
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 2ο Κλινικό Φροντιστήριο Λειτουργικής και Επανορ-
θωτικής Ουρολογίας που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων 
και το Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους (ΚΕΠΠΕ) της Μονάδας Μελέτης 
Ουρολογικών Παθήσεων (ΜΜΟΠ) του Α.Π.Θ. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια του περυσινού επιτυ-
χημένου 1ου Κλινικού Φροντιστηρίου που είχε διεξαχθεί δοκιμαστικά σε δύο άξονες, Θεσσαλο-
νίκη και Πάτρα. Φέτος, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες των καιρών αλλά και στα σχόλια και προ-
τιμήσεις των συμμετεχόντων η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε μια προνομιακή τοποθεσία 
στο κέντρο της Ελλάδας, με σκοπό την ευχερέστερη πρόσβαση εκπαιδευόμενων όλων των γεω-
γραφικών διαμερισμάτων της χώρας. 

Η Λειτουργική Ουρολογία αποτελεί πλέον έναν από τους αναγνωρισμένους άξονες εκπαιδευτικού 
και ερευνητικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, παράλληλα με τις μεγάλες 
ενότητες της Ουρο-ογκολογίας, Ενδοσκοπικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας. Στο φετινό φροντι-
στήριο γίνεται μια αποκρυπτογράφηση των απλών καθημερινών τεχνικών του ουρολογικού 
ιατρείου στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με LUTS. Έτσι, κάθε Ουρολόγος, 
αξιοποιώντας σωστά και απλά βήματα φτάνει με ασφάλεια στη λήψη αποφάσεων πάντα με 
βάση την τεκμηρίωση.

Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασμός του 2ου Κλινικού Φροντιστηρίου Λειτουργικής και Επανορθωτι-
κής Ουρολογίας επιδιώκει να συνδυάσει την δημοσιευμένη γνώση της κλινικής έρευνας με την 
εμπειρία της καθημερινής κλινικής πράξης σε μια αμφοτερόπλευρα διδακτική διάδραση μεταξύ 
μιας επίλεκτης ομάδας "εκπαιδευτών" που έχουν να επιδείξουν αυξημένη ενασχόληση με τα αντι-
κείμενα της Λειτουργικής Ουρολογίας – Νευροουρολογία & Ουροδυναμική, Γυναικολογική Ουρο-
λογία, Ανδρική Ακράτεια – και "εκπαιδευόμενων" που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους 
ή/και να εμβαθύνουν στους παραπάνω τομείς. 

Σας προσκαλούμε μέσα από το παρόν με την ενεργό συμμετοχή σας να συνεχίσετε να στηρίζετε 
αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα που φέρει και την αναγνώριση του Προγράμματος Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

α) να συζητήσει με τους συναδέλφους τρόπους αντιμετώπισης των πιο κοινών συμπτωμάτων 
που αντιμετωπίζει ο Ουρολόγος στο ιατρείο του σήμερα

β) να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή, από το 
ιστορικό στην διάγνωση, και από την εξατομικευμένη θεραπεία έως την φροντίδα τυχόν 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πρωτίστως σε Ουρολόγους, τόσο γιατί αποτελεί μεγάλο μέρος της καθημερινής ιατρικής 
πράξης τους,  όσο  και γιατί η προσέγγιση και αντιμετώπιση κρύβει πολλά μυστικά. 

Αποτελείται από 3 ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει ό,τι πρέπει να κάνει ο Ουρολόγος στην 
κρίσιμη πρώτη επίσκεψη. Η δεύτερη ξεδιπλώνει τις δεύτερες αναγνώσεις των διαγνωστικών 
εξετάσεων. Η τρίτη ενότητα αφορά την αντιμετώπιση 3 περιστατικών που μοιάζουν, αλλά δεν 
είναι ίδια.

Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα γίνεται χάρη στην αρωγή της εταιρείας Pfizer, που είναι η 
αποκλειστική χορηγός της εκδήλωσης.

