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Σε ένα µικρό χωριό, στη φιλόξενη Πορταριά στο βουνό των κενταύρων, 
φιλοξενήσαµε για πρώτη φορά πριν 10 χρόνια την αγωνία µας για την 
εκπαίδευση στην Ουρολογία.

Το Σχολείο Ουρολογίας δεν είναι ένα ακόµη συνέδριο.

Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να φτάσουµε σε µια διαφορετική εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ξεκινήσαµε χωρίς πρότυπα, αναζητήσαµε τις ανάγκες του Έλληνα 
Ουρολόγου. ∆ιαλέξαµε ένα σχήµα όπου οι εκπαιδευτές γίνονται µαθητές και 
οι µαθητές εκπαιδευτές. Για να λειτουργήσει περιορίσαµε τις συµµετοχές. 
Κινητοποιήσαµε τους δασκάλους. Αφήσαµε πίσω τους τίτλους και γίναµε µια 
οµάδα µε δίψα για µάθηση.

Ελαχιστοποιήσαµε τον χρόνο διδασκαλίας και αυξήσαµε την ανταλλαγή 
εµπειριών και γνώσεων. Το ονοµάσαµε ∆ιαδραστικό Σχολείο για να δείξουµε 
την ταυτότητά του.
∆ηµιουργήσαµε ένα περιβάλλον λιτό και φιλικό µε µόνο προαπαιτούμενο
να εξασφαλίσουµε τις κατάλληλες συνθήκες µάθησης. Χρησιµοποιήσαµε
την τεχνολογία για να στηρίξουµε ακόµη περισσότερο τη διαδραστικότητα. 

Εκτεθήκαµε, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι, στην αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση αυτή ανέδειξε τους εκπαιδευτές των επόµενων ετών. Έτσι 
δώσαµε ευκαιρίες και εµπειρίες σε νέους δασκάλους οι οποίοι καθιερώθηκαν.

Μάθαµε να αφήνουµε τις οικογένειες µας και τις δουλειές µας για 4 ηµέρες τον 
χρόνο, και να συµµετέχουµε από το πρωί ως το βράδυ σε µια γιορτή γνώσης.

Μοιραστήκαµε την εµπειρία µέσω του διαδικτύου, µε ζωντανές µεταδόσεις, 
αλλά και µε βιντεοκαλύψεις όλων των Σχολείων στην ιστοσελίδα µας.

Αξιοθήκαµε τη στήριξη των Ουρολόγων, και καταφέραµε το εγχείρηµα για 
µια κορυφαία ακαδηµαϊκή διαδικασία, υψηλής τεχνολογίας, χωρίς εκθεσιακό 
χώρο, χωρίς τουριστικό πρόγραµµα. Κάναµε το Σχολείο δικό µας, το ετήσιο 
ραντεβού που πια όλοι περιµένουµε.

ΕΜΕΙΣ,
δηλαδή οι 130 µαθητές που µεταξύ τους είναι και οι 30 δάσκαλοι.
Και συνεχίζουµε, µε ό,τι δοκιµάστηκε και πέτυχε, όπως οι εικονικοί ασθενείς, 
τα διαδραστικά σεµινάρια, τα χειρουργικά µυστικά, τα µαθήµατα των ειδικών 
άλλων ειδικοτήτων. Αλλά και µε φρέσκιες ιδέες, νέες ενότητες  όπως το 
UroGold µε τις καλύτερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς και τα UroSecrets µε τα 
µικρά πολύτιµα µυστικά της κλινικής εµπειρίας.

Είναι µια ξεχωριστή επιστηµονική εκδήλωση όπου οι συµµετέχοντες 
γίνονται «µύστες» µιας διαδικασίας µάθησης, όπου όλοι ρωτούν, συζητούν, 
αµφισβητούν, ανταλλάσσουν εµπειρίες και γνώσεις, εντέλει, µαθαίνουν!

Πρόσκληση στο 10ο Σχολείο

∆ηµήτρης Χατζηχρήστου

Σας καλούµε και φέτος σε αυτή την γιορτή
της µάθησης, να δώσετε τον δικό σας παλµό,
έτσι όπως κάνετε 10 χρόνια τώρα!
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Τι δεν είναι το Σχολείο;
Το Σχολείο δεν είναι συνέδριο,
δεν είναι συµπόσιο, σεµινάριο ή ηµερίδα. 
• ∆εν έχει παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών
• ∆εν έχει διαλέξεις
• ∆εν έχει δορυφορικά συµπόσια
• ∆εν έχει έκθεση φαρµακευτικών και τεχνολογικών προϊόντων
• ∆εν έχει εκδήλωση έναρξης µε προσφωνήσεις
• ∆εν έχει κοινωνικό πρόγραµµα 

Τι είναι το Σχολείο;
Μια  συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν τη γνώση. Που αποφασίζουν 
να αφήσουν τις οικογένειές τους για 4 ηµέρες, να κλείσουν τα ιατρεία 
τους, και το κυριότερο, να κλειστούν σε έναν χώρο από το πρωί στις 9 
ως τις 10 το βράδυ για να ακούσουν, να σκεφθούν, να µοιραστούν τις 
εµπειρίες τους, να προβληµατιστούν για τα λάθη τους, να αξιολογηθούν 
και να αξιολογήσουν, να εκτεθούν στους συναδέλφους τους. Μια 
εκπαιδευτική διαδικασία που βασίζεται στην ιατρική σκέψη πολύ 
περισσότερο από την ξερή παράθεση γνώσης. Γνωρίζοντας, έτσι, ότι από 
την επόµενη µέρα κάτι θα έχουν κερδίσει, κάτι θα εφαρµόσουν από αυτά 
που µοιράστηκαν στο Σχολείο στην ιατρική τους πράξη και θα θελήσουν 
να ξαναέρθουν τον επόµενο χρόνο!

Οι δάσκαλοι από την άλλη µεριά, γνωρίζουν ότι ο ρόλος τους δεν είναι 
ο κλασικός. Θέλει πολύ προετοιµασία, λίγες διαφάνειες αλλά µεστές, 
πολλά ερωτήµατα για τους εκπαιδευόµενους, και κυρίως ανοιχτό µυαλό 
ώστε ακόµη και να αναθεωρήσουν οι ίδιοι τις απόψεις τους µέσα από τον 
γόνιµο διάλογο. Για όλα αυτά κάθε εκπαιδευτής θέλει πολλές ώρες 
προετοιµασίας, γιατί έχει πλέον µάθει ότι οι «µαθητές» δεν χαρίζονται, 
αξιολογούν και έχουν βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. 

Το Σχολείο λοιπόν είναι δύσκολο να περιγραφεί. Γιατί είναι κάτι 
δυναµικό, γιατί κάθε χρόνο ωριµάζει και «δένει» µε τις ανάγκες των 
συµµετεχόντων, γιατί συνδιαµορφώνεται από τους 100 που 
συµµετέχουν. Και γι’ αυτό δεν θα µπορούσε να έχει περισσότερους 
«εκπαιδευόµενους», επειδή κάποιοι δεν θα είχαν τον χρόνο να 
συµµετέχουν και να δώσουν το χρώµα τους σε αυτήν τη διαδικασία 
µάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται;
Το Σχολείο απευθύνεται αποκλειστικά σε Ουρολόγους, που, παρά τον 
φόρτο της καθηµερινότητας, έχουν δείξει, διαχρονικά, ότι αναζητούν τη 
νέα γνώση και γι’ αυτό το έχουν αγαπήσει. Απευθύνεται ιδιαίτερα στους 
νεότερους συναδέλφους που, σε δύσκολους καιρούς, όπως αυτοί που 
διανύουµε, έχουν ελάχιστες ευκαιρίες συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. 
Περιορισµένος αριθµός θέσεων (10) διατίθεται σε ειδικευόµενους.

Η δοµή του σχολείου
Μέσα από φροντιστήρια, διαδραστικά σεµινάρια, βήµα-βήµα συζήτηση 
χειρουργικών τεχνικών και των επιπλοκών τους, καθώς και µέσα από 
οµάδες εργασίας, γίνεται προσπάθεια οµοφωνίας σε διαγνωστικά και 
θεραπευτικά διλήµµατα µε γνώµονα την τεκµηριωµένη Ιατρική και την 
κλινική εµπειρία. ∆ίδεται, επίσης, η δυνατότητα ευρείας συζήτησης 
απόψεων και, το κυριότερο, άµεσης επικοινωνίας 
εκπαιδευτών/εκπαιδευοµένων.

Οι εκπαιδευόµενοι βρίσκουν όλο το υλικό στο:
http://www.imop.gr/uroschool

A 2-5 επιλεγµένα ανασκοπικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία ανά 
ενότητα διαλεγµένα από τους αντίστοιχους εκπαιδευτές.

B Το τεστ αυτογνωσίας αποτελούµενο από 100 ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών στα θέµατα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
προετοιµασµένο και πάλι από τους εκπαιδευτές.

Γ Τις διαφάνειες των οµιλιών.

∆ Τα βίντεο του σχολείου

Εκπαιδευτικές ενότητες

URO Gold
Κάθε µήνα στα επιστηµονικά περιοδικά δηµοσιεύονται 
νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα. Πολλά από τα άρθρα 
έχουν άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινή µας πράξη. 
Μέσα στον καθηµερινό φόρτο του Ουρολόγου, αυτά 
τα άρθρα µπορεί να διαφύγουν της προσοχής του. 

