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Τι είναι το Andrology Update;
Τα Κλινικά Φροντιστήρια "Andrology Update” είναι εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων για Ουρολόγους,
που διοργανώνει το ΙΜΟΠ επί σειρά ετών. Ουσιαστικά πρόκειται για συνέχεια των ιστορικών κλινικών
φροντιστηρίων, στην Ανθρώπινη σεξουαλικότητα και την Ανδρολογία, που ξεκίνησε το Κέντρο
Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) το 2001 και μέχρι το 2013 υλοποίησε 31 εκδηλώσεις.
Σε αυτές, διαχρονικά, συμμετείχαν περισσότεροι από 500 Ουρολόγοι και 1000 ιατροί άλλων
ειδικοτήτων. Από το 2014 την διοργάνωση ανέλαβε το ΙΜΟΠ και η εκδήλωση μετονομάστηκε σε
Andrology Update. Πλέον έχει γίνει, με την αγάπη των Ουρολόγων, το ετήσιο εκπαιδευτικό ραντεβού
για όλους όσους αγωνιούν να προλάβουν τις εξελίξεις στην Ανδρολογία.
Πρόκειται για τα πλέον πρακτικά φροντιστήρια που ιστορικά έχει υλοποιήσει το Ινστιτούτο, αφού
δημιουργούν μία αναπαραστατική εικόνα του ιατρείου των Ουρολόγων και οι συνάδελφοι βρίσκονται
αντιμέτωποι με καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι συχνά.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μέσα από την αναγκαία μίξη της τεκμηριωμένης ιατρικής και της κλινικής
εμπειρίας, εξασφαλίζεται η ανανέωση της γνώσης και το μοίρασμα της ανθρώπινης εμπειρίας.
Τα θέματα αναπτύσσονται μέσα από διαδραστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες προκαλούν
προβληματισμό και συζήτηση. Ο τελικός στόχος, είναι να δοθεί λύση στα προβλήματα των ασθενών
και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
Πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων
Το ΙΜΟΠ, σταθερό στις πολυετείς προσπάθειές του για ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικών
αναβαθμίζει διαρκώς τη διαδικασία. Στο Κλινικό φροντιστήριο "Andrology Update" για το 2018,
οι εκπαιδευόμενοι Ουρολόγοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες
στη λήψη αποφάσεων για θεραπευτικές παρεμβάσεις. Μέσα από επιλεγμένα περιστατικά
θα αναζητηθούν οι σωστές παρεμβάσεις σε διάφορους ασθενείς.
Πιστοποίηση
Σε κάθε ενότητα, θα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει
να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον κατά 60%, ώστε να λάβουν το σύνολο της μοριοδότησης της
εκδήλωσης από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό (ACME). Επίσης θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον στο 60% των ωρών του συνεδρίου, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής, όπως
ορίζεται από τον ΕΟΦ. Η εκδήλωση έχει έγκριση από τον ΕΟΦ με αρ. αίτησης 93796 και ημερ. 17/10/2017.
Ποιους αφορά;
Στα Κλινικά φροντιστήρια μετέχουν ειδικοί ιατροί Ουρολόγοι και ειδικευόμενοι που ολοκληρώνουν
την ειδικότητα σύντομα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος ώστε να ικανοποιούνται
οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των Ιατρών Ουρολόγων, με πλήθος tips & tricks για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ζητημάτων Ανδρολογίας.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:00−16:30

Εγγραφές

16:30−17:00

Εκπαίδευση στην Ανδρολογία:
διαπιστώσεις και σχεδιασμοί

Δημήτρης Χατζηχρήστου

19:30−21:00

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

17:00−19:00

Δ. Χατζηχρήστου

Κλινικό Φροντιστήριο Ι:
Η ζωή μας ως παράγοντας υπογονιμότητας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Φ. Δημητριάδης

Δ. Γουλής
Χ. Τσαμέτης

Δημήτρης Γουλής

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α.Π.Θ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Φ. Δημητριάδης
Θ. Ζεγκινιάδου
Γ. Κανάκης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Α.Π.Θ.

