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Υπόβαθρο
Η ΜΜΟΠ (www.imop.gr) από τη σύστασή της έχει ως σκοπό την παραγωγή και τη διάδοση της νέας γνώσης στην 
Ουρολογία, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης / πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά ισότιμα ενερ-
γοποιείται τόσο στο συντονισμό και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και στην οργάνωση προγραμμάτων 
συνεχιζόμενης / δια βίου εκπαίδευσης στην Ουρολογία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΜΟΠ μέχρι σήμερα έχει εστιαστεί στην πραγματοποίηση:
  •  κλινικών φροντιστηρίων, που αποτελούν μονοήμερες ή διήμερες συναντήσεις μικρών ομάδων (20-50 άτομα) 

Ουρολόγων, ιατρών συναφών ειδικοτήτων καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας (ψυχολόγων, νοσηλευτών, 
μαιών, φαρμακοποιών), με θεματολογία εστιασμένη και κλινικά προσανατολισμένη σε συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο,

 •  του Διαδραστικού Σχολείου Ουρολογίας, μιας 4ημερης εκδήλωσης που οργανώνεται κάθε χρόνο στην Πορ-
ταριά του Πηλίου στο τέλος Μαΐου, με τη συμμετοχή 100 νέων Ουρολόγων, όπου μέσα από σύγχρονους και 
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας επιτυγχάνεται μία πολυεπίπεδη διαδικασία μάθησης και ανταλλαγής κλινι-
κών εμπειριών.

Τι είναι το UROTOUR;
Σε χαλεπούς καιρούς, όπου η μετεκπαίδευση των νέων Ουρολόγων γίνεται τουλάχιστον δύσκολη, η Μονάδα Μελέτης 
Ουρολογικών Παθήσεων του Α.Π.Θ. επιμένει ακαδημαϊκά. Σε μια προσπάθεια να συμβάλλει περαιτέρω στην κλινική 
εκπαίδευση των Ελλήνων Ουρολόγων, και σε συνεργασία με 5 Ευρωπαϊκά Ουρολογικά Κέντρα Αριστείας, θεσμοθε-
τείται από φέτος και οργανώνεται το UROTOUR 2010. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διακρίσεων μετακίνησης (Travel 
Awards) σε 10 νέους Έλληνες Ουρολόγους, με σκοπό να επισκεφθούν για μία εβδομάδα, ένα από τα 5 Διεθνώς 
καταξιωμένα Ουρολογικά Κέντρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (2 Ουρολόγοι ανά Κέντρο). Συνεπώς, 5 ομάδες - 
από 2 νέους Έλληνες Ουρολόγους η καθεμία - θα επισκεφθούν ένα Κέντρο επιλογής τους για μία εβδομάδα, μεταξύ 
Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τα Κέντρα υποδοχής.

Η Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων 
προκηρύσσει το πρόγραμμα  UROTOUR 2010

Σε ποιους απευθύνεται;
Το UROTOUR 2010 απευθύνεται αποκλειστικά σε Ουρολόγους, που έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία 10ετία 
την ειδίκευσή τους και δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι σήμερα να επισκεφθούν μία Ουρολογική Κλινική του εξωτερικού 
που πρωτοστατεί σήμερα στην ειδικότητά μας. Σε αυτούς τους συναδέλφους δίνεται η ευκαιρία, μέσα από μία σύντομη 
επίσκεψη στα μεγάλα αυτά Ευρωπαϊκά Ουρολογικά Κέντρα:

 α) να αποκτήσουν μία εικόνα της δομής και της καθημερινής λειτουργίας τους,
 β)  να παρακολουθήσουν την καθημερινή κλινική πράξη (εξωτερικά ιατρεία – ειδικές μονάδες – χειρουργεία), και 

να αποκτήσουν προσωπική εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητας σε πρακτικό επίπεδο,
 γ) να γνωρίσουν προσωπικά μερικούς από τους πλέον διαπρεπείς Ευρωπαίους Ουρολόγους και τις ομάδες τους.

Αιτήσεις
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

• Bιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία (στα αγγλικά).
• Φωτοτυπία του διαβατηρίου τους (μέσω scanner).
•  Σύντομη περιγραφή (100-150 λέξεις) των βασικοτέρων λόγων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, δηλώνοντας συγ-

χρόνως ότι δεν είχαν την ευκαιρία μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό μέχρι σήμερα.
•  Λίστα προτίμησης μεταξύ των Κέντρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (αριθμητική κατάταξη των 5 Κέντρων Αρι-

στείας).
 

