονιμότητα,
οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, οι μικροχειρουργικές επεμβάσεις
και η παθοφυσιολογία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.
Εργασίες του έχουν βραβευτεί στο Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό
Συνέδριο (EAU 2009) και στα Πανελλήνια Ουρολογικά του 2010
και 2012. Έχει συγγράψει 33 εργασίες που αναφέρονται στο
PubMed, μία μονογραφία, δύο κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία,
επτά κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και ένα ξενόγλωσσο
βιβλίο.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος:
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, ανδρική υπογονιμότητα,
υπερτροφία προστάτη

κά Νοσοκομειακά Ιδρύματα, Rudolf Virchow και
Charite του Βερολίνου.
•Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του
Βερολίνου

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ενδοουρολογία, Εξωσωματική Λιθοτριψία, Διουρηθρικές
τεχνικές, Λαπαροσκοπικές τεχνικές, όπως επίσης και στην
Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία.
Ύστερα από διετή δραστηριότητα έρευνας γενόσημων φαρμάκων
στη Γερμανία, άρχισε την ειδικότητά του στην Ουρολογία, την οποία
ολοκλήρωσε το έτος 1996. Η εκπαίδευσή του έλαβε χώρα στα
Πανεπιστημιακά Νοσοκομειακά Ιδρύματα, Rudolf Virchow και Charite
του Βερολίνου. Ακολούθησε 4ετής πλήρης απασχόλησή του ως
Επιμελητή Β΄ στο Νοσοκομείο Augusta Victoria του Βερολίνου.
Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου με
τίτλο «Η σημασία του ετερόπλευρου νεφρού στην επιμονή της
νεφραγγειακής υπέρτασης. Πειραματικές μελέτες επί του ισοζυγίου
νατρίου, του συστήματος των εικοσανοειδών και της σημασίας των
νεφρικών νεύρων». Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του
θητείας ως Ουρολόγος, διορίστηκε Επιμελητής Β΄ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το 2003, κρίθηκε στη
βαθμίδα του Λέκτορα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και, το
2008, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Πέραν της αναφερόμενης εκπαίδευσης, μετεκπαιδεύτηκε στην Ενδοουρολογία, Εξωσωματική Λιθοτριψία, Διουρηθρικές τεχνικές, Λαπαροσκοπικές τεχνικές,
όπως επίσης και στην Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία.
Παρουσιάζει σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο με
πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και ομιλίες
σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Μετέφρασε στα Ελληνικά το
βιβλίο του R. Hohenfellner, Ausgewählte Op-Techniken, συνέγραψε
κεφάλαια σε ελληνικά και ξένα ουρολογικά εκπαιδευτικά βιβλία,
εξέδωσε εκπαιδευτικό CD εκμάθησης Διουρηθρικών Χειρουργικών
Τεχνικών, συνέγραψε ένα Ελληνο-Γερμανικό και Γερμανο-Ελληνικό
Λεξικό Ιατρικών όρων και έχει προσκληθεί πολλάκις ως χειρουργός
για επίδειξη χειρουργικών τεχνικών.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνος όρχεων, λιθίαση, καρκίνος κύστης.

Η Εύη Κυράνα πήρε το πτυχίο της Ψυχολογίας από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο (1998) και αμέσως μετά έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ψυχολογία της Υγείας (MSc) στο Πανεπιστήμιο του
Bristol στη Μεγάλη Βρετανία. Στη συνέχεια, παρακολούθησε και
ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM) και το διετές μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στη θεραπεία των ψυχοσεξουαλικών διαταραχών του
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής
(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε τη
διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία 8
χρόνια, εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου
Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.). Στη διάρκεια
αυτών των ετών, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 14 κλινικών
φροντιστηρίων.
Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 10 διεθνείς και 5 ελληνικές
δημοσιεύσεις. Είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (Educational
Committee of the ESSM) και, μέσα από αυτό τον ρόλο, συμμετέχει
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Το κλινικό της έργο
εστιάζεται σε θέματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας, σεξουαλικών
δυσλειτουργιών και διαφυλικών σχέσεων.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες αντρών, σεξουαλικές
δυσλειτουργίες γυναικών, προβλήματα σχέσης.