Θεοδοσία Ζεγκινιάδου
Βιολόγος Αναπαραγωγής
Θεσσαλονίκη

Πολλές φορές στη λήψη ιστορικού ξεχνάμε να ρωτήσουμε για τις
καθημερινές συνήθειες του άντρα με πρόβλημα γονιμότητας, όπως
για παράδειγμα, αν κάνει καθιστική ζωή, τη διατροφή του,
το εργασιακό του περιβάλλον. Κι όμως, είναι γνωστό, ότι όλοι αυτοί
οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα.
Δημιουργείται επομένως εύλογα η ερώτηση: η βλάβη που έχει
προκληθεί είναι αναστρέψιμη; Και σε πόσο καιρό; Και σε τί βαθμό;
Με άλλα λόγια αξίζει ένας άντρας που προσπαθεί να γίνει πατέρας να
διακόψει το κάπνισμα; Αξίζει να κάνει δίαιτα ή να αρχίσει να γυμνάζεται;
Αξίζει να πάρει προβιοτικά ή αντιοξειδωτικά;
Και επιπλέον, η απόφασή μας για τις συμβουλές της καθημερινότητάς
του θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα του σπερμοδιαγράμματος;

Χρήστος Τσαμέτης

Ενδοκρινολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Η τεστοστερόνη έχει συνδεθεί τόσο με τη γονιμότητά του άντρα, όσο
και με τη σεξουαλική του λειτουργία. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της;
Πώς διαγιγνώσκεται η έλλειψη τεστοστερόνης;
Πώς συνδέεται ο υπογοναδισμός με την παχυσαρκία και το μεταβολικό
σύνδομο; Πότε είναι χρήσιμη η θεραπεία με τεστοστερόνη σε άντρες
με μειωμένη επιθυμία και πότε σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία;
Πόσο διαδομένη είναι η χρήση αναβολικών στεροειδών;
Μύθοι, αλήθειες και προκαταλήψεις σχετικά με τη χρήση
και την κατάχρηση τεστοτερόνης.
Θεματικές ενότητες
- Φυσιολογία: γονιμότητα και σεξουαλική ζωή
- Θεραπευτική χρήση: Υπογοναδισμός
- Κατάχρηση: αναβολικά

21:00−21:30

Διάλεξη:
Οι τελευταίες οδηγίες για την αντιμετώπιση
του υπογοναδισμού της EAU
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Θεματικές ενότητες
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Γιώργος Κανάκης

Ενδοκρινολόγος
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Δ. Γουλής

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Καθηγητής Ουρολογίας
Α.Π.Θ.

Φώτης Δημητριάδης

Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙ:
Τεστοστερόνη και άντρας

- Άσκηση-κάπνισμα-παχυσαρκία και γονιμότητα
- Εργασιακή έκθεση και γονιμότητα
- Παράγοντες φλεγμονής και γονιμότητα
- Πώς οι ενδοτοξίνες του εντέρου μειώνουν την λειτουργία
των όρχεων: η θεωρία GELDING και ο ρόλος των προβιοτικών
- Τελικά τι είναι χρήσιμο να συστήνουμε στους ασθενείς μας;

19:00−19:30

Coffee break

Νικόλαος Σοφικίτης
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δ. Χατζηχρήστου

Ν. Σοφικίτης

Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία παρουσίασε φέτος στο επίσημο
περιοδικό της, το European Urology, τις επίσημες θέσεις της ως προς
το ρόλο του Ουρολόγου στη θεραπεία του υπογοναδισμού και τη
θεραπεία με τεστοστερόνη. Τις θέσεις αυτές θα μας παρουσιάσει ένας
από τα μέλη της ομάδας εργασίας URO-TRAM που τις επεξεργάστηκε.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00−13:30

Σωτήρης Ανδρεαδάκης
Ουρολόγος, Θεσσαλονίκη

Κλινικά περιστατικά ανδρολογίας: τα συχνά λάθη
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Α.Π.Θ.

09:00−09:45

Ενδοκρινολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Μαιευτική & Γυναικ/κή Κλινική Α.Π.Θ.

1

2

Περιστατικό 2:
Το λάθος σπερμοδιάγραμμα

Ιωάννης Αδαμάκης

Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ

4

Περιστατικό 4:
Συχνές επιπλοκές σε επεμβάσεις του πέους
Ι. Αδαμάκης
Δ. Μπορούσας

«Σε ένα τέταρτο τελειώνω –περιτομή έχω» λέμε συχνά στο χειρουργείο.
Όμως οι επιπλοκές είναι συχνές σε κάθε επέμβαση στο πέος.
Από την περιτομή και τον καυτηριασμό κονδυλωμάτων, μέχρι τις
πλαστικές της κάμψης και της νόσου Peyronie.
Σε ένα όργανο όπου το αισθητικό αποτέλεσμα παίζει κρίσιμο ρόλο,
η σωστή αντιμετώπιση της επιπλοκής είναι καθοριστική.