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ουρολόγοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ουρολογίας από το 2000 και μετά (έως 25/9/2010)
• Απόκτηση τίτλου FEBU από το 2000 και μετά (έως 25/9/ 2010)
•  Καλή γνώση (που θα εξασφαλίζει την άνετη προφορική επικοινωνία) της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας 

που θα επισκεφθούν (πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας εφ’ όσον υπάρχει)
• Δεν έχουν λάβει άλλη υποτροφία για το εξωτερικό
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Κέντρα Αριστείας
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη ΜΜΟΠ η αμέριστη συμπαράσταση/συμμετοχή 
5 διακεκριμένων Πανεπιστημιακών Ουρολογικών Κλινικών στην υλοποίηση 
του προγράμματος. Φέτος τα ακόλουθα κέντρα έχουν αποδεχθεί την 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τη φιλοξενία συγχρόνως 2 Ελλήνων 
Ουρολόγων ανά κέντρο:

 Institute of Urology

University College Hospitals
London, United Kingdom

Medical Director and Head of Department: Prof. A.R. Mundy 
Supervisor: Mr. David J. Ralph BSc MS FRCS(Urol)
Ημερομηνίες επίσκεψης: 3 - 10 Οκτωβρίου 2010
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: ανδρολογία, χειρουργική ουρήθρας και έξω γεννητικών οργάνων (φαλ-
λοπλαστικές), γυναιοκολογική ουρολογία, παιδοουρολογία, ρομποτική χειρουργική. Την εβδομάδα αυτή (Τε-
τάρτη-Παρασκευή) λαμβάνει χώρα και το γνωστό «St Peter’s Course», με διαλέξεις και ζωντανή παρακολού-
θηση χειρουργείων που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι 2 επισκέπτες Έλληνες Ουρολόγοι.

Bristol Urological Institute

Bristol University
Bristol, United Kingdom

Chairman / Supervisor: Prof. Paul Abrams, BSc MS FRCS(Urol)
Ημερομηνίες επίσκεψης: 26 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2010
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: βιντεοουροδυναμική, επεμβάσεις αντιμετώπισης ακράτειας ούρων, 
γυναικολογική ουρολογία, ενδοουρολογία ανώτερου ουροποιητικού και εξωσωματική λιθοτριψία, ρομποτική 
χειρουργική.
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Department of Urology

AMC University Hospital
Amsterdam, the Netherlands

Chairman: Prof. Jan de la Rosette
Supervisor: Prof. Theo M. de Reijke
Ημερομηνίες επίσκεψης: 10 - 17 Οκτωβρίου 2010
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: ενδοουρολογία ανώτερου ουροποιητικού, λαπαροσκοπική χειρουργική 
νεφρού και προστάτη, 3D - υπερηχοτομογραφία. Επίσης, στις 15/10/2010 πραγματοποιείται masterclass στην 
ενδοουρολογία, με διαλέξεις και ζωντανή παρακολούθηση χειρουργείων που θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι 2 επισκέπτες Έλληνες Ουρολόγοι.

Department of Urology

Hannover Medical School
Hannover, Germany

Chairman: Prof. Markus A. Kuczyk
Supervisor: Dr. Matthias Oelke, Vice –Chairman
Ημερομηνίες επίσκεψης: 28 Νοεμβρίου - 5 Δεκεμβρίου 2010
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: ουροδυναμική, ενδοουρολογία ανώτερου ουροποιητικού , λαπαροσκοπι-
κή χειρουργική νεφρού και προστάτη, laser προστατεκτομή, επεμβάσεις αντιμετώπισης ακράτειας ούρων.

Department of Urology

Puigvert Foundation
Barcelona, Spain

Chairman: Prof. Humberto Villavicencio
Supervisor: Dr. Eduardo Ruiz Castañe
Ημερομηνίες επίσκεψης: 7 - 14 Νοεμβρίου, 2010
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται: ανδρολογία (με μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης), ενδοουρολογία, 
ρομποτική χειρουργική. 
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ΛΟΝΔΙΝΟ
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Οικονομική στήριξη 
Η Διάκριση μετακίνησης καλύπτει:

•    ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής (economy class) προς την πόλη προορισμού ή το κοντινότερο     
αεροδρόμιο (επίσης εισιτήριο τρένου προς την πόλη προορισμού, εφ’ όσον δεν υπάρχει     
 αεροδρόμιο στην πόλη προορισμού),

•  διαμονή για 7 ημέρες (αναχώρηση και επιστροφή γίνονται Κυριακή) σε κατάλυμα 3 αστέρων ή εφάμιλλο συμπεριλ-
μβανομένου του πρωϊνού.