Νοσοκομείο Πειραιά

Μετεκπαιδεύτηκε για 3 μήνες στην Oυρολογική Kλινική του Νοσοκομείου Nordwest της Φρανκφούρτης. Το 2005, απέκτησε τον τίτλο
FEBU. Στη συνέχεια, εργάστηκε για ένα έτος ως επικουρικός
επιμελητής στην Ουρολογική Κλινική του «Ασκληπιείου» Βούλας. Το
2006, ακολούθησε μετεκπαίδευση για 6 εβδομάδες στη Xειρουργική
των έξω γεννητικών οργάνων στο «Ίδρυμα Sava Perovic» στο
Βελιγράδι. Από το 2006, υπηρετεί ως Επιμελητής στο Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης. Το 2007 και το 2009, έλαβε υποτροφία για τη
συμμετοχή στο ESU – WEILL CORNELL MASTER CLASS, που
οργανώνεται από το European School of Urology (ESU) και το Weill
Medical College of Cornell University. Το 2009, έλαβε υποτροφία από
το European Urological Scholarship Programme για 3μηνη μετεκπαίδευση (Clinical Fellowship) στη Νευροουρολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία. Το 2012, απέκτησε τον
τίτλο FECSM (Fellow of the European Committee on Sexual
Medicine). Είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και
έχει διατελέσει μέλος των συντονιστικών επιτροπών των τμημάτων
ΑΝΔΡ.ΥΠΟ, Ο.ΝΟ.ΓΟ και της επιτροπής εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ε..
Υπήρξε ομιλητής σε 58 συνέδρια, έχει συγγράψει 2 κεφάλαια
σε βιβλία, έχει 9 διεθνείς και 21 ελληνικές δημοσιεύσεις,
και 111 ανακοινώσεις σε διεθνή και 132 σε ελληνικά συνέδρια.
Έχει τιμηθεί με 1 βραβείο σε ελληνικό συνέδριο.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, νευρογενής κύστη, ουροδυναμική

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΛΕΚΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΜΟΠ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ • Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
2007. Ειδικότητα Ουρολογίας στο ΠανεπιστηΣΠΟΥΔΕΣ
μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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 Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ηρακλείου. Απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας Ουρολογίας το
2007 και, τον ίδιο χρόνο, ύστερα από εξετάσεις τον τίτλο του
Fellow of the European Board of Urology. Εργάστηκε επί 1 χρόνο
ως Επικουρικός Επιμελητής στην Ουρολογική Κλινική του
Βενιζέλειου-Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Είναι
μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της European
Association of Urology και της European Society for Sexual
Medicine (ESSM). Το 2009, διεκδίκησε και έλαβε υποτροφία του
Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.) της
Μ.Μ.Ο.Π. και, από τον Ιούνιο του 2009, εργάζεται ως υπότροφος
στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ., κάνοντας εξειδίκευση στην
Ανδρολογία. Το 2012, απέκτησε τον τίτλο του Fellow of the
European Committee of Sexual Medicine (FECSM) ύστερα από
γραπτές εξετάσεις (05/12/12).
Έχει συμμετάσχει σε 7 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες. Έχει 28
ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και 4 σε διεθνή καθώς
και 2 ομιλίες. 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.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, ουρολοιμώξεις, καρκίνος
προστάτη

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1974 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών
ΣΠΟΥΔΕΣ
1982 Ειδικότητα Ουρολογίας
1983 Διδακτορική διατριβή

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ • Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Εξωσωματική Λιθοτριψία στο Centre Medico Chirurgical και
Necker στο Παρίσι,
•Ενδοουρολογία και Χειρουργική Ουρολογία στο Hospital
Saint Louis στο Παρίσι και στο Katharinen Hospital της
Στουτγάρδης

2010 Ενδοουρολογία , ESUT Clinical Fellowship in Endourology,
• MSc στη Βιοστατιστική Πανεπιστημίου Αθηνών

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (πτυχίο Ιατρικής το 1974, ειδικότητα το 1982, διδακτορική διατριβή το 1983). Από το 1981, διετέλεσε Επιστημονικός
συνεργάτης στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,
από το 1983 Λέκτορας, Επίκουρος καθηγητής το 1990 και από το
1997 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. Μετεκπαιδεύτηκε στην
Εξωσωματική Λιθοτριψία στο Centre Medico Chirurgical και Necker
στο Παρίσι, στην 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.
Από το 2006 έως το 2011, υπήρξε πρόεδρος του τμήματος
Ενδοουρολογίας και Λαπαροσκοπικής χειρουργικής της Ε.Ο.Ε. και
από το 2008 έως το 2010 συμμετείχε στην Επιτροπή Εκπαίδευσης
της Ε.Ο.Ε..
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
(Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία) και κεφάλαια σε ελληνικά
συγγράμματα.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Λιθίαση, καρκίνος κύστης, καρκίνος προστάτη

• 2006. Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
Ουρολογίας και FEBU
• Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