Δημήτρης Μπορούσας
Ουρολόγος
Αθήνα

12:30−13:15

Ιωάννης Αδαμάκης

Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ

Κ. Μακαρούνης
Σ. Παπαχαρίτου

Καθημερινά «διαβάζουμε» λάθος σπερμοδιαγράμματα.
Πόσο εύκολα μπορεί να μας παρασύρει ένα σπερμοδιάγραμμα
σε λάθος διάγνωση και θεραπεία;
Πώς αξιολογούμε ότι ένα σπερμοδιάγραμμα έγινε σωστά;

Σ. Ανδρεαδάκης
Σ. Παπαχαρίτου

Μια δύσκολη στιγμή για τον Ουρολόγο είναι όταν κατά τη βιοψία
δεν βρει σπερματοζωάρια. Και στην προσπάθεια αυτή οι πολλαπλές
τομές μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε ατροφία του όρχη.
Μπορούμε να προβλέψουμε αν θα βρούμε σπερματοζωάρια;
Μπορούμε να σεβαστούμε τον όρχη στην επεμβατική αυτή πράξη;

11:45−12:30

Περιστατικό 1:
Ορμονικοί χειρισμοί: επανορθώνοντας το λάθος
Φ. Δημητριάδης
Χ. Τσαμέτης

3

Περιστατικό 3:
Γιατί δεν βρήκα σπερματοζωάρια

Βιολόγος Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη

Οι λάθος ορμονικοί χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και
έναν γόνιμο άνδρα σε αζωοσπερμία.
Πόσο εύκολα γίνεται το λάθος και πώς αναστρέφεται;

09:45−10:30

Ουρολόγος, Αθήνα

Σταμάτης Παπαχαρίτου

Περιστατικά

Φώτης Δημητριάδης

Κώστας Μακαρούνης

Ν. Σοφικίτης

Καθημερινά στο ιατρείο μας υποδεχόμαστε πληθώρα ανδρολογικών
περιστατικών που μας προβληματίζουν ενώ κάποιες φορές
το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό ή κάποια επιπλοκή μας φέρνει
σε δύσκολη θέση. Πώς θα διορθώσουμε το λάθος;
Πώς θα αντιμετωπίσουμε την επιπλοκή;
Οι γνώσεις υπάρχουν αλλά τα βήματα μας δυσκολεύουν.
Η παρακολούθηση και προσαρμογή της θεραπείας όταν δεν αποδίδει
κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Η ανάγκη αντιμετώπισης
της επιπλοκής με επιτυχία προσθέτει ένα τεράστιο άγχος.
Πέντε τέτοια περιστατικά θα παρουσιαστούν βήμα-βήμα
και μαζί θα αποφασίσουμε για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

Νικόλαος Σοφικίτης

Χρήστος Τσαμέτης

11:00−11:45

5

Περιστατικό 5:
Λάθη στην τοποθέτηση της πεϊκής πρόθεσης
Ι. Αδαμάκης
Β. Πρωτογέρου

Η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης θεωρείται μια απλή επέμβαση
σε εκπαιδευμένους Ουρολόγους.
Οι απλές ακόμη επιπλοκές όμως, όπως το αιμάτωμα και το οίδημα,
ο μετεγχειρητικός πόνος, οι δυσκολίες στην εκπαίδευση, και πολύ
περισσότερο η επιλογή λάθος μεγέθους και η μόλυνση μπορεί να
οδηγήσουν σε ιδιαίτερα δυσάρεστα αποτελέσματα.
Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τα κλασσικά λάθη και τις επιπλοκές;

Βασίλης Πρωτογέρου

Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ

13:15−13:30

Συζήτηση

13:30−15:00

Γεύμα

Σταμάτης Παπαχαρίτου

Βιολόγος Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη

10:30−11:00

Coffee break

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
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17:30−19:00

Κλινικό Φροντιστήριο ΙV:
Γνωρίζοντας τα κρουστικά κύματα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Δ. Χατζηχρήστου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Φ. Δημητριάδης
Δ. Καλυβιανάκης
Ι. Μυκονιάτης

Φώτης Δημητριάδης

15:00−17:00

Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙΙ:
Αγγειακή στυτική δυσλειτουργία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Α.Π.Θ.