Συντονιστές και οµιλητές επιλέγουν 
για εσάς τα πλέον χρήσιµα κλινικά 
άρθρα της τελευταίας χρονιάς και σας 
τα παρουσιάζουν. Φυσικά, εκτός της 
παρουσίασης, επισηµαίνονται οι αλλαγές που 
φέρνουν στην καθηµερινή πράξη. Μετά από κάθε 
παρουσίαση άρθρου  ακολουθεί συζήτηση για τον 
τρόπο που η νέα γνώση θα ενσωµατωθεί την επόµενη, 
κιόλας, ηµέρα στο κλινικό έργο. Μια µετάφραση, 
εποµένως, της έρευνας στην κλινική πράξη, όπως λέει 
και το µότο του ΙΜΟΠ. Κάθε πρωί λοιπόν µια 
διαφορετική θεµατική ενότητα παρουσιάζεται, ώστε η 
ηµέρα να ξεκινά µε νέα γνώση!

∆ιαδραστικά Σεµινάρια
Τα σεµινάρια πραγµατεύονται, µε ολοκληρωµένο 
τρόπο, διάφορα θέµατα που αφορούν στον 
Ουρολόγο. Έχουν διάρκεια 90-120 λεπτά εκ των 
οποίων ο µισός χρόνος ανήκει στο ακροατήριο για 
ερωτήσεις και σχόλια. Έτσι µεταλαµπαδεύουν όχι µόνο 
γνώση αλλά και κλινικές δεξιότητες.

Η διαδραστική παρουσίαση αποτελεί  
µια «τελική πρόβα» πριν από την 
εφαρµογή της νέας γνώσης την 
επόµενη ηµέρα στην κλινική πράξη.

Εικονικοί Ασθενείς
Οι εικονικοί ασθενείς είναι µια ιδιαίτερα αγαπητή 
ενότητα  στους συµµετέχοντες. Όλο και συχνότερα η 
ιατρική πράξη αντιµετωπίζει διλήµµατα, και ο ασθενής 
ζητά δεύτερη γνώµη. Το πρόβληµα βρίσκεται στις 
αντικρουόµενες απόψεις των ιατρών. 
Οι οµάδες εργασίας είναι το πλέον διαδραστικό τµήµα 
του σχολείου.

Οι εκπαιδευόµενοι χωρισµένοι σε 
δύο οµάδες και µε έναν συντονιστή 
στην κάθε µία, αντιµετωπίζουν ένα 
δύσκολο περιστατικό  µε 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Ποια είναι 
η πιο σωστή; Η µάλλον υπάρχει µία µόνο 
θεραπευτική επιλογή; Και τι ρόλο παίζει το προφίλ 
του συγκεκριµένου ασθενή στην εφαρµογή ή όχι των 
κατευθυντήριων οδηγιών;

Αµφισβητώντας
τα Guidelines
Τέσσερα χρόνια πριν ξεκινήσαµε να αµφισβητούµε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής 
Εταιρείας. Όχι βέβαια από κοµπορρηµοσύνη, αλλά ως 
έναυσµα για µια πιο ολοκληρωµένη εκπαιδευτική  
διαδικασία. Από το 2016 την ίδια πρακτική ακολουθεί 
και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, 
διοργανώνοντας αντίστοιχο session στο ετήσιο 
συνέδριό της. Στην αρχή γίνεται µια σύντοµη 
παρουσίαση των επίσηµων θέσεων και ακολουθεί η 
αµφισβήτησή τους, µαζί µε συζήτηση, εφόσον πολλά 
θέµατα παραµένουν ανοικτά. 

URO Skills
Οι απλοί καθηµερινοί Ουρολογικοί χειρισµοί συνήθως 
δεν θίγονται σε επιστηµονικά συνέδρια. Κι όµως είναι 
θέµατα που οι Ουρολόγοι καθηµερινά συζητούν 
µεταξύ τους, γιατί συχνά φαίνονται απλοί αλλά δεν 
είναι. Το Σχολείο πάντα εστιάζει στα απλά και 
καθηµερινά.

Έτσι συζητούµε δυσκολίες σε 
χειρισµούς που µπορεί να τους 
συναντήσαµε τον πρώτο χρόνο της 
ειδικότητας, αλλά κάποιες φορές µας 
ταλαιπωρούν και θα µας 
ταλαιπωρούν ως το τέλος της 
επαγγελµατικής µας δράσης.

URO Secrets
Η ιατρική κάνει άλµατα. Πρόσφατα εκτιµήθηκε ότι 
πάνω από το 50% των γνώσεων που διδάσκονται 
στους φοιτητές θα έχουν ξεπεραστεί έως ότου πάρουν 
το πτυχίο. Μπροστά στις εξελίξεις δοξασίες δεκαετιών 
καταρρίπτονται, κεφάλαια ολόκληρα σε συγγράµµατα 
ξαναγράφονται. Από την άλλη µεριά, η κλινική 
εµπειρία καταγράφει συνεχώς νέους «έξυπνους» 
τρόπους κλινικών χειρισµών που δυστυχώς δεν θα 
γραφτούν ποτέ σε βιβλία.

Τα Ουρολογικά µυστικά έχουν 
λοιπόν διπλό σκοπό: να µας 
συστήσουν εντελώς νέα κεφάλαια της 
ιατρικής που αρχίζουν πλέον να 
έχουν αντίκτυπο στην καθηµερινή 
µας πράξη, και να µας µάθουν τα 
«άγραφα» µυστικά της εµπειρίας.

Η ταυτότητα του σχολείου

1oO UROSCHOOL2O17
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Αδαµάκης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Αθανασόπουλος Αναστάσιος
Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροουρολογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών

Αλιβιζάτος Γεράσιµος
∆ιευθυντής Γ’ Ουρολογικής Κλινικής
Θεραπευτηρίου «Υγεία»

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

Βαρκαράκης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

∆εληβελιώτης Χαράλαµπος
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Γιαννακόπουλος Στυλιανός
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Γκράβας Σταύρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Γυφτόπουλος Κων/νος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατοµίας
Πανεπιστηµίου Πατρών

Καλληδώνης Παναγιώτης
Επιστηµονικός Υπότροφος Ουρολογικής
Κλινικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Κουτσιλιέρης Μιχάλης
Καθηγητής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ

Κωνσταντινίδης A. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Κωνσταντινίδης Χαράλαµπος
Επιµελητής ΕΣΥ,
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Αθήνα

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Λιάτσικος Ευάγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών

Μαµουλάκης Χάρης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Κρήτης

Μελέκος Μιχαήλ
Οµότιµος Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Μητρόπουλος ∆ιονύσης
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Μητσογιάννης Ηρακλής
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Σκολαρίκος Ανδρέας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Σοφικίτης Νίκος
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Σοφράς Φραγκίσκος
Οµότιµος Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Κρήτης

Σφουγγαριστός Σταύρος
Πανεπιστηµιακός Υπότροφος
Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Τζώρτζης Βασίλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Τουλουπίδης Σταύρος
Καθηγητής Ουρολογίας
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Φραγκιάδης Ευάγγελος
Πανεπιστηµιακός Υπότροφος
Α' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Χατζηχρήστου ∆ηµήτριος
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Οι εκπαιδευτές / συντονιστές µε αλφαβητική σειρά είναι:

1oO UROSCHOOL2O17
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Πέµπτη16

17 18 19Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
UROGOLD I: Οι σηµαντικότερες 
δηµοσιεύσεις της χρονιάς
Λιθίαση / Ενδοουρολογία

Συντονιστές: Σ. Τουλουπίδης 
     Σ. Γιαννακόπουλος

Λιθίαση
Σ. Γιαννακόπουλος 

Ενδοουρολογία 
Χ. Μαµουλάκης

Νέες τεχνολογίες 
Ε. Λιάτσικος

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙα:
Placebo effect στην Ουρολογία

Συντονιστής: Γ. Αλιβιζάτος

Μη παρεµβατικές / φαρµακευτικές 
θεραπείες που χρησιµοποιούµε χωρίς 
αποδείξεις
Σ. Γκράβας

UROSECRETS I: Μικροβίωµα: ο ρόλος 
του στο κατώτερο ουροποιητικό

Συντονιστής: Ν. Σοφικίτης

Οµιλητής: Α. Αποστολίδης

Αµφισβητώντας τα guidelines
∆ιηθητικός καρκίνος κύστης

Συντονιστής: Μ. Μελέκος

Οι οδηγίες
Ι. Βαρκαράκης

Η αµφισβήτηση
Β. Τζώρτζης

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙβ: 
Placebo effect στην Ουρολογία