09:00 – 09:30 Εγγραφές

 
09:30 – 11:00 Ιστορικό: Αναζητώντας κρίσιμες πληροφορίες

 
Συντονιστές: Α. Αποστολίδης, Δ. Χατζηχρήστου

 
Παράδειγμα 1: Ένα τυπικό ιστορικό – Δ. Χατζηχρήστου 

 
Παράδειγμα 2: Αυτά που συχνά ξεχνάμε να ρωτήσουμε – Α. Αποστολίδης

Μέσα απο 2 videos που θα ετοιμάσει το ΙΜΟΠ θα γίνει λήψη ιστορικού του ίδιου ασθενή. Στο πρώτο παράδειγ-

μα, τη λήψη ενός τυπικού ιστορικού από Ουρολόγο θα σχολιάσουν οι συμμετέχοντες, με σκοπό εντοπισμό 

λαθών, παραλείψεων ή εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης του ασθενή. Στο δεύτερο παράδειγμα, ο ασθενής 

επισκέπτεται έναν άλλον Ουρολόγο για δεύτερη γνώμη και μέσα από τη λήψη του ιστορικού εντοπίζονται νέες 

πληροφορίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Στιγμιότυπα της καθημερινής ιατρικής πράξης, δοσμένα με έναν 

ευρηματικό και διαδραστικό τρόπο.

11:00 – 11:30 Διάλειμμα

 
11:30 – 13:30 Διαγνωστικές εξετάσεις: η δεύτερη ανάγνωση

 
Συντονιστές: Α. Αθανασόπουλος – Χ. Κωνσταντινίδης 

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σχολιάσουν μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων, σε μια προσπάθεια 

κατανόησης της σημαντικής πληροφορίας που δίνουν, και συχνά διαφεύγει της προσοχής μας.

11:30 – 12:00 Ημερολόγιο ούρησης – Α. Αποστολίδης

12:00 – 12:30 Ουροροομετρία – Κ. Γιαννίτσας

12:30 – 13:00 Υπερηχογραφία/Υπολειπόμενο ούρησης – Χ. Κωνσταντινίδης

13:00 – 13:30 Σχόλια – Δ. Χατζηχρήστου

13:30 – 18:00 Διάλειμμα

 
18:00 – 19:30 Επιλέγοντας τη συντηρητική θεραπεία

Μετά από μια 10λεπτη παρουσίαση της γνώσης κάθε κατηγορίας φαρμάκου, ο ομιλητής θα δώσει πρακτικά 

παραδείγματα χρήσης. Ο τελευταίος ομιλητής θα παρέχει πρακτικές συμβουλές χρήσης των διαλειπόντων 

καθετηριασμών, και των άλλων συμπληρωματικών θεραπειών.

 
Συντονιστές: Α. Αθανασόπουλος – Σ. Γκράβας

18:00 – 18:30 Αντιχολινεργικά – Α. Αθανασόπουλος

18:30 – 19:00 α-blockers – Σ. Γκράβας

19:00 – 19:30 Συμπληρωματικές θεραπείες – Χ. Κωνσταντινίδης

19:30 – 20:00 Διάλειμμα

 
20:00 – 21:30 Επεμβατικές θεραπείες στην ακράτεια

 
Συντονιστές: Α. Αθανασόπουλος, Κ. Γιαννίτσας

Μέσα από μια σειρά χειρουργικών εικόνων και videos θα αναλυθούν κρίσιμες «στιγμές» στην επεμβατική 

αντιμετώπιση της ακράτειας.