O Χαράλαμπος Κ. Μαμουλάκης είναι αριστούχος απόφοιτος της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Στρατιωτικής Θητείας, της
Υπηρεσίας Υπαίθρου και της εκπαίδευσής του στην Ουρολογική
Κλινική του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», απέκτησε τον Τίτλο
Ιατρικής Ειδικότητας Ουρολογίας και FEBU (2006). Εργάστηκε επί 2
περίπου χρόνια ως Επικουρικός Επιμελητής στο Νοσοκομείο Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος». Κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2008Μάρτιος 2010 εργάστηκε σε έμμισθη θέση (Staff Member) στην
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου AMC του
Άμστερνταμ στην Ολλανδία και μετεκπαιδεύτηκε στην Ενδοουρολογία (ESUT Clinical Fellowship in Endourology, 2010). Διορίστηκε
Λέκτορας Ουρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης (2011) και σήμερα εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc)
στη Βιοστατιστική (2-ετές Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών: Ιατρική Σχολή-Τμήμα
Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Μαθηματικών, και Ιωαννίνων:
Τμήμα Μαθηματικών). Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα τη μοριακή ανάλυση γενετικών
παραγόντων στην κρυψορχία.
Έχει τιμηθεί με επαίνους-διακρίσεις από την Ε.Ο.Ε. (2004, 2006),
υποτροφίες από την EAU (EUSP, 2009) και το Κοινωφελές Ίδρυμα
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (2008-2009). Προτάθηκε από την E.Ο.Ε.
ως ο καταλληλότερος υποψήφιος για το EAU Crystal Matula Award
2011. Αποτελεί μέλος της ομάδας σχεδιασμού των κατευθυντηρίων οδηγιών της EAU (Guidelines on Non-Neurogenic Male LUTS).

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ενδοουρολογία, υπερτροφία προστάτη, λιθίαση

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1972 Πτυχίο ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1980 Ειδικότητα στην Ουρολογία στην
ΣΠΟΥΔΕΣ

Ουρολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου
της Αθήνας και του Ακαδημαϊκού Νοσοκομείου
St. Georg Hamburg, Γερμανία
1979 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο St. Georg Hamburg
(συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου), Γερμανία
• Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Krefeld (συνδεδεμένο με το
Πανεπιστήμιο του DUESSELDORF, Γερμανία(Γενική ουρολογία)
• Πανεπιστήμιο Philipps, Marburg Γερμανία (ουρο-ογκολογία)
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 Ακαδημαϊκού Νοσοκομείου St. Georg Hamburg, Γερμανία (συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου), έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Ουρολογίας το
1980. Μετεκπαιδεύτηκε στο τμήμα Ουρολογίας του Ακαδημαϊκού
Νοσοκομείου Krefeld (συνδεδεμένου με το Πανεπιστήμιο
Duesseldorf), Γερμανία (1980-1) και στο τμήμα Ουρολογίας 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 ελληνικά περιοδικά. Είναι εκδότης του βιβλίου “Σύγχρονη
Ουρολογία” (2006). Από τον Δεκέμβριο του 1985 έως τον Ιανουάριο
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.
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).

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος:
Καρκίνος κύστης, καρκίνος προστάτη, συγγενείς ανωμαλίες

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1981 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
1985 Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΠΟΥΔΕΣ
1992 Ειδικότητα 0υρολογίας στο Λαϊκό
Νοσοκομείο Αθηνών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• MD Anderson Cancer Center, Houston
• Temple University School of Medicine, Philadelphia
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 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 Καθηγητής.
Υπήρξε μέλος του Guidelines Office της ΕAU (2001-2010), chairman
της EAU Guidelines Office ad hoc committee for reporting of
complications (2010-σήμερα) και εξεταστής του EBU από το 2003.
Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της «Ελληνικής Ουρολογίας», της «Σύγχρονης Ουρολογίας», 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 Εμπειρίκειο Ίδρυμα (2001), Α΄
Βραβείο-Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Venture 2002 (2002),
Βραβείο στο 20ό Συνέδριο της ΕAU (2005), Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2005), Βραβείο “Wolfgang Mauermayer” στο Γερμανικό
Ουρολογικό Συνέδριο (2006), Βραβείο “C.E.Alken” (2006),
καθώς και 4 βραβεία σε Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια. Ήταν
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
(51) και διεθνή (89) περιοδικά και 7 κεφάλαια σε συγγράμματα.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνος νεφρού, κύστεως, προστάτη

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1979 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ειδικότητα 0υρολογίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο
ΣΠΟΥΔΕΣ
Αθηνών