Συντονιστής: Γ. Αλιβιζάτος

Παρεµβατικές θεραπείες / χειρουργεία 
χωρίς αποδείξεις
Α. Σκολαρίκος

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ II:
LUTS  σε νέα γυναίκα

Συντονιστές: Α. Αθανασόπουλος
    Α. Αποστολίδης

COFFEE BREAK 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

COFFEE BREAK 

UROGOLD II: Οι σηµαντικότερες 
δηµοσιεύσεις της χρονιάς
Λειτουργική Ουρολογία

Συντονιστές: Φ. Σοφράς
     Α. Αθανασόπουλος

Νευροουρολογία
Χ. Κωνσταντινίδης

Γυναικολογική Ουρολογία
Α. Αθανασόπουλος

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
Γ. Αλιβιζάτος

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙΙα:
Kαρκίνος προστάτη

Συντονιστής: ∆. Μητρόπουλος 

Μηχανισµοί ανάπτυξης αντίστασης στη 
θεραπεία 
Μ. Κουτσιλιέρης

UROSECRETS II: Ιατρική ακριβείας 
(precision medicine): µια γνωριµία

Συντονιστής: ∆. Χατζηχρήστου

Οµιλητής: Μ. Κουτσιλιέρης

UROSKILLS I: Παροχέτευση των ούρων 

Συντονιστής: Ε. Λιάτσικος

Νεφροστοµία 
Π. Καλληδώνης

Pig-tail 
Σ. Σφουγγαριστός

Καθετηριασµός κύστης
Ι. Αδαµάκης

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙΙβ:
Kαρκίνος προστάτη 

Συντονιστής: ∆. Μητρόπουλος 

Οστική αναδιαµόρφωση και οστικές 
µεταστάσεις (λυτικές, βλαστικές και 
µεικτού τύπου)
Μ. Κουτσιλιέρης

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ IΙΙ:
Καρκίνος προστάτη: ευνουχοάντοχος 
καρκίνος

Συντονιστές: ∆. Μητρόπουλος
     Β. Τζώρτζης

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

COFFEE BREAK 

COFFEE BREAK 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ:
10 χρόνια Σχολείο

Συντονιστές: Μ. Μελέκος
     Φ. Σοφράς

Τι καινούργιο έφερε το Σχολείο 
στην εκπαίδευση;
∆. Μητρόπουλος

Η Ουρολογία το 2025 και οι 
εκπαιδευτικές προκλήσεις 
∆. Χατζηχρήστου

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι:
Eίναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τη σύσταση 
των λίθων;

Συντονιστής: Α. Σκολαρίκος

Πώς εντοπίζουµε τη σύσταση
των λίθων και τι µέτρα λαµβάνουµε
Σ. Σφουγγαριστός

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ I:
ΚΥΠ σε ασθενή που δεν µπορεί
να λάβει αναισθησία

Συντονιστές: Σ. Γκράβας
     Η. Μητσογιάννης

COFFEE BREAK 
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UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες 
δηµοσιεύσεις της χρονιάς
Ογκολογία

Συντονιστές: Χ. ∆εληβελιώτης
     Κ. Κωνσταντινίδης

Καρκίνος νεφρού – κύστης 
Ι. Βαρκαράκης 

Καρκίνος προστάτη 
A. Σκολαρίκος

Καρκίνος όρχεως - πέους 
Ε. Φραγκιάδης

UROSECRETS III: Μυστικά στη χρήση 
φαρµάκων στην Ανδρολογία 

Συντονιστής: Ν. Σοφικίτης

Συχνοί φαρµακευτικοί χειρισµοί στην 
υπογονιµότητα. Πού κάνουµε λάθη;
Ν. Σοφικίτης

Θεραπευτικά πρωτόκολλα 
φαρµακοθεραπείας στη στυτική 
δυσλειτουργία: τα συχνά λάθη
 ∆. Χατζηχρήστου

UROSKILLS IΙ: Στενώµατα ουρήθρας

Συντονιστής: Α. Αθανασόπουλος

Πώς δηµιουργείται και πώς 
αντιµετωπίζεται ένα στένωµα
Κ. Γυφτόπουλος

Αρχές χειρουργικής ουρήθρας
Ι. Αδαµάκης

COFFEE BREAK 

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:30 - 22:00

20:00 - 20:30

9:00 - 10:30

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 20:30

20:30 - 22:00

10:30 - 11:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1oO
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

18:00 - 19:00
Εναρκτήρια εκδήλωση: 10 χρόνια Σχολείο
Ξεκινήσαµε δειλά πριν από 10 χρόνια, µια προσπάθεια που ανέτρεψε πολλούς µύθους στην εκπαίδευση. Αποδείξαµε, 
όλοι µαζί, ότι αναζητούµε τη µάθηση, τη νέα γνώση, ότι ξέρουµε να συµµετέχουµε και µπορούµε να καθορίζουµε το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Το κυριότερο; Είµαστε έτοιµοι να στερηθούµε τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο µας, να 
αφήσουµε τις προσωπικές μας υποχρεώσεις, να αντέξουµε 10 ώρες στα «θρανία», αλλά έχουµε απαιτήσεις για µια 
εκπαιδευτική διαδικασία που θα αποφέρει καρπούς στην καθηµερινή µας πράξη από την επόµενη µέρα! Στην έναρξη 
του επετειακού 10ου Σχολείου καταγράφουµε τα βήµατα που κάναµε και οραµατιζόµαστε το αύριο του Σχολείου. 

Συντονιστές: Μ. Μελέκος  I  Φ. Σοφράς

Τι καινούργιο έφερε το Σχολείο στην εκπαίδευση; ∆. Μητρόπουλος

Η Ουρολογία το 2025 και οι εκπαιδευτικές προκλήσεις ∆. Χατζηχρήστου

19:00 - 20:00
∆ιαδραστικό σεµινάριο Ι: Γιατί είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τη σύσταση των λίθων;
Η λιθίαση αποτελεί ένα καθηµερινό θέµα στην ιατρική πράξη κάθε Ουρολόγου. Παρότι η ενδοουρολογία εξελίσσεται 
ταχύτατα και γίνεται κτήµα των Ουρολόγων, λίγα γνωρίζουµε για τον ρόλο της σύστασης των λίθων. Είναι εφικτό να 
διακρίνουµε απεικονιστικά τη σύσταση ενός λίθου;  Τι λέει το ιστορικό του ασθενή για τη σύσταση των λίθων; Έχει 
σηµασία να γνωρίζουµε τη σύσταση πριν από κάθε προσπάθεια αντιµετώπισης; Πώς γίνεται µια σωστή ανάλυση των 
λίθων; Πότε έχει νόηµα η δίαιτα; Πότε και πώς πρέπει να χρησιµοποιούµε τα συµπληρώµατα της λιθίασης;  Οι 
απαντήσεις δίνονται  µέσα από µια συζήτηση µε όλους τους συµµετέχοντες.

Συντονιστής: Α. Σκολαρίκος

Πώς εντοπίζουµε τη σύσταση των λίθων και τι µέτρα λαµβάνουµε
(προεγχειρητικά - διεγχειρητικά - µετεγχειρητικά); Σ. Σφουγγαριστός

20:00 - 21:30
Εικονικός ασθενής I:  ΚΥΠ σε ασθενή που δεν µπορεί να λάβει αναισθησία
Οι εικονικοί ασθενείς είναι µια ιδιαίτερα αγαπητή ενότητα  στους συµµετέχοντες. Χωρισµένοι σε 2 οµάδες, µε έναν 
συντονιστή για την κάθε οµάδα, προσεγγίζουν ένα δύσκολο περιστατικό. 
Όλο και περισσότεροι είναι οι ασθενείς µε καλοήθη υπερπλασία προστάτη µε ένδειξη χειρουργικής αντιµετώπισης που 
όµως δεν έχουν τη συγκατάθεση των αναισθησιολόγων για χειρουργείο. Η πιο κοινή ιστορία είναι η λήψη 
αντιαιµοπεταλιακών φαρµάκων µετά από αγγειοπλαστική τα οποία δεν πρέπει να διακοπούν. Πως χειριζόµαστε τέτοιους 
ασθενείς; Θα φτάσουν όλοι στον µόνιµο καθετήρα; Υπάρχουν θεραπευτικές στρατηγικές για να προλάβουµε; Αν δεν 
προλάβουµε, υπάρχουν άλλες λύσεις; Ο πρώτος εικονικός ασθενής είναι ένας, κατά τα άλλα δραστήριος, άντρας που 
όµως υποφέρει από LUTS και ο καρδιολόγος του, τού έχει απαγορεύσει το χειρουργείο (διακοπή φαρµάκων).

Συντονιστές: Σ. Γκράβας  I  Η. Μητσογιάννης

9:00 - 10:30
UroGold I: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς - Λιθίαση / Ενδοουρολογία
Τι καινούργιο µπορούµε να εφαρµόσουµε λοιπόν στη διάγνωση και αντιµετώπιση της λιθίασης, στις ενδοουρολογικές 
επεµβάσεις και τι είναι έτοιµο προς χρήση από τις νέες τεχνολογίες;.

Συντονιστές: Σ. Τουλουπίδης  I  Σ. Γιαννακόπουλος

Λιθίαση Σ. Γιαννακόπουλος 

Ενδοουρολογία Χ. Μαµουλάκης

Νέες τεχνολογίες Ε. Λιάτσικος

11:00 - 12:30
Αµφισβητώντας τα guidelines: ∆ιηθητικός καρκίνος κύστης
Φέτος στο “τραπέζι” τίθεται ο διηθητικός καρκίνος της κύστης. Πρώτα γίνεται σύντοµη παρουσίαση των επίσηµων 
θέσεων και ακολουθεί η αµφισβήτησή τους, µαζί µε συζήτηση αφού πολλά θέµατα παραµένουν ανοικτά. 