• χρηματικό ποσό ύψους 700 Ευρώ, για κάλυψη των εξόδων διαβίωσης (100 Ευρώ/ημέρα)

Η οικονομική στήριξη ΔΕΝ καλύπτει: 
 • Έξοδα συνοδού μέλους   
 • Λοιπά προσωπικά έξοδα

Προθεσμία υποβολής   
Σάββατο 17 Ιουλίου 2010  

Ημερομηνίες υλοποίησης
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου – 5 Δεκεμ-
βρίου 2010. Κάθε κέντρο έχει ορίσει τις ημερομηνίες επίσκεψης, σύμφωνα με τις δυνατότητές του και τον προγραμ-
ματισμό του. 

Αξιολόγηση αιτήσεων
Ειδική επιτροπή της ΜΜΟΠ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση τα βιογραφικά (πορεία/παρουσία μέχρι σήμερα, σε 
συνάρτηση με τα χρόνια από τη λήψη ειδικότητας), θα διασταυρώσει τις λίστες προτεραιότητας και θα ανακοινώσει τα 
αποτελέσματα την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων είναι τελική, γίνεται μέσω ιστοσε-
λίδας της ΜΜΟΠ με σύγχρονη ενημέρωση των επιλεγέντων και δεν επιδέχεται ένστασης ή αλλαγής. Σε περίπτωση 
κωλύματος ενός ή περισσοτέρων από τους επιλεγέντες, η αναπλήρωση θα γίνεται με βάση τις λίστες προτεραιοτήτων 
για τη συγκεκριμένη θέση/κέντρο επίσκεψης. 
  

Επιτροπή Αξιολόγησης
Η ΜΜΟΠ συγκρότησε 3μελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής που αποτελείται από τους:
1.   Γεράσιμο Αλιβιζάτο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της επιτροπής εξε-

τάσεων του European Board of Urology (EBU), 
2.   Πέτρο Περιμένη, Καθηγητή Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
3.   Δημήτρη Χατζηχρήστου, Καθηγητή Ουρολογίας Α.Π.Θ. και Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΜΜΟΠ

Συντονισμός
Τον συντονισμό του προγράμματος έχει η κ. Χρύσα Πιπιλάκη, συντονίστρια των δράσεων 
της ΜΜΟΠ. Για οποιαδήποτε ερώτηση, καθώς και για την υποβολή των 
δικαιολογητικών/υποψηφιοτήτων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί της ηλεκτρονικά 
(e-mail: cpipilaki@gmail.com) ή στα τηλέφωνα 2310 693712 και 6973044851 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οργάνωση - Διαχείριση  
Οι συνάδελφοι που επιλέγονται θα λάβουν 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει:
• το αεροπορικό εισιτήριο (e-ticket), 
• αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου (voucher),
• ονομαστική επιταγή 700 Ευρώ, 
• επιστολή αποδοχής από το Κέντρο που θα επισκεφθούν,
• αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα της επίσκεψης, 
• πλήρη οδηγό της πόλης που θα επισκεφθούν.

Αναφορά μετά την επίσκεψη
Κάθε υπότροφος μετά την επίσκεψη και εντός 30 ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 3 φόρμες αξιολόγησης στη ΜΜΟΠ 
που θα αφορούν:
• αξιολόγηση του κέντρου υποδοχής,
• αξιολόγηση καταλληλότητας του ξενοδοχείου διαμονής,
• αξιολόγηση του προγράμματος UROTOUR 2010.

Τέλος, κάθε υπότροφος υποχρεούται να στείλει στη ΜΜΟΠ σύντομη περιγραφή του Κέντρου που επισκέφθηκε και των 
δραστηριοτήτων του (2 σελίδες), καθώς και μία σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού/επαγγελματικού οφέλους από 
την επίσκεψη αυτή και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα (150 λέξεις). Όλες οι αξιολογήσεις και αναφορές θα είναι δια-
θέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της ΜΜΟΠ ( www.imop.gr) στους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα του 2011, ώστε 
να βοηθήσουν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στο μέλλον να επιλέξουν το Κέντρο που θα καλύπτει περισσότερο 
τις προσωπικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες.

Χορηγός
Το πρόγραμμα γίνεται εφικτό μέσα από μία εκπαιδευτική χορηγία χωρίς περιορισμούς (unrestricted educational grant) 
της εταιρείας ASTELLAS, που άμεσα ανταποκρίθηκε στην έγγραφη πρόταση/αίτηση της ΜΜΟΠ και καλύπτει ως απο-
κλειστικός χορηγός το UROTOUR 2010.
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