1989 Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1988-1989 Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Western
General, Εδιμβούργου Σκοτίας
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το
1979 και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας στην Ουρολογία το 1988
(Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών).
Αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών το 1989. Μετεκπαιδεύτηκε στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Western General, Εδιμβούργου Σκοτίας (1988-1989).
Υπηρέτησε ως Επιμελητής Ε.Σ.Υ. στην Ουρολογική Κλινική του
Νοσοκομείου «Πολυκλινικής» Αθήνας (1990-2001). Το 2002, εξελέγη
μέλος Δ.Ε.Π. στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και υπηρέτησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έως το 2009, από όπου παραιτούμενος
ανέλαβε τη Δ/νση της Ουρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άργους. Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα
εστιάζονται στην Ογκολογία του Ουροποιογεννητικού.
Είναι μέλος της εξεταστικής επιτροπής του EBU από το 2002 και
διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας στο
ΕΒU από το 1999-2009. ΄Εχει υπηρετήσει στο Δ.Σ. της Ελληνικής
Ουρολογικής Εταιρείας σε διάφορες θέσεις ως ειδικός γραμματέας,
μέλος Δ.Σ., Αντιπρόεδρος (2011-2012) και Πρόεδρος της ΕΟΕ από το
2013. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της «Σύγχρονης
Ουρολογίας» και Δ/ντής Σύνταξης της «Ελληνικής Ουρολογίας»,

κριτής επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά συνέδρια και
περιοδικά.

Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση εθνικών συνεδρίων και έχει
δώσει διαλέξεις σε ελληνικά (132) και διεθνή (16) συνέδρια.
Έχει λάβει 2 βραβεία σε Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά (25) και διεθνή περιοδικά
(20) και έχει συγγράψει κεφάλαια (10) σε ελληνικά συγγράμματα.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ογκολογία ουροποιογεννητικού, επανορθωτική χειρουργική,
υπερπλασία προστάτη.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1998 Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΣΠΟΥΔΕΣ
2007 Eιδικότητα στην Ουρολογική Κλινική
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Neuro-Urology Department, Medical University of Innsbruck
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (1998). Ολοκλήρωσε την ειδικότητα στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και, το 2007, έλαβε τον
τίτλο της ειδικότητας. Το 2006, πέτυχε την καλύτερη επίδοση
πανελληνίως στα “EBU - in service Exams” και τον ίδιο χρόνο έλαβε
την υποτροφία «Απόστολος Δεληβελιώτης» της Ε.Ο.Ε.. Το 2007,
πήρε τον τίτλο του FEBU. Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης της
Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(12/2006-6/2007). Μετεκπαιδεύτηκε στο Neuro-Urology
Department, Medical University of Innsbruck (Prof. H.
Madersbacher) (7/2007-7/2008) με γνωστικό αντικείμενο την
Ουροδυναμική, τη Νευροουρολογία, τη Γυναικολογική Ουρολογία
και τη χειρουργική πυελικού εδάφους. Υπότροφος του European
Urologic Scholarship Program (EUSP) ως Research Fellow (2008)
στο Neuro-Urology Department, Medical University of Innsbruck
(Prof. H. Madersbacher). Διετέλεσε επικουρικός επιμελητής στην
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(7/2008-7/2009). Από τον Αύγουστο 2008, επελέγη ως υπότροφος
της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και του Κέντρου Έρευνας
της Εγκράτειας και Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους (Κ.Ε.Π.Π.Ε.)
του Μ.Μ.Ο.Π., όπου και εργάστηκε ως τον Νοέμβριο του 2011.
Από τον Νοέμβριο 2011, είναι επιμελητής στην Ουρολογική Κλινική
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (Καθηγητής Μ.
Μελέκος) και υπεύθυνος του Ιατρείου Νευροουρολογίας,
Ουροδυναμικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας.
Είναι κριτής στο Neurourology & Urodynamics, στην Ελληνική
Ουρολογία και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της
Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής
Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) και της Διεθνούς Εταιρείας για την
Εγκράτεια (International Continence Society, ICS).

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Νευρογενής κύστη, ουροδυναμική, ακράτεια ούρων