Συντονιστής: Μ. Μελέκος

Οι οδηγίες Ι. Βαρκαράκης

Η αµφισβήτηση Β. Τζώρτζης

12:30 - 13:30
UroSecrets I: Μικροβίωµα: ο ρόλος του στο κατώτερο ουροποιητικό
Τι είναι το ανθρώπινο µικροβίωµα; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η ποικιλοµορφία του; Ποια η σχέση του
µε το ανοσολογικό σύστηµα; Προστατεύει ή είναι αίτιο λοιµώξεων; Ποιος ο ρόλος του στις φλεγµονώδεις παθήσεις
του ουροποιητικού και στον καρκίνο; Έχουν θέση τα προβιοτικά, πρεβιοτικά και τα ευβιοτικά; Μια γνωριµία µε
τον άγνωστο κόσµο των µικροβίων που κατοικούν στο σώµα µας και συνδέονται µε πολλές ουρολογικές παθήσεις 
που µέχρι σήµερα έχουν άγνωστα αίτια.

Συντονιστής: Ν. Σοφικίτης
Οµιλητής: Α. Αποστολίδης

18:00 - 20:00
∆ιαδραστικό σεµινάριο ΙΙ:  Placebo effect στην Ουρολογία
To 2014 το British Medical Journal δηµοσίευσε µια συστηµατική ανάλυση (BMJ, 21;348, 2014) 53 µελετών, στις οποίες 
οι πραγµατικές χειρουργικές επεµβάσεις συγκρίθηκαν µε εικονικές επεµβάσεις. Στο 74% των µελετών υπήρχε σαφής 
βελτίωση στις οµάδες των εικονικών χειρουργείων, ενώ στο 51% τα αποτελέσµατα ήταν αντίστοιχα των πραγµατικών. 
Μια αντίστοιχη πρόσφατη δηµοσίευση που ανέλυσε αποτελέσµατα 19 µελετών (BMJ Open. 2016 Jun 12;6(6):e010401) 
ανέτρεψε τη «χρυσή» γνώση στη σύνδεση της χοληστερόλης και ειδικά της LDL µε την αθηρογέννεση... 
Υπάρχουν λοιπόν θεραπείες που εφαρµόζονται µαζικά χωρίς απόλυτες ενδείξεις; Χρησιµοποιούµε φάρµακα χωρίς 
αποδεδειγµένη αξία; Χειρουργούµε ασθενείς που ίσως δεν βοηθιούνται από τις επεµβάσεις; Και αν ναι ποιες θεραπείες 
είναι αυτές; Το Σχολείο, έχοντας ως κοµµάτι της ταυτότητάς του την αµφισβήτηση, είναι ο ιδανικός χώρος για να τεθούν 
ιδιαίτερα δύσκολα θέµατα όπως αυτό. 

Συντονιστής: Γ. Αλιβιζάτος

Μη παρεµβατικές / φαρµακευτικές θεραπείες που χρησιµοποιούµε χωρίς αποδείξεις
Σ. Γκράβας

Παρεµβατικές θεραπείες / χειρουργεία χωρίς αποδείξεις Α. Σκολαρίκος

20:00-21:30
Εικονικός ασθενής II: LUTS  σε νέα γυναίκα
Οι νέες γυναίκες µε συµπτώµατα από το κατώτερο ουροποιητικό είναι γνωστό ότι επηρεάζονται πολλαπλώς στην 
καθηµερινότητά τους (εργασία, σεξουαλική ζωή, υγιεινή) από συµπτώµατα όπως συχνουρία, επιτακτική ούρηση και 
ουρολοιµώξεις. Συχνά οι γυναίκες αυτές γυρνούν από γιατρό σε γιατρό, ψάχνοντας θεραπεία. Και πολλές φορές οι 
απόψεις διίστανται: υπερδραστήρια κύστη ή υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις; Ένα τέτοιο περιστατικό θα παρουσιαστεί 
βήµα - βήµα µε σκοπό να προσεγγίσουµε τη νέα γνώση και να µάθουµε θεραπευτικούς χειρισµούς. 

Συντονιστές: Α. Αποστολίδης  I  Α. Αθανασόπουλος
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1514

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

9:00-10:30
UroGold II: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς- Λειτουργική Ουρολογία
Η λειτουργική Ουρολογία στα καλύτερά της. Κάθε κεφάλαιο είναι σηµαντικό για τον Ουρολόγο και τα νέα είναι πολλά. 
4-5 πρόσφατες δηµοσιεύσεις θα αναλυθούν από κάθε οµιλητή ο οποίος συγχρόνως θα προτείνει τρόπους εφαρµογής 
της νέας γνώσης ώστε να βελτιωθεί η ούρηση των ασθενών και η συνολική υγεία τους.

Συντονιστές: Φ. Σοφράς  I  Α. Αποστολίδης

Νευροουρολογία Χ. Κωνσταντινίδης

Γυναικολογική Ουρολογία Α. Αθανασόπουλος

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη Γ. Αλιβιζάτος

11:00-12:30
UroSkills I: Παροχέτευση των ούρων 
Κάθε µέρα βλέπουµε αρρώστους που έχουν πρόβληµα παροχέτευσης των ούρων. Από τον απλό καθετηριασµό που 
συχνά µπορεί να γίνει όχι µόνο αδύνατος, αλλά να προκληθεί αθέλητα και κάκωση µέχρι τα µυστικά του υπερηβικού. 
Από την απλή τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα στο pig-tail που δεν περνά µέχρι τη νεφροστοµία µε µεγάλο 
παράθυρο και διάταση στο δύσκολο περιστατικό του ασθενή µε πυελικό νεφρό. Ένα θέµα για το οποίο όλοι οι παρόντες 
έχουν χρήσιµες εµπειρίες να καταθέσουν. Και µάλιστα εάν έχετε µικρά videos από ενδιαφέροντα περιστατικά, 
επικοινωνήστε µε τους συντονιστές να τα συµπεριλάβουν.

Συντονιστής: Ε. Λιάτσικος

Νεφροστοµία Π. Καλληδώνης

Pig-tail Σ. Σφουγγαριστός

Καθετηριασµός κύστης Ι. Αδαµάκης

12:30-13:30
UroSecrets II: Ιατρική ακριβείας (precision medicine): µια γνωριµία
Τι είναι η ιατρική ακριβείας; Είναι η εξατοµικευµένη ιατρική (personalized medicine); Είναι µήπως ένα βήµα παρακάτω; 
Μήπως είναι η θεραπεία της ασθένειας µε βάση τις βιολογικές ιδιαιτερότητες του γενετικού υλικού κάθε ασθενή; Το 2015 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πρόταση κρατικής χρηµατοδότησης της Ιατρικής Ακριβείας ύψους 215 εκατοµµυρίων 
δολαρίων. Μήπως όµως η ιατρική ακριβείας θα περιορίσει την αναζήτηση της αιτίας της ασθένειας σε βιολογικά αίτια;
Πρόσφατα ένα άρθρο στο New England Journal of Medicine έθεσε µια σειρά θεµάτων που προβληµάτισαν (N Engl J 
Med 2016; 375:711-713). Αλλά για να τα κατανοήσουµε πρέπει πρώτα να µάθουµε γι’ αυτήν. Ο φιλοξενούµενός µας 
φέτος έχει όλα τα εφόδια (γνώση και εξαιρετική διδακτική ικανότητα) για να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε το θέµα.

Συντονιστής: ∆. Χατζηχρήστου Οµιλητής: Μ. Κουτσιλιέρης

18:00-20:00
∆ιαδραστικό σεµινάριο ΙΙΙ: Kαρκίνος προστάτη
Το κεφάλαιο του καρκίνου του προστάτη ξαναγράφεται σε όλα τα βιβλία. Έχουµε όµως κατανοήσει οι Ουρολόγοι τις 
βασικές έννοιες; Τελικά ο ανδρογονικός υποδοχέας πόσες ταυτότητες έχει; Γιατί η µία ορµονοθεραπεία είναι καλύτερη 
από την άλλη; Γιατί τελικά κάποιοι ασθενείς λαµβάνουν ορµονοθεραπεία και σε 1 χρόνο σταµατά η ανταπόκριση, ενώ 
άλλοι µένουν στη θεραπεία µε άριστη ανταπόκριση για δέκα και πλέον χρόνια; Και τελικά τι είναι αυτό που «τρώει» τα 
οστά;  Μπορούµε να το προλάβουµε; Και αν όχι, πώς θα το αντιµετωπίσουµε; Ένας διακεκριµένος ερευνητής, µε 
ερευνητικό έργο στον καρκίνο του προστάτη µας εξηγεί. Φυσικά, υπό το άοκνο βλέµµα ενός Ουρολόγου µε µεγάλη 
γνώση και κλινική εµπειρία στο θέµα, που είναι έτοιµος να αµφισβητήσει την κλινική χρησιµότητα κάποιων δεδοµένων 
και να εντοπίσει τα κενά γνώσης που καθιστούν την αντιµετώπιση της νόσου προβληµατική για εµάς τους Ουρολόγους.