Γ. Σαλπιγγίδης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δ. Καλυβιανάκης
Γ. Σαλπιγγίδης

Δημήτρης Καλυβιανάκης
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Ουρολογική Κλινική
Α.Π.Θ.

Γιώργος Σαλπιγγίδης

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης

Θεωρείται ως το κομμάτι που γνωρίζουμε καλύτερα στο κεφάλαιο
«στυτική δυσλειτουργία». Υπάρχουν όμως πολλά ερωτηματικά.
Πώς μπορεί ένας νέος άντρας να έχει αγγειακό πρόβλημα;
Πώς εξηγείται ένα triplex αγγείων πέους να δείχνει φλεβική διαφυγή
και η αρτηριακή παροχή να είναι φυσιολογική;
Γιατί τα φάρμακα της στύσης δεν πιάνουν σε άντρες που έχουν στύση
από μόνοι τους αλλά όχι με καλή σκληρότητα;
Πώς αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με μέτρια ανταπόκριση στη μεγαλύτερη δόση αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης;
Πόσο θα βοηθούσε η συνεργασία μας με έναν παθολόγο, διαβητολόγο
ή καρδιολόγο σε έναν ασθενή με στυτική δυσλειτουργία και
συνυπάρχουσες παθήσεις;

Δημήτρης Καλυβιανάκης
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Θεματικές ενότητες

Ιωάννης Μυκονιάτης

Ουρολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.

- Παθοφυσιολογία και συμπτώματα
- Διαγνωστικές εξετάσεις και η ερμηνεία τους
- Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Hands on training
Η χρήση του κλωστηριδίου της κολλαγενάσης
στην αντιμετώπιση της νόσου Peyronie:
τα μυστικά της εφαρμογής
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Δημήτρης Μπορούσας
Ουρολόγος
Αθήνα

Coffee break

- Η φυσική πίσω από κρουστικά κύματα
- Τι έχει δείξει η βασική έρευνα;
- Πόσο κοντά είμαστε στην καθιέρωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων;
- Τα μηχανήματα των κρουστικών κυμάτων:
χαρακτηριστικά και διαφορές

19:00−19:45

Θεματικές ενότητες

17:00−17:30

Τα κρουστικά κύματα ως θεραπεία μπήκαν στη ζωή μας και κάθε
χρόνο νέες μελέτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους.
Θα χρησιμοποιήσουμε όμως μια μέθοδο χωρίς να ξέρουμε τις αρχές της;
Ποια είναι η φυσική πίσω από τα κρουστικά κύματα;
Ποιες οι αρχές λειτουργίας τους; Είναι όλα τα μηχανήματα ίδια;
Ποιες οι διαφορές τους και πόσο επηρεάζουν το αποτέλεσμα;

Δ. Χατζηχρήστου

Δ. Μπορούσας

Το κλωστηρίδιο της κολλαγενάσης έχει πάρει έγκριση ως η μόνη
συντηρητική θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου Peyronie.
Η τεχνική της ενέσιμης αυτής μορφής θεραπείας όμως έχει τις
πρακτικές δυσκολίες της και τα μυστικά της. Η εκπαίδευση λοιπόν στη
χρήση της είναι απαραίτητη και υποχρεωτική σύμφωνα με τον ΕΟΦ.
Ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα προσφέρει όχι μόνο τη
γνώση, αλλά συγχρόνως -αυστηρά σε όσους το παρακολουθήσουνθα χορηγηθεί και η απαραίτητη πιστοποίηση.
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ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:30−12:30

Κλινικό Φροντιστήριο VΙ:
Σύγχρονη αντιμετώπιση
στις διαταραχές εκσπερμάτισης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Β. Πρωτογέρου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ::

Κ. Μακαρούνης
Β. Πρωτογέρου

09:00−11:00

Κλινικό Φροντιστήριο V:
Νευρογενής στυτική δυσλειτουργία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Κώστας Μακαρούνης
Ουρολόγος
Αθήνα

Χ. Κωνσταντινίδης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Χ. Θωμάς
Χ. Κωνσταντινίδης
Χαράλαμπος Θωμάς
Ουρολόγος
Κόρινθος

Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
Ουρολόγος, Επιμελητής Εθνικού
Κέντρου Αποκατάστασης
Αθήνα