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1980 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
1983 Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή
ΣΠΟΥΔΕΣ
του Πανεπιστημίου Ulm Γερμανίας
1987 Ειδικότητα Νευρολογίας-Ψυχιατρικής
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ερευνητικό κέντρο Ψυχοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ulm
Γερμανίας
Γεννήθηκε στην Αρκαδία το 1954 και υπηρετεί τώρα ως Καθηγητής
Ψυχιατρικής της 1ης Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών το 1980. Στη συνέχεια, όντας υπότροφος μετεκπαιδεύτηκε
στο ερευνητικό κέντρο Ψυχοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ulm
Γερμανίας (Forschungstelle fuer Psychotherapy’ University Ulm
Germany). Τον Ιούνιο του 1983, έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορος
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ulm Γερμανίας. Έλαβε
τον τίτλο ειδικότητας Νευρολογίας-Ψυχιατρικής το 1987 κατόπιν
εξετάσεων.
Από το 1987 μέχρι σήμερα, είναι ενεργό μέλος του ερευνητικού και
επιστημονικού επιτελείου της 1ης Ψυχιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στις 10 Ιουλίου 2012 εξελέγη Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Παπαγεωργίου εστιάζονται
στην Ψυχοφυσιολογία, Ψυχοσωματική και την Κλινική Ψυχιατρική.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει λάβει μέρος σε μία σειρά ερευνητικών
προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
είτε ως συνεργάτης κατά κύριο λόγο σε ερευνητικά προγράμματα
αξιοποίησης της μεθοδολογίας των εγκεφαλικών προκλητών
δυναμικών τόσο στη βασική έρευνα όσο και στην κλινική έρευνα.
Είναι μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών εταιρειών,
όπως και σύμβουλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών
διεθνών και ελληνικών περιοδικών (reviewer).
Κατέχει πέρα από την ελληνική τη γερμανική και την αγγλική
γλώσσα. Έχει συγγράψει μόνος η σε συνεργασία περισσότερα
από 85 άρθρα σε διεθνή περιοδικά του SCI.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος:
Ψυχοφυσιολογία, ψυχοσωματική, κλινική ψυχιατρική

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1990 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Μπολόνιας
ΣΠΟΥΔΕΣ
2000 Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ • Πτυχίο Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
2001 Ειδικότητα Ουρολογίας στην Ιατρική
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Πατρών
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Goettingen

Ενδουρολογία, Barts & The London NHS Trust

Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2000 Ειδικότητα Ουρολογίας στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

• Παιδο-Ουροδυναμική, στη Χειρουργική Παίδων
του Νοσοκομείου Federico II της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου της Νάπολης
• Πανεπιστήμιο Tottori Ιαπωνίας 2 μήνες
στη βασική έρευνα στην Ανδρολογία
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Μπολόνιας και ολοκλήρωσε την ειδικότητα και διδακτορική
διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το
2000. Μετεκπαιδεύτηκε για 1 έτος στην Παιδο-Ουροδυναμική, στη
Χειρουργική Παίδων του Νοσοκομείου Federico II της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου της Νάπολης, καθώς και 2 μήνες στη
βασική έρευνα στην Ανδρολογία στο Πανεπιστήμιο Τόττορι
Ιαπωνίας. Εκλέχτηκε Λέκτορας Ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2002) και Επίκουρος Καθηγητής
το 2008. Συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής (45) και ως
πρόεδρος/συντονιστής σε στρογγυλά τραπέζια (11) και στην
οργάνωση συνεδρίων-σεμιναρίων (20). Έχει λάβει 5 ελληνικά και
2 διεθνή βραβεία. Έχει λάβει 3 χρηματοδοτήσεις ερευνητικών
προγραμμάτων. Συνεργάζεται με την Ουρολογική Κλινική του
Tottori University School of Medicine, Japan και την Ουρολογική
Κλινική του Phillips University School of Medicine Marburg,
Germany.
Έχει 31 δημοσιεύσεις στο PubMed και 64 δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά στο Index Medicus και Περιλήψεις
Διεθνών Συνεδρίων (h-factor: 9). Το επιστημονικό του έργο
απέδωσε μέχρι τώρα 270 αναφορές. Επίσης, έχει δημοσιεύσει 1
επιστημονικό βιβλίο και 5 κεφάλαια βιβλίων (ελληνικά), ακόμη 2
κεφάλαια βιβλίων (διεθνή). Τέλος, έχει 42 πλήρεις εργασίες σε
ελληνικά περιοδικά και 103 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ανδρική υπογονιμότητα, ουροδυναμική, σεξουαλικές
δυσλειτουργίες

Σχολή του Α.Π.Θ.
2008 Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή
του Α.Π.Θ.

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 (ΚΕ.Σ.Α.Υ.) του Α.Π.Θ., από το 2001
έως το 2009.
Εξειδικεύτηκε στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, την Ανδρολογία
και τη χρήση των υπερήχων στην Ουρολογία. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στη Β΄ Ουρολογική Kλινική του Α.Π.Θ. από την
ίδρυσή της. Διετέλεσε υπεύθυνος του ιατρείου προστάτη και της
μονάδας Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της Κλινικής.
Το 2004 ήταν διδάσκων στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.
(ΠΔ 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 διεθνή (πρώτο βραβείο του Πανευρωπαϊκού
Ουρολογικού Συνεδρίου 2005, πρώτο βραβείο καλύτερης
παρουσίασης στο ESSM το 2007) και 1 ελληνικό βραβείο σε
αντίστοιχα συνέδρια. Το 2011, εκλέχτηκε Λέκτορας Ουρολογίας
στο Α.Π.Θ..