Συντονιστής: ∆. Μητρόπουλος 

Μηχανισµοί ανάπτυξης αντίστασης στη θεραπεία Μ. Κουτσιλιέρης

Οστική αναδιαµόρφωση και οστικές µεταστάσεις (λυτικές, βλαστικές και µεικτού τύπου)
Μ. Κουτσιλιέρης

20:00-21:30
Εικονικός ασθενής IΙΙ: Καρκίνος προστάτη: ευνουχοάντοχος καρκίνος
Μετά το θεωρητικό µάθηµα, ήρθε η ώρα να αντιµετωπίσουµε τον τελευταίο εικονικό ασθενή. Ποιο πρωτόκολλο 
ακολουθούµε, ποια αλληλουχία φαρµάκων, πώς παρακολουθούµε τον ασθενή, πώς απαλύνουµε τα συµπτώµατα ώστε 
η επιβίωση να µην έχει µόνο τα χαρακτηριστικά της νίκης του χρόνου, αλλά και της ποιότητας ζωής;

Συντονιστές: ∆. Μητρόπουλος  I  Β. Τζώρτζης

9:00-10:30
UroGold III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς – Ογκολογία
Εδώ γίνεται πολύ δύσκολη η επιλογή άρθρων. Η ογκολογία αλλάζει εντυπωσιακά, αλλά µέσα στην πληθώρα 
άρθρων, λίγα είναι αυτά που αλλάζουν την καθηµερινή µας πρακτική. ∆υο από τους πλέον έµπειρους 
κλινικά/χειρουργικά συντονιστές θα καθοδηγήσουν τους οµιλητές, που έχουν εντρυφήσει στην ογκολογία,
στην παρουσίαση των επιλεγµένων άρθρων. Οι καρκίνοι του ουροποιητικού κρύβουν πάντα διλήµµατα τόσο
στη διάγνωση, όσο και στη θεραπεία. Πόσα από αυτά έχουν απαντηθεί;

Συντονιστές: Χ. ∆εληβελιώτης  I  Κ. Κωνσταντινίδης

Καρκίνος νεφρού – κύστης Ι. Βαρκαράκης 

Καρκίνος προστάτη Α. Σκολαρίκος

Καρκίνος όρχεως – πέους Ε. Φραγκιάδης

11:00-12:30
UroSkills IΙ: Στενώµατα ουρήθρας: tips & tricks
«Η ουρήθρα είναι σαν τη γυναίκα, θέλει χάδι µόνο», έλεγε ένας αείµνηστος δάσκαλος Ουρολόγος. Και όντως µικροί, 
επιπόλαιοι χειρισµοί, µια λοίµωξη που δεν ξεριζώθηκε, αρκούν για να δηµιουργηθεί ένα στένωµα. Η αντιµετώπιση
σε πολλούς φαίνεται εύκολη, αλλά τα αποτελέσµατα συνήθως τους διαψεύδουν. Αν και τα δύσκολα στενώµατα και οι 
περίτεχνες πλαστικές δεν αφορούν το Σχολείο, κάθε Ουρολόγος πρέπει να µάθει την ουρήθρα, να ξέρει τι να προσέχει 
ώστε να µη δηµιουργηθεί στένωµα, και όταν δηµιουργηθεί πώς να το αντιµετωπίσει την πρώτη φορά. Στο περσινό 
Σχολείο αναλύσαµε τη θεωρία, φέτος απαντάµε στα κλινικά ερωτήµατα: αν δεν περνά το κυστεοσκόπιο κάνουµε 
διαστολές; Σε ασθενή που έχει ένα µικρό στένωµα έχουν θέση οι διαλείποντες ως διαστολές; Παίζει ρόλο το µέγεθος 
του ρεζεκτοσκοπίου και πώς προετοιµάζουµε την ουρήθρα; Έχει θέση η ουρηθροτοµή σε ένα δακτυλιοειδές στένωµα 
ή καλύτερα να το ανοίξουµε µε υδρόφιλους ειδικούς καθετήρες; Πώς αντιµετωπίζουµε ένα στένωµα έξω στοµίου 
ουρήθρας; Και πολλά ακόµη...

Συντονιστής: A. Αθανασόπουλος

Πώς δηµιουργείται και πώς αντιµετωπίζεται ένα στένωµα; Κ. Γυφτόπουλος

Αρχές χειρουργικής ουρήθρας Ι. Αδαµάκης

12:30-13:30
UroSecrets III: Μυστικά στη χρήση φαρµάκων στην Ανδρολογία 
«Να συνταγογραφήσω φάρµακα για αυτόν τον υπογόνιµο άντρα; Θα έχουν αποτέλεσµα; Για πόσο καιρό να τα δώσω; 
Έχω αποδείξεις ότι βοηθούν; Αλλά δεν έχω και κάτι άλλο να κάνω...». Αυτές οι σκέψεις είναι οικείες σε κάθε 
Ουρολόγο, όπως επίσης και οι αντίστοιχες σε άντρες µε πρόβληµα στύσης: «Γιατί δεν πιάνει το φάρµακο; Μήπως 
έπρεπε να αρχίσω µε άλλο; Αφού δουλεύει το φάρµακο, γιατί να το αλλάξω, για τον πονοκέφαλο; Γιατί άλλοτε πιάνει 
και άλλοτε όχι; Γιατί σταµάτησε να πιάνει, αφού τόσο καιρό χαιρόµουν το σεξ;»  Οι απαντήσεις µέσα από τα µικρά 
µυστικά που µας δίδαξαν οι µελέτες και η µεγάλη κλινική εµπειρία.

Συντονιστής: Ν. Σοφικίτης

Συχνοί φαρµακευτικοί χειρισµοί στην υπογονιµότητα: πού κάνουµε λάθη; Ν. Σοφικίτης

Θεραπευτικά πρωτόκολλα φαρµακοθεραπείας στη στυτική δυσλειτουργία:
τα συχνά λάθη ∆. Χατζηχρήστου

1oO UROSCHOOL2O17
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Ξενοδοχείο Portaria
Τηλ: +30 2428090000   
Φαξ: +30 2428099066  
e-mail:info@portariahotel.gr

www.portariahotel.gr

Ξενοδοχείο Montagna Verde
Τηλ: +30 24280 99757
Φαξ: +30 24280 99727
email: info@hotelmontagnaverde.gr

www.hotelmontagnaverde.gr

Ξενοδοχείο Pelion Resort
Τηλ: +30 24280 99990
Φαξ: +30 24280 99904
email: info@pelionresort.gr

www.pelionresort.gr

∆ιαµονή

Γενικές Πληροφορίες

Σύµφωνα µε την παράδοση, ο Απόλλωνας µετέφερε ως βρέφος τον πατέρα της Ιατρικής 
Ασκληπιό -µετά τη θανάτωση της µητέρας του Κορωνίδας- στον Κένταυρο Χείρωνα στο 
Πήλιο, ο οποίος τον ανέθρεψε και του µετέδωσε τις θεραπευτικές του γνώσεις. Τη µορφή 
του Ασκληπιού, που κρατά το θεραπευτικό φίδι, ο Ζευς τοποθέτησε ανάµεσα στα άστρα, 
δίπλα σε αυτήν του δασκάλου του, Κενταύρου Χείρωνα.

Τα παραπάνω δικαιολογούν την αρχική επιλογή του Πηλίου ως 
τόπου πραγµατοποίησης της εκδήλωσης, στο πιο εύκολα προσβάσιµο 
χωριό του, την Πορταριά. Η εµπειρία όλων των προηγούµενων ετών 
έδειξε ότι η αποµόνωση σε ένα ιδιαίτερα ευλογηµένο φυσικό τοπίο, 
το αγαπηµένο θέρετρο των θεών του Ολύµπου, υπηρετεί άψογα τους 
σκοπούς του σχολείου. Το ξενοδοχείο «Portaria» φιλοξενεί και φέτος 
το σχολείο. Σκοπός είναι να επιτευχθεί µία αξιοπρεπής αλλά λιτή 
εκδήλωση και να αποφευχθεί οτιδήποτε υπερβολικό ή ξένο προς την 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Εξωτερικοί
Συνεργάτες

Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ (m-educator) 
Dada art 
Chris Karietis - Cat advertising

Οργάνωση Την οργανωτική ευθύνη του σχολείου έχει επιτροπή του ΙΜΟΠ:
1. Α. Αποστολίδης (δοκιµασία αυτοαξιολόγησης /µοριοδότηση)
2. Ε. Μητσακοπούλου (ηλεκτρονική πλατφόρµα / εγγραφές)
3. Γ. Μπαµπαρόπουλος (ηλεκτρονικό σχολείο)
4. Μ. Νίγδελης (Social media, εκπαιδευτικές εφαρµογές υπολογιστών)
5. Α. Πάσσιου (επικοινωνία / οργάνωση) 
6. ∆. Σπάχος (ροή προγράµµατος / ηλεκτρονικό σχολείο)
7. Μ. Τσιούπρου (οργάνωση / εγγραφές)
8. ∆. Χατζηχρήστου (εκπαιδευτικό πρόγραµµα)

Εγγραφή Η εγγραφή /συµµετοχή στο σχολείο περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση του σχολείου
• ∆είπνο το Σάββατο το βράδυ
• Hλεκτρονικό φάκελο υλικού
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης και µοριοδότησης (EU-ACME)
• 6 coffee breaks

Μαρίνα Τσιούπρου, ΜΑ
Υπεύθυνη δράσεων ΙΜΟΠ

Τηλ./fax: 2310228028
Κινητό:   6942791082
e-mail:    m.tsiouprou@imop.gr

website: www. imop.gr

Επικοινωνία
για θέµατα οργάνωσης:

1oO UROSCHOOL2O17
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Επικοινωνία

IMOΠ
Λεωφόρος Νίκης 33
54622 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνo: 2310 228028
e-mail: info@imop.gr

www.imop.gr

facebook.com/imop.gr
twitter.com/imopgr
linkedin.com/in/imopgr
youtube.com/imopgr
https://plus.google.com/+imopgr
https://gr.pinterest.com/isud/

Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων

Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων αποτελεί έναν µη κερδοσκοπικό 
οργανισµό, που σκοπό έχει την προαγωγή της υγείας του ουροποιητικού και 
γεννητικού συστήµατος µέσα από την ενηµέρωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, 
τεκµηριωµένη θεραπεία και αποκατάσταση των ουρολογικών παθήσεων.