Ίσως το πιο άγνωστο κεφάλαιο της στυτικής δυσλειτουργίας
για τον Ουρολόγο.
Πώς θα γίνει η διάγνωση;
Πώς θα αποφύγουμε την λάθος διάγνωση;
Υπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε;
Έχει νόημα να βρούμε το αίτιο;
Στο τέλος, πάλι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης
δεν θα συνταγογραφήσουμε;
Έχει νόημα λοιπόν η διαγνωστική προσέγγιση;
Υπάρχουν άλλες θεραπείες για αυτούς τους ασθενείς;
Θεματικές ενότητες
- Παθοφυσιολογία και συμπτώματα
- Διαγνωστικές εξετάσεις και η ερμηνεία τους
- Θεραπεία

11:00−11:30

Coffee break

Βασίλης Πρωτογέρου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Όταν ο ασθενής μας αναφέρει διαταραχή της εκσπερμάτισης μάλλον
δεν χαιρόμαστε. 2-3 ερωτήσεις κάνουμε, αλλά εκεί σταματάμε.
Τα φάρμακα για την πρόωρη εκσπερμάτιση δεν τα γνωρίζουμε ή δεν
ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά.
Όταν πρόκειται για καθυστερημένη, η «προστατίτιδα» αναβάλλει για
λίγες εβδομάδες το πρόβλημα. Θα ολοκληρώσει τη θεραπεία αλλά η
εκσπερμάτιση δεν θα είναι εφικτή.
Και ο πόνος στην εκσπερμάτιση δεν αντιμετωπίζεται εύκολα.
Ειδικά στις περιπτώσεις απουσίας λοίμωξης.
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βάλουμε τα προβλήματα σε μια σειρά.
Θεματικές ενότητες
- Πρόωρη εκσπερμάτιση
- Καθυστερημένη εκσπερμάτιση
- Επώδυνη εκσπερμάτιση
- Παλίνδρομη εκσπερμάτιση
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:30−13:30

Κλινικό Φροντιστήριο VΙI:
Ποια συμπληρώματα διατροφής
και φυτικά σκευάσματα
είναι αξιόπιστα και κατάλληλα
για χρήση στην Ανδρολογία;
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Σωτήρης Ανδρεαδάκης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ουρολόγος
Θεσσαλονίκη

Φώτης Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Α.Π.Θ.

Ι. Αδαμάκης

Σ. Ανδρεαδάκης
Φ. Δημητριάδης
Β. Πρωτογέρου
Προβιοτικά, αντιοξειδωτικά, φυτικά σκευάσματα, βότανα και πολλά
ακόμη. Ο αριθμός των μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων αυξάνει
γεωμετρικά, και οι διαφημίσεις ακόμη και στην τηλεόραση έρχονται να
φέρουν μεγαλύτερη σύγχυση. Είναι όλα τα σκευάσματα ίδια;
Υπάρχουν κάποια με αποδείξεις; Παίζει ρόλο η διαδικασία παρασκευής;
Και το σημαντικότερο, γνωρίζουμε τις ενδείξεις τους και τα σωστά
δοσολογικά σχήματα;
Ενότητες

Βασίλης Πρωτογέρου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

- Φυτικά σκευάσματα για τις παθήσεις του προστάτη
(χρόνια προστατίτιδα και ΚΥΠ)
- Συμπληρώματα διατροφής στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας
- Συμπληρώματα διατροφής και φυτικά σκευάσματα για
τη στυτική δυσλειτουργία

13:30−14:00

Συμπεράσματα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Δ. Χατζηχρήστου

Ό,τι μάθαμε στις 3 ημέρες ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων και
τα βασικά μηνύματα για εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη.

ΠΑΡ 9 2 2018

16:00 − 16:30 Εγγραφές
16:30 − 17:00 Εκπαίδευση στην Ανδρολογία: διαπιστώσεις και σχεδιασμοί
17:00 − 19:00 Κλινικό Φροντιστήριο Ι:
Η ζωή μας ως παράγοντας υπογονιμότητας
19:00 − 19:30 Coffee break
19:30 − 21:00 Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙ:
Τεστοστερόνη και άντρας
21:00 − 21:30 Διάλεξη: Οι τελευταίες οδηγίες για την αντιμετώπιση
του υπογοναδισμού της EAU

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒ 10 2 2018
09:00 −
09:00 −
09:45 −
10:30 −
11:00 −
11:45 −
12:30 −
13:15 −
13:30 −
15:00 −
17:00 −
17:30 −