20:00 – 20:30 Ταινίες ελεύθερης τάσης στις γυναίκες:

 
τα μυστικά δύο χειρουργών – Κ. Χατζημουρατίδης - Κ. Γιαννίτσας

20:30 – 21:00 Τα μυστικά του ΒΟΤΟΧ – Α. Αποστολίδης

21:00 – 21:30 Τα μυστικά της χειρουργικής αντιμετώπισης του άνδρα με ακράτεια

 
Ι. Αδαμάκης

21:30 Δείπνο

10:00 – 13:30 ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

  
Συντονιστές: Μ. Μελέκος – Ι. Αδαμάκης

Μέσα από ένα λαβύρινθο γνώσης –μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης– ο ασθενής με την καθοδήγηση

του ιατρού προσπαθεί να βρει λύση. Οι αποφάσεις βήμα-βήμα θα λαμβάνονται με ομοφωνία.

 

10:00 – 11:00 Εικονικός ασθενής Ι: γυναίκα με υπερδραστήρια κύστη

 
Συντονιστής: Α. Αποστολίδης

 
11:00 – 12:00  Εικονικός ασθενής ΙΙ: γυναίκα με μικτή ακράτεια

 
Συντονιστής: Α. Αθανασόπουλος

 
12:00 – 13:00  Εικονικός ασθενής ΙΙΙ: άνδρας με συχνουρία μετά διουρηθρική προστατεκτομή

 
Συντονιστής: Κ. Χατζημουρατίδης

13:00 – 13:30  Συζήτηση – Α. Αποστολίδης & Δ. Χατζηχρήστου

13:30 Λήξη

Απόστολος Αποστολίδης
Επίκoυρος Καθηγητής
Ουρολογίας-Νευροουρολογίας ΑΠΘ
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΜΟΠ/ΚΕΠΠΕ

Δημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος ΙΜΟΠ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

ΟΙ  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ
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(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

10ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

The 2nd Greek Masterclass on Functional Urology is accredited
within the EU-ACME programme by the European Board
of Urology/UEMS with 11 European CME credit points

The accreditation is in compliance with EBU/UEMS regulations - 1 credit per hour, with a maximum of 7 credits per day. 
Each participant should claim only those hours of credits that have actually been spent in the CME/CPD activity.

Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων Α.Π.Θ. σε συνεργασία με

το Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Εδάφους, παρουσιάζουν το:

Αγριά Μαγνησίας, 8-10 Ιουνίου 2012

2ο Κλινικό Φροντιστήριο

Λειτουργικής & Επανορθωτικής Ουρολογίας

Τα μυστικά των LUTS

Από την τεκμηριωμένη ιατρική στην ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή στο ιατρείο.

19:30 – 21:00 Μια ταινία για την ακράτεια των ούρων

 
Συντονιστές: Μ. Μελέκος, Δ. Χατζηχρήστου

Αναλυτικό Πρόγραμμα

2ου Κλινικού Φροντιστηρίου

Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ουρολογίας 

Αγριά Μαγνησίας, 15-17 Ιουνίου 2012
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Θα προβληθεί η ταινία (διάρκειας 30 λεπτών) που παρήγαγε το 

ΙΜΟΠ για την ενημέρωση των ασθενών. Θα ακολουθήσει 

κριτική/συζήτηση με τους συναδέλφους πάνω στην ταινία, με 

σκοπό τόσο τη βελτίωσή της, όσο και την διερεύνηση τρόπων 

αξιοποίησής της.

Α. Αθανασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας

με εξειδίκευση στη Νευροουρολογία και Ουροδυναμική, Πανεπιστήμιο Πατρών

Α. Αποστολίδης

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Εγκράτειας και Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους (ΚΕΠΠΕ)

και Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΜΜΟΠ) Α.Π.Θ.

Κ. Γιαννίτσας

Λέκτορας Ουρολογίας-Γυναικείας Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

 Σ. Γκράβας

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Χ. Κωνσταντινίδης

Επιμελητής ΕΣΥ – Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ).

 Μ. Μελέκος

Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ι. Αδαμάκης

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 Κ. Χατζημουρατίδης

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΜΜΟΠ) Α.Π.Θ.

 Δ. Χατζηχρήστου

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος ΙΜΟΠ