Σκοπός

Το ΙΜΟΠ ιδρύθηκε το 2011, µε πρωτοβουλία επιστηµόνων-µελών του ∆ιδακτικού 
και Επιστηµονικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) και την αµέριστη συµπαράσταση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.. 
Αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη και φυσική συνέπεια της επιτυχούς πορείας από το 
2006 της Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Μ.Μ.Ο.Π.) και της πολύχρονης καταξιωµένης 
προσπάθειας του πρώτου κέντρου της Μ.Μ.Ο.Π., του Κέντρου Σεξουαλικής και 
Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.), που ιδρύθηκε το 1998. 

Το Ινστιτούτο ήρθε να συµπληρώσει και να επεκτείνει τις δράσεις της Μ.Μ.Ο.Π., 
µέσα από µία στενή συνεργασία, αφού η Μ.Μ.Ο.Π. συµµετείχε στη διαδικασία 
ίδρυσης του Ινστιτούτου, τόσο µε πόρους όσο και µε την τεχνογνωσία της. Έτσι, 
στο νέο οργανωτικό σχήµα η Μ.Μ.Ο.Π. επικεντρώνεται στην κλινική έρευνα και 
επεκτείνεται και στη βασική έρευνα µέσω της ανάπτυξης του Εργαστηρίου 
Μοριακής Ουρολογίας (Ε.Μ.Ο.), ενώ το Ινστιτούτο υλοποιεί τους εκπαιδευτικούς 
σκοπούς που µέχρι σήµερα υποστήριζε η Μ.Μ.Ο.Π.. Το ΙΜΟΠ αναπτύσσει 
παράλληλα και τα προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης ασθενών. 
Επίσης, το Ινστιτούτο επεκτείνει τις δράσεις µε προγράµµατα προληπτικού ελέγχου 
πολιτών, σε συνδυασµό µε σχεδιασµό και υλοποίηση επιδηµιολογικών µελετών 
στην κοινότητα. Τέλος, το ΙΜΟΠ, χάρη στη µεγάλη διδακτική και ερευνητική του 
εµπειρία, καθώς και στην εξειδικευµένη τεχνογνωσία του, παρέχει συµβουλευτικές 
και οργανωτικές υπηρεσίες προς τρίτους (δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
εταιρείες), σε δράσεις που άπτονται του αντικειµένου του.

Ιστορικό

Γίνε σήµερα µέλος του ΙΜΟΠ, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα στον ιστοχώρο 
www.imop.gr, και έτσι θα αποκτήσεις άµεσα τον κωδικό πρόσβασης στις σελίδες 
για ειδικούς µε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και έγκυρη ενηµέρωση για όλες τις 
δράσεις του.

Γίνε µέλος
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
∆ιευθυντής
Γ’ Ουρολογικής Κλινικής 
Νοσοκοµείου “Υγεία”

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
Αναπληρωτής  Καθηγητής 
Ουρολογίας / 
Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. 

   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 ∆ιευθυντής 
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.

   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. ∆ιετέλεσε 
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., Επίκουρος 
Καθηγητής Νευροουρολογίας (2011) και 
Αναπληρωτής Καθηγητής το 2016. Η συνεργασία του 
µε το UCL συνεχίστηκε, 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 60 
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 British Journal of Urology Interna-
tional. Έχει περισσότερες από 3.000 διεθνείς 
βιβλιογραφικές αναφορές.

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

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ακράτεια, νευρογενής κύστη, ουροδυναµική.

• Eτήσια στο Nijmegen της Ολλανδίας µε 
υποτροφία του ιδρύµατος Ωνάση

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

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

2002 -2006: Νοσοκοµεία National Hospital
for Neurology and Neurosurgery
και Hammersmith στο Λονδίνο  

• Κλινικός ερευνητής του Institute of 
Neurology, University College London (UCL)

1998: Πτυχίο Ιατρικής  και ειδικότητα 
          Ουρολογίας Α.Π.Θ.
2004: ∆ιδακτορική διατριβή στην 
          Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών
µε εξειδίκευση
στη Νευροουρολογία
και Ουροδυναµική

   Ο Τάσος Αθανασόπουλος  σπούδασε 
Ιατρική στο Πανεπιστήµιο “G’Annunzio” στο Κιέτι της 
Ιταλίας (1976-1982). Είναι Καθηγητής Ουρολογίας µε 
εξειδίκευση στη Νευροουρολογία και Ουροδυναµική 
στο Ιατρικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών και 
∆ιευθυντής της Μονάδας Ουροδυναµικής Ουρολογίας 
του Π. Γ. Ν. Πατρών. 
Άρχισε την ειδικότητα της Ουρολογίας στο Γ.Ν. 
Αθηνών «Ελπίς» και την ολοκλήρωσε στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών το 1990. Το ίδιο 
έτος αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστηµίου 
Πατρών. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στην 
υποειδικότητα της Γυναικείας Ουρολογίας, 
Νευροουρολογίας και Ουροδυναµικής στη Μεγάλη 
Βρετανία στα νοσοκοµεία:  Royal Glasgow Infirmary 
(Con. Mr P. Paterson), Taunton and Somerset Hospital 
(con. Mr M. Speakman) και Bristol Sauthmead 
General Hospital (con. Prof P. Abrams). Κατά 
διαστήµατα κάνοντας χρήση της εκπαιδευτικής του 
άδειας από το Πανεπιστήµιο Πατρών εργάστηκε ως 
Visiting Senior Lecturer στο Bristol Urological 
Institute,  ως Consultant Urolοgist στο Taunton and 
Somerset Hospital, ως Visiting Professor στο Univer-
sity of Michigan Medical Center, Ann Arbor, USA και  
στο Dept of Urology and Andrology στο University of 
Perugia, Italy.    

   Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα (πάνω από 
160) στη πλειονότητα τους σε διεθνή ιατρικά περιοδικά 
µε κριτές και έχει πάνω από 1600 αναφορές.
Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι στο πεδίο 
της Ουροδυναµικής Ουρολογίας. Είναι επίσης κριτής 
σε πολλά διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Νευροουρολογία - Ουροδυναµική, γυναικεία
Ουρολογία, υπερπλασία προστάτη.

• Εξειδίκευση στην Νευροουρολογία & 
Ουροδυναµική, Βρετανικά Nοσοκοµεία 
Royal Glasgow Infirmary, Taunton Somer-
set και Bristol Sauthmead.

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

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Α∆ΑΜΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής 
Ουρολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

   Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του 
στο Ε.Κ.Π.Α.. Μετεκπαιδεύτηκε επί 2ετία στη 
Γερµανία FREIBURG UNIKLINIKUM, µε ειδικό 
γνωστικό αντικείµενο την επανορθωτική Ουρολογία. 
Από το 2005 είναι υπεύθυνος του ειδικού Ιατρείου 
Προσθετικής και επανορθωτικής Ουρολογίας στο 
Λαϊκό Νοσοκοµείο. Έχει λάβει υποτροφία από το 
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών και είναι Fellow του 
European Board of Urology (EBU) από το 2003. Από 
το 2010 είναι µέλος της εξεταστικής οµάδας του 
European Board of Urology.  Υπηρέτησε ως 
αναπληρωτής ειδικός Συντάκτης στη συντακτική 
επιτροπή της Ελληνικής Ουρολογίας και ως κριτής σε 
6 διεθνή περιοδικά. Έχει έντονη επιστηµονική 
παρουσία ως οµιλητής/εκπαιδευτής στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό και έχει τιµηθεί µε 6 βραβεία, διεθνή 
και ελληνικά.
   Έχει συγγράψει 35 άρθρα σε ξενόγλωσσα 
περιοδικά,  κεφάλαια σε 4 ελληνικά βιβλία, ενώ 2 
φορές ήταν φιλοξενούµενος συντάκτης ειδικών 
τευχών διεθνών περιοδικών.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Επανορθωτική Ουρολογία, Ενδοουρολογία.

• Πανεπιστήµιο FREIBURG UNIKLINIKUM 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ενδοουρολογία
και Επανορθωτική Ουρολογία).

• Πτυχίο Iατρικής στο ΕΚΠΑ
• ∆ιδακτορική διατριβή στο ΕΚΠΑ
• Ειδικότητα Ουρολογίας
   στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Ουρολογική 
   Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής  Καθηγητής 
Ουρολογίας ∆ηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης

   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 ∆ΕΠ µε πλήρες κλινικό έργο,
στην Ουρολογική Κλινική του ∆ηµοκρίτειου 
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).