13:30
09:45
10:30
11:00
11:45
12:30
13:15
13:30
15:00
17:00
17:30
19:00

Κλινικά περιστατικά ανδρολογίας: τα συχνά λάθη
Περιστατικό 1: Ορμονικοί χειρισμοί: επανορθώνοντας το λάθος
Περιστατικό 2: Το λάθος σπερμοδιάγραμμα
Coffee break
Περιστατικό 3: Γιατί δεν βρήκα σπερματοζωάρια
Περιστατικό 4: Συχνές επιπλοκές σε επεμβάσεις του πέους
Περιστατικό 5: Λάθη στην τοποθέτηση της πεϊκής πρόθεσης
Συζήτηση
Γεύμα
Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙΙ: Αγγειακή στυτική δυσλειτουργία
Coffee break
Κλινικό Φροντιστήριο ΙV:
Γνωρίζοντας τα κρουστικά κύματα
19:00 − 19:45 Hands on training. Η χρήση του κλωστηριδίου της κολλαγενάσης
στην αντιμετώπιση της νόσου Peyronie: τα μυστικά της εφαρμογής

ΚΥΡ 11 2 2018

09:00 − 11:00 Κλινικό Φροντιστήριο V:
Νευρογενής στυτική δυσλειτουργία
11:00 − 11:30 Coffee break
11:30 − 12:30 Κλινικό Φροντιστήριο VΙ:
Σύγχρονη αντιμετώπιση στις διαταραχές εκσπερμάτισης
12:30 − 13:30 Κλινικό Φροντιστήριο VΙI:
Ποια συμπληρώματα διατροφής και φυτικά σκευάσματα είναι
αξιόπιστα και κατάλληλα για χρήση στην Ανδρολογία;
13:30 − 14:00 Συμπεράσματα
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Ιωάννης
Αδαμάκης

Σωτήρης
Ανδρεαδάκης

Δημήτρης
Γουλής

Φώτης
Δημητριάδης

Θεοδοσία
Ζεγκινιάδου

Χαράλαμπος
Θωμάς

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας
ΕΚΠΑ

Ουρολόγος
Θεσσαλονίκη

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ενδοκρινολογίας
Αναπαραγωγής
Α.Π.Θ.

Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας
Α.Π.Θ.

Βιολόγος Αναπαραγωγής
Θεσσαλονίκη

Ουρολόγος
Κόρινθος

Δημήτρης
Καλυβιανάκης

Γιώργος
Κανάκης

Χαράλαμπος
Κωνσταντινίδης

Κώστας
Μακαρούνης

Δημήτρης
Μπορούσας

Ιωάννης
Μυκονιάτης

Ουρολόγος,
Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Ουρολογική Κλινική
Α.Π.Θ.

Ενδοκρινολόγος
Ναυτικό Νοσοκομείο
Αθηνών

Ουρολόγος
Επιμελητής Εθνικού
Κέντρου Αποκατάστασης
Αθήνα

Ουρολόγος
Αθήνα

Ουρολόγος
Αθήνα

Ουρολόγος
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Α’ Ουρολογική Κλινική
Α.Π.Θ.

Σταμάτης
Παπαχαρίτου

Βασίλης
Πρωτογέρου

Γιώργος
Σαλπιγγίδης

Νικόλαος
Σοφικίτης

Χρήστος
Τσαμέτης

Δημήτρης
Χατζηχρήστου

Βιολόγος Αναπαραγωγής
Θεσσαλονίκη

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας
ΕΚΠΑ

Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Ενδοκρινολόγος
Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική
Κλινική Α.Π.Θ.

Καθηγητής Ουρολογίας
Α.Π.Θ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Το "Andrology Update" του 2018 πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο LAZART,
στην περιοχή Μονή Λαζαριστών της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.
Ξενοδοχείο Lazart
Κολοκοτρώνη 16, 56430 Θεσσαλονίκη
τηλέφωνο: 2316015000
fax: 2316015002
e-mail: info@lazarthotel.com
www.lazarthotel.com

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στο κόστος εγγραφής-συμμετοχής περιλαμβάνονται:
• Εγγραφή και παρακολούθηση του κλινικού φροντιστηρίου
• Ηλεκτρονικός φάκελος υλικού
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• 4 coffee breaks
• Lunch break το μεσημέρι του Σαββάτου 10/2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΜΟΠ
Μαρίνα Τσιούπρου, ΜΑ, υπεύθυνη δράσεων ΙΜΟΠ
τηλέφωνα: 2310228028, 6942791082
email: m.tsiouprou@imop.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Paramount advertising, www.paramount.gr
ajax19.gr
Dada art, www.dada-art.gr
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