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Στυτική δυσλειτουργία, καλοήθης υπερπλασία προστάτη,
καρκίνος προστάτη

• M.Sc. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
• Ειδικότητα Ουρολογίας στη Β΄ Ουρολογική
Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Διδακτορικό Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου
έλαβε και δίπλωμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης (MSc) στις
εφαρμογές των βασικών ιατρικών επιστημών (Παθοβιοχημεία).
Έκανε την ειδικότητα της Ουρολογίας στη Β΄ Ουρολογική Κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και
έγινε διδάκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 2007, έγινε Fellow of the European Board of Urology και πλέον
είναι εξεταστής για τους υποψηφίους FEBU. Πραγματοποίησε διετή
μετεκπαίδευση στην Ενδουρολογία στο Λονδίνο και έγινε Fellow in
Endourology το 2009. Επίσης, με υποτροφία της European
Association of Urology πήγε στην Ουρολογική Κλινική Du Pre, στο
Le Mans στη Γαλλία. To 2009 ορκίστηκε Λέκτορας Ουρολογίας
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και από τότε εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Από
το 2011, είναι εκπαιδευτής στο IRCAD/EITS στο Στρασβούργο, στη
Γαλλία.
Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε 2 ελληνικά και 5 διεθνή
ουρολογικά περιοδικά, καθώς και κριτής εργασιών σε πολλά άλλα
περιοδικά. Επίσης, είναι μέλος της επιτροπής του Young Academic
Urology Working Party και του EAU section of Urolithiasis.
Έχει προσκληθεί ως ομιλητής ή συντονιστής σε 35 διεθνή
συνέδρια και αποτέλεσε μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής
επιτροπής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Έχει 104 δημοσιεύσεις σε περιοδικά του PubMed, καθώς επίσης
και 9 κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Λιθίαση, λαπαροσκοπική /ρομποτική χειρουργική, καρκίνος
προστάτη.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ • Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Διδακτορικό Ιατρικού Τμήματος
ΣΠΟΥΔΕΣ

Πανεπιστημίου Πατρών
• Ειδικότητα Ουρολογίας στο Τζάνειο Γενικό
Νοσοκομείο

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•Glasgow Royal Infirmary
•Taunton 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 Ουρολογικής Κλινικής
του Π.Γ.Ν.Π.. Μετεκπαιδεύτηκε στη Γενική Ουρολογία για 9 μήνες
στο Glasgow Royal Infirmary και για 3 μήνες στο Taunton and
Somerset Hospital στη Βρετανία. Το 2003, μετεκπαιδεύτηκε για 6
μήνες στο University Hospital of Berne, Switzerland, υπό τον
Καθηγητή Urs Studer στη μείζονα ογκολογική χειρουργική του
ουροποιογεννητικού και στη νευροπροστασία. 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 30 διεθνείς πολυκεντρικές ερευνητικές
μελέτες και ήταν συντονιστής στην Ελλάδα σε 2 διεθνείς και
σε 3 ελληνικές πολυκεντρικές μελέτες. 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.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνους νεφρού, καρκίνος κύστης, καρκίνος προστάτη

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΟΝΤΖΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ • Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Ειδικότητα Ουρολογίας στη Β΄ Ουρολογική
ΣΠΟΥΔΕΣ

Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Διδακτορική του Διατριβή στη Β΄ Ουρολογική
Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Newcastle upon Tyne
της Μεγάλης Βρετανίας
Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ειδικεύτηκε
στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την
οποία έλαβε και τη Διδακτορική του Διατριβή. Κατόπιν, μετεκπαιδεύτηκε στη Λαπαροσκοπική Ουρολογία και στην 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 εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 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. Για το
σύνολο του ερευνητικού του έργου, προτάθηκε το 2005 από την
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 των κατευθυντήριων οδηγιών
(Guidelines) για τη Λιθίαση, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και
της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU). Παράλληλα, είναι
οργανωτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουροτεχνολογίας
(ESUT), η οποία αποτελεί το τμήμα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής
Εταιρείας (EAU). Από το 2011, κατέχει την προεδρία του Ενδοουρολογικού Τμήματος της ESUT.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ενδοουρολογία, λαπαροσκοπική /ρομποτική χειρουργική,
ουροογκολογία

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1986 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ειδικότητα Ουρολογίας στην Ιατρική Σχολή του
ΣΠΟΥΔΕΣ
Πανεπιστημίου Tottori της Ιαπωνίας

• Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Tottori της Ιαπωνίας
• Διδακτορικό Δίπλωμα και από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Τμήμα Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής στο Πανεπιστήμιο
Kentucky, Lexington
• Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης, Λουϊζιάνα
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και
ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας και διδακτορική διατριβή
στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Tottori της Ιαπωνίας. Έλαβε
Διδακτορικό Δίπλωμα και από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Από το 1993, ήταν Λέκτορας και, από το 1997, Επίκουρος
Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Tottori, 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 κριτής σε περισσότερα από 10 διεθνή περιοδικά του
Pubmed. Επίσης, έχει διατελέσει και διατελεί Registered Foreigner
Researcher της Ουρολογικής Κλινικής 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 Γυναικολογική Κλινική του Hamad Medical Center,
Doha, Qatar. Δημοσίευσε περισσότερες από 180 πλήρεις εργασίες,
εκ των οποίων οι 134 εμφανίζονται στο Pubmed με περισσότερα από
2.500 Citations.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ανδρική υπογονιμότητα, συγγενείς ανωμαλίες, μικροχειρουργική

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1976 Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
1982 Eιδικότητα Oυρολογίας στην ΟυρολογιΣΠΟΥΔΕΣ
κή Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης
1987 Διδακτορικό της Ιατρικής Σχολής
του Δ.Π.Θ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1985 Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
1995 Ειδικότητα ρευματολογίας, Αθήνα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδεύτηκε και μετεκπαιδεύτηκε στην ενδοουρολογία –
εξωσωματική λιθοτριψία, υπογονιμότητα – ανδρολογία, στην
ουρολογική ογκολογία και επανορθωτική ουρολογία σε
ουρολογικές κλινικές της Ελλάδος και του εξωτερικού
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και ολοκλήρωσε την
ειδικότητα στην Ουρολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης. Κατέχει τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρικής
Σχολής του Δ.Π.Θ.. Έχει κριθεί και υπηρέτησε όλες της βαθμίδες 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
ενδοουρολογία – 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
μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην ενδοουρολογία (μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης 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 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 διετία 2004-2006.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διευρωπαϊκό πρόγραμμα Ρευματολογίας EURORITS
(Λονδίνο, Charring Cross -1992)
Διδακτορική διατριβή (Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών -2000)
Ο κ. Παναγιώτης Τρόντζας είναι διευθυντής Ε.Σ.Υ. (προσωποπαγής
θέση) της Ρευματολογικής Κλινικής & του Κέντρου Οστεοπόρωσης
της Πολυκλινικής του συγκροτήματος «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην
Αθήνα. Παράλληλα διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο.
Έχει συγγράψει 24 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά,
6 βιβλία και 75 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Υπήρξε
πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής σε 21 ιατρικά συνέδρια-συμπόσια και έχει δώσει 196 διαλέξεις σε ιατρικά
συνέδρια-συμπόσια. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος της
Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ,
www.rheumatology-symposia.gr) και μέλος
των Επιστημονικών Εταιρειών ΕΡΕ και ΕΕΜΜΟ.

Έχει σημαντική επιστημονική παρουσία ως ομιλητής / εκπαιδευτής
/ συντονιστής / οργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Έχει συγγράψει πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε έγκυρα
διεθνή περιοδικά, 1 κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο έρευνας, 3
μονογραφίες και 2 βιβλία Ουρολογίας.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνος προστάτη, λιθίαση, λαπαροσκοπική χειρουργική

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Ρευματολογία (επιδημιολογία και θεραπευτική της ρευματοειδούς αρθρίτιδας), οστεοπόρωση, μυοσκελετικός πόνος

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΟΦΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1971 Πτυχίο Ιατρικής από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΣΠΟΥΔΕΣ
• Ειδικότητα Ουρολογίας
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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 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 Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης (σήμερα είναι Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα), η
οποία πιστοποιήθηκε το 2010 για την εκπαίδευση των ειδικευομένων από το EBU. Από το 1989, είναι εθνικός αντιπρόσωπος στο
European Board of Urology και μέλος της εξεταστικής του
Επιτροπής. Το 1992, έλαβε τον τίτλο του Fellow στο EBU. Το
διάστημα 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 Ευρωπαϊκή
Ουρολογική Εταιρεία. Ο κ. Σοφράς είναι κριτής σε διεθνή
περιοδικά. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής ή συντονιστής σε
συνέδρια και έχει βραβευθεί 6 φορές. 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..

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνος προστάτη, ουροδυναμική, ακράτεια

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1990 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Φλωρεντίας
ΣΠΟΥΔΕΣ
2003 Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική
Σχολή του Α.Π.Θ.
• Ειδικότητα Ουρολογίας στην Κλινική
Ουροποιητικών Οργάνων του Α.Π.Θ. & στην
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου «Gregorio Maranon»
της Μαδρίτης, Ισπανίας
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Fellow του European Board of Urology
Ο Βασίλειος Τζώρτζης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Φλωρεντίας (1990) και διδάκτορας της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ (2003). Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της
ειδικότητας της Ουρολογίας στην Κλινική Ουροποιητικών
Οργάνων του Α.Π.Θ. και στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Gregorio Maranon» της Μαδρίτης,
Ισπανίας. Η ενασχόλησή του με την Κλινική Ουρολογία μετά τη
λήψη της ειδικότητας έγινε στην Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.
και στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σήμερα, είναι Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι υπεύθυνος του Ουρο-ογκολογικού
Ιατρείου της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας.
Είναι μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών
εταιρειών. Είναι Fellow του European Board of Urology. Είναι
κριτής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Το συγγραφικό του έργο
περιλαμβάνει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά
περιοδικά ή βιβλία.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Καρκίνος όρχεων, καρκίνος νεφρού, καρκίνος κύστης

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ 1990 Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Ειδικότητα Ουρολογίας Α.Π.Θ.
2001 Διδακτορική διατριβή Α.Π.Θ.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ • Πτυχίο Iατρικής στο Α.Π.Θ.
• Διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ.
ΣΠΟΥΔΕΣ

• Ειδικότητα Ουρολογίας στο Α.Π.Θ.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1998 Fellow of the European Board of Urology
2012 Fellow of the European Committee of Sexual Medicine
(FECSM)
Αποφοίτησε, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα και ολοκλήρωσε
την εκπαίδευση του στην Ουρολογία στο Α.Π.Θ.. Υπηρέτησε στη
θέση του Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του 401 Γ.Σ.Ν.Α.
καθώς και του 403 Γ.Σ.Ν.. Το 2002, εκλέχτηκε στη θέση του
Λέκτορα και, από το 2008, είναι Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας.
Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕ.Σ.Α.Υ. από το 1998, ενώ
από το 2012 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μ.Μ.Ο.Π και μέλος
του Δ.Σ. του Ι.Μ.Ο.Π.. Υπήρξε αρχισυντάκτης (editor-in-chief) της
ιστοσελίδας και του ενημερωτικού περιοδικού της ESSM, καθώς και
της Επιτροπής Επικοινωνίας της ISSM. Διετέλεσε μέλος της
Επιστημονικής Επιτροπής (πρόεδρος της υποεπιτροπής για κλινικά
θέματα) της ESSM από το 2009 και μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Ιατρική. Είναι αντιπρόεδρος της
επιτροπής της EAU για την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών
(guidelines) για τη στυτική δυσλειτουργία, την πρόωρη εκσπερμάτιση και την πεϊκή κάμψη.
Είναι κριτής σε 23 διεθνή περιοδικά. Έχει προσκληθεί ως
ομιλητής/εισηγητής σε περισσότερα από 100 ελληνικά και διεθνή
συνέδρια και έχει τιμηθεί με 1 διεθνές βραβείο (EAU 2005) και 3
βραβεία σε ελληνικά συνέδρια. Έχει συγγράψει 51 άρθρα σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 1.300
βιβλιογραφικές αναφορές, 3 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία, καθώς
και περισσότερα από 70 άρθρα και κεφάλαια στην ελληνική
βιβλιογραφία.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, καρκίνος προστάτη, καρκίνος
κύστης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Πανεπιστήμιο της Βοστόνης (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 Stanford Universities).
Το 1995, οργάνωσε το ιδρυτικό συνέδριο της ESSM (Γενικός
Γραμματέας 1995-97 και Πρόεδρος της ESSM 2001-2004). Το
1998, ίδρυσε το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας
στο Α.Π.Θ., ως το Ελληνικό 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
ανάπτυξη της Σεξουαλικής Ιατρικής ως υποειδικότητας. Είναι
ιδρυτικό μέλος του Ανδρολογικού Τμήματος της EAU (ESAU) και
μέλος της Επιτροπής για τις οδηγίες (EAU guidelines). 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 ως κριτής σε 21 διεθνή περιοδικά. Έχει έντονη επιστημονική
παρουσία ως ομιλητής/εκπαιδευτής στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και έχει τιμηθεί με 8 βραβεία, ισάριθμα διεθνή και
ελληνικά.
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..

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, υπερτροφία προστάτη, ανδρική
υπογονιμότητα
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