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

• Εξειδικεύτηκε στην Ενδοουρολογία - 
Λιθίαση του Ουροποιητικού στο Glickman 
Urological Institute του Cleveland Clinic 
Foundation, Ohio, ΗΠΑ

1991: Απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής 
          Σχολής (ΣΣΑΣ) της Ιατρικής Σχολής 
          του Α.Π.Θ. 
1999: Ειδικότητα Ουρολογίας στη Β’ 
          Ουρολογική Κλινική
          του Πανεπιστηµίου Αθηνών
          και στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο. 
2003: ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
          του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές
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ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΡΑΒΑΣ
Αναπληρωτής  Καθηγητής 
Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

   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.

   Είναι µέλος της οµάδας εργασίας για τη 
δηµιουργία των Κατευθυντήριων Γραµµών του 3rd 
International Consulation on Stone Disease, υπό την 
International Consulation of Urological Diseases 
(ISUD). Το 2015 εξέλεγη µέλος του διοικητικού 
Συµβουλίου (Board of Directors) της SIU (Societe 
Internationale d’ Urologie) και είναι πρόεδρος του SIU 
Education and Consensus Office και υπεύθυνος της 
SIU Academy.

   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 95 
διεθνείς δηµοσιεύσεις (Pubmed) και συµµετοχή σε 8 
ξενόγλωσσα βιβλία.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Υπερτροφία προστάτη, λιθίαση,
καρκίνος προστάτη.

• Eξειδικεύτηκε στην Ενδοουρολογία 
(Fellowship) στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Radboud του Nijmegen, 
Ολλανδίας 
• Το 2007 έγινε διδάκτωρ (PhD thesis)
του Πανεπιστηµίου του Άµστερνταµ

1989: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής 
          Πανεπιστηµίου Αθηνών 
1999: Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας
          και τίτλος FEBU 
2005: ∆ιδάκτωρ του Εθνικού
          και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
          Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ 
Καθηγητής Ουρολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

   Ο Χαράλαµπος Ν. ∆εληβελιώτης είναι 
πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή και ειδικότητα στο ΕΚΠ 
Αθηνών. Κατόπιν µετεκπαιδεύτηκε στην Ουρολογική 
Κλινική του Guy’s Hospital, του Royal Marsden 
Hospital και Institute of Urology στο Λονδίνο, στην 
Ουρολογική Κλινική του Long Island Jewish Medical 
Center στη Νέα Υόρκη. ∆ιορίστηκε Λέκτορας 
Ουρολογίας στο ΕΚΠ Αθηνών το 1991, όπου 
εξελίχθηκε στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία και το 2007 
εκλέχθηκε Καθηγητής Ουρολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠ Αθηνών. Είναι µέλος της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας, της ∆ιεθνούς Ουρολογικής 
Εταιρείας (SIU) και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής 
Εταιρείας (EAU).

   Έχει συγγράψει περισσότερα από 153 
άρθρα στο Pubmed, είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε 
Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, ενώ έχει 
προεδρεύσει σε πολυάριθµα συνέδρια και ηµερίδες. 
Τέλος είναι κριτής σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά 
όπως η Ελληνική Ουρολογία και το European 
Urology.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
ΟΝΟΓΟ, Ενδοουρολογία,
Ουρολογικός καρκίνος κύστης.

• Ουρολογική Κλινική του Guy’s
Hospital στο Λονδίνο
• Ουρολογική Κλινική του Royal
Marsden Hospital και Institute of Urology 
στο Λονδίνο
• Ουρολογική Κλινική του Long Island 
Jewish Medical Center στη Νέα Υόρκη

1975-1981: Ιατρική Σχολή
     Πανεπιστηµίου Αθηνών
1987-1991: Ειδικότητα Ουρολογίας
     στο ΕΚΠ
         1992: ∆ιδακτορική διατριβή στο ΕΚΠ

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής 
Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

   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 ∆εκέµβριο του 2008, υπηρετεί 
ως Αναπληρωτής 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 
και είναι εκδότης του περιοδικού Ελληνική
Oυρολογία.

   Έχει 15 δηµοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα 
περιοδικά και 95 ξενόγλωσσες εργασίες δηµοσιευµένες 
σε περιοδικά του Pubmed. Έχει συµµετάσχει στη 
συγγραφή 9 ξενόγλωσσων κεφαλαίων 
συγγραµµάτων.

• 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

1993: Πτυχίο  Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
2001: Ειδικότητα Ουρολογίας  
2001: ∆ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Καρκίνος προστάτη, Καρκίνος κύστης,
λαπαροσκοπική/ροµποτική χειρουργική,
καρκίνος νεφρού.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛH∆ΩΝΗΣ
Χειρούργος Ουρολόγος, 
Πανεπιστηµιακός Υπότροφος 
Ουρολογικής Κλινικής 
Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Πατρών

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ουροογκολογία, Ροµποτική χειρουργική.

ΚΩΣΤΗΣ 
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστηµίου Πατρών

   Eίναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, όπου ολοκλήρωσε και τη 
διδακτορική του διατριβή, µε εστιασµό στη µοριακή 
βιολογία του καρκίνου του προστάτη (1999). 
Εκπαιδεύτηκε στην Γενική Χειρουργική στο ΓΝ Αιγίου 
και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών (1999) και στη 
συνέχεια εργάστηκε ως ειδικευµένος Ουρολόγος στο 
ΓΝΝ Χίου και στο 401 ΓΣΝΑ. Το 1999 έλαβε υποτροφία 
από το European Urological Scholarship Programme για 
µετεκπαίδευση (Clinical Fellowship) στην 
Παιδοουρολογία στο Wessex Center for Paediatric 
Surgery, Department of Paediatric Urology, Southamp-
ton, U.K. Το 2000 έλαβε υποτροφία από την European 
Society for Pediatric Urology για κλινική µετεκπαίδευση 
στην Παιδοουρολογία – συγγενείς ανωµαλίες 
ουρογεννητικού (Clinical Fellowship) στο Sophia’s 
Children Hospital, Rotterdam, NL. To 2003 εξελέγη 
Λέκτορας στο Εργ. Ανατοµίας του Πανεπιστηµίου 
Πατρών όπου και εξελίχθηκε ως σήµερα ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής.

   Συµµετάσχει ως διδάσκων σε Μεταπτυχιακά 
Προγράµµατα Σπουδών στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες, 
στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
«Πληροφορική Επιστηµών Ζωής» και είναι υπεύθυνος 
του µαθήµατος Αnatomy στο European Course on 
Biomedical Engineering And Medical Physics της 
Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Είναι 
µέλος σε ευάριθµες επιστηµονικές εταιρίες και µέλος 
του Συµβουλίου (Council Member) World Federation 
of Societies for Paediatric Urology (WOFSPU). 
Συµµετέχει ως µέλος συντακτικής επιτροπής ή section 
Editor σε διεθνή περιοδικά σε σχέση µε την Ουρολογία 
και την Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση. Οι δηµοσιεύσεις 
του σε διεθνή περιοδικά έχουν λάβει περισσότερες από 
850 αναφορές (Google Scholar, 11/2013) και έχει 
συµµετάσχει ως προσκεκληµένος οµιλητής σε 
πληθώρα συνεδρίων και επιστηµονικών εκδηλώσεων.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Μοριακή βιολογία του καρκίνου του προστάτη
µε έµφαση σε µηχανισµούς απόπτωσης,
νεοαγγειογένεσης και λεµφαγγειογένεσης.
Ανδρολογία.
Συγγενείς ανωµαλίες ουρογεννητικού.
Ανατοµική πυελικού εδάφους - ακράτεια ούρων.

1999: Southampton University Hospital, 
          Southampton, U.K
2000: Sophia’s Children Hospital, Erasmus 
          Medical Center, Rotterdam, NL

• Πτυχίο Ιατρικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
• ∆ιδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήµιο 
   Πατρών
• Ειδικότητα Ουρολογίας
   στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
Καθηγητής Ουρολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

   Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του
στο Κολλέγιο Αθηνών. Το 1973 εισήχθη στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών απ' όπου 
αποφοίτησε το 1979. Από τον Ιανουάριο έως τον 
Μάρτιο του 1982 εργάστηκε ως Honorary Clinical 
Assistant στο Αγγειοχειρουργικό Τµήµα του Brompton 
Hospital στο Λονδίνο.

   Κατά τα έτη 1984-1987 έκανε ειδικότητα 
ουρολογίας στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο και κατόπιν 
επί διετία µετεκπαιδεύτηκε στην Πανεπιστηµιακή 
Ουρολογική Κλινική της Ζυρίχης.

   Εργάσθηκε ως Eπιµελητής Β' του ΕΣΥ
στη Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική στο Λαϊκό 
Νοσοκοµείο (1990-1991). Εξελέγη Λέκτορας 
Ουρολογίας στην ίδια κλινική (1991), κατόπιν 
Επίκουρος, και από το 2002 κατέχει τη βαθµίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή Ουρολογίας. 

   Από το Σεπτέµβριο του 2008 είναι 
∆ιευθυντής της Α' Πανεπιστηµιακής Κλινικής,
που βρίσκεται στο Λαϊκό Νοσοκοµείο. Τον Απρίλιο 
του 2009 εκλέγεται παµψηφεί τακτικός Καθηγητής 
Ουρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και από τον ∆εκέµβριο
του 2012 είναι και Πρόεδρος του Επιστηµονικού 
Συµβουλίου του Λαϊκού Νοσοκοµείου.

• Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική
της Ζυρίχης µε Υποτροφία της Ελβετικής 
Κυβερνήσεως

1979: Πτυχίο Ιατρικής Ιατρική Σχολή 
          Αθηνών  
1987: Ειδικότητα Ουρολογίας
          στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο 
1989: ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
          του Πανεπιστηµίου Αθηνών
          µε βαθµό "Αριστα"

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

   Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας της 
Ουρολογίας, µετεκπαιδεύτηκε στην Λαπαροσκοπική 
και Ροµποτική Ουρολογική Χειρουργική στην 
Πανεπιστηµιακή Κλινική της Λειψίας στην Γερµανία.
Η εκπαίδευση περιελάµβανε ογκολογική και 
ανακατασκευαστική λαπαροσκοπική και ροµποτική 
χειρουργική. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την διετή 
µετεκπαίδευση του στον τοµέα της Ενδοσκοπικής και 
Λαπαροσκοπικής/Ροµποτικής Ουρολογίας (Fellowship 
in Endourology, 2013-2015).

   Έχει συγγράψει 100 άρθρα σε ξενόγλωσσα 
περιοδικά και περισσότερα από 10 κεφάλαια σε διεθνή 
βιβλία. Είναι µέλος των Young Academic Urologists 
(YAU) της Πανευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας 
(EAU) στο τµήµα υπεύθυνο για την λιθίαση του 
ουροποιητικού συστήµατος. Προσφάτως, έλαβε
το πρώτο βραβείο ως εκπρόσωπός της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας στο διεθνή διαγωνισµό
του 12th EAU South Eastern European Meeting.
Είναι κριτής σε 6 διεθνή ουρολογικά περιοδικά.
Έχει δώσει οµιλίες-διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια και 
έχει συµµετάσχει ως εκπαιδευτής λαπαροσκοπικής 
καθώς και ενδοσκοπικής ουρολογικής χειρουργικής 
σε πολυάριθµα εκπαιδευτικά σεµινάρια.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ενδοσκοπική ουρολογία- λιθίαση
ουροποιητικού, ενδοπροθέσεις (stents).
Λαπαροσκοπική και Ροµποτική Ουρολογική
Χειρουργική, ογκολογία, ανακατασκευή.

• Ολοκλήρωση του διετούς 
µετεκπαιδευτικού προγράµµατος της 
Ενδοουρολογικής εταιρείας. Fellowship in 
Endourology and Laparoscopy/Robotics, 
Endourological Society (2013-2015)

2005: Πτυχίο Ιατρικής στο Πανεπιστήµιο 
          Πατρών 
2011: ∆ιδακτορική ∆ιατριβή
          στο Πανεπιστήµιο Πατρών 
2013: Ειδικότητα Ουρολογίας στο    
          Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών 
2013: Μεταπτυχιακός τίτλος στην Κλινική 
          Φαρµακολογία στο ∆ηµοκρίτειο 
          Πανεπιστήµιο της Θράκης 

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές
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ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
Καθηγητής Φυσιολογίας 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

   Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
και κάτοχος ∆ιδακτορικού από το Πανεπιστήµιο McGill 
του Καναδά (Department of Experimental Medicine, 
Calcium Research Laboratory). Κατέχει την ειδικότητα 
ενδοκρινολογίας. Από το 1988-1997 υπηρέτησε στο 
Πανεπιστήµιο Λαβάλ του Κεµπέκ και το 1998 
επιστρέφει στην Ελλάδα και εντάσσεται στο ΕΚΠΑ, 
όπου από το 2004 µέχρι σήµερα είναι Καθηγητής και 
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Επίσης κατέχει τους τίτλους 
Adjunct Professor, Department of Physiology, Medical 
School, Laval University, Quebec, Canada, καθώς 
επίσης και Adjunct Professor, Department of Physiol-
ogy, Medical School, University of Cyprus, Nicosia, 
Cyprus.
Είναι µέλος πολλών διεθνών εταιρειών, όπως  Endo-
crine Society (USA), American Fertility Society, New 
York Academy of Science (NYAS), American Society 
for Bone & Mineral Research (ASBMR), European 
Society of Human Reproduction & Embryology 
(ESHRE), European Urological Association (EUA), 
American Urological Association (AUA), International 
Committee on “Steroidal Hormones & Hormones and 
Cancer”, American Physiological Society (APS).
Έχει υπηρετήσει ως  µέλος συντακτικών επιτροπών στα 
επιστηµονικά περιοδικά Expert Opinion on Investiga-
tional Drugs, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 
Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions, 
International Journal of European Citizen’s Quality of 
Life, In Vivo, World Journal of Gastroenterology, 
World Journal of Methodology, Open Journal of 
Molecular & Intergrated Physiology, World Journal of 
Experimental Medicine, Open Journal of Intergrative 
Physiology. 

   Έχει 243 πλήρεις δηµοσιεύσεις στο Pubmed, 
µε h-factor 46 και µε πάνω από 6.500 βιβλιογραφικές 
αναφορές.

• ∆ιδάκτορας Πανεπιστηµίου McGill του 
Καναδά (Department of Experimental 
Medicine, Calcium Research Laboratory)
1988-1997 Πανεπιστήµιο Λαβάλ
του Κεµπέκ

• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού
   Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
   Ειδικότητα Ενδοκρινολογίας

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Μοριακή Ενδοκρινολογία και Ογκολογία,
Οστικές µεταστάσεις, Καρκίνος προστάτου, IGFs.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Ουρολόγος
MD, FEBU, FECSM
Επιµελητής Α’ ΕΣΥ- Εθνικό 
Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) 

   Μετά την ειδικότητα εκπαιδεύτηκε στην χρήση 
των υπερήχων στην Ουρολογία στην Ουρολογική 
κλινική του νοσοκοµείου «Ο Άγιος Σάββας» για 6 µήνες 
και το 2005 απέκτησε την άδεια εκτέλεσης υπερήχων 
ουροποιητικού συστήµατος. Τον ίδιο χρόνο 
µετεκπαιδεύτηκε (clinical fellowship) στην ουρολογική 
κλινική του Νοσοκοµείου Nordwest της Φρανκφούρτης, 
υπό τον καθ. E. Becht. Την ίδια χρονιά απέκτησε τον τίτλο 
του FEBU (Fellow of the European Board of Urology). 
Στη συνέχεια εργάστηκε για ένα έτος ως επικουρικός 
επιµελητής στην Ουρολογική Κλινική του «Ασκληπιείου» 
Βούλας. Το 2006 ακολούθησε µετεκπαίδευση (clinical 
fellowship) για 6 εβδοµάδες στην χειρουργική των έξω 
γεννητικών οργάνων στο «Ίδρυµα Sava Perovic» υπό τον 
καθ. Sava Perovic στο Βελιγράδι. Από τον Αύγουστο του 
2006 έως σήµερα υπηρετεί ως επιµελητής ουρολόγος 
στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον, στην 
Αθήνα. Το 2007 και το 2009 έλαβε υποτροφία για τη 
συµµετοχή στο ESU – WEILL CORNELL MASTER CLASS. 
Το 2009 έλαβε υποτροφία από το European Urological 
Scholarship Programme για µετεκπαίδευση (Clinical 
Fellowship) στην Νευρο-Ουρολογία στην µονάδα 
Νευρο-Ουρολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
του Ίνσµπρουκ στην Αυστρία υπό τον καθ. H. Maders-
bacher. Το 2012 απέκτησε τον τίτλο FECSM (Fellow of 
the European Committee on Sexual Medicine). Είναι 
µέλος πολλών επιστηµονικών εταιριών (International 
Continence Society, Endourological Society, European 
Society of Sexual Medicine, Ιδρυτικό µέλος της Interna-
tional Neuro-Urology Society) και έχει διατελέσει µέλος 
των Συντονιστικών Επιτροπών των τµηµάτων 
ΑΝ∆Ρ.ΥΠΟ, Ο.ΝΟ.ΓΟ και της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
της ΕΟΕ. Από τον Οκτώβριο του 2014 είναι µέλος της 
Neuro-urology Promotion Committee της ICS.
   Έχει κληθεί σε 119 στρογγυλά τραπέζια στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό, ως οµιλητής. Έχει συγγράψει 
2 κεφάλαια σε βιβλία, 11 διεθνείς και 24 ελληνικές 
δηµοσιεύσεις. Έχει τιµηθεί µε 1 βραβείο σε πανελλήνιο 
ουρολογικό συνέδριο και 1 βραβείο σε ευρωπαϊκό 
συνέδριο.

2005: Oυρολογική Kλινική του Νοσοκοµείου 
Nordwest της Φρανκφούρτης
2006:  6 εβδοµάδες στη Xειρουργική των 
έξω γεννητικών οργάνων στο  «Ίδρυµα Sava 
Perovic» στο Βελιγράδι 
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: Clinical Fellowship στη 
Νευρο-ουρολογία στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο του Ίνσµπρουκ στην Αυστρία

1996: Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών
2004: Ειδικότητα Ουρολογίας στο 
          «Τζάνειο» Νοσοκοµείο Πειραιά

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Λειτουργική Ουρολογία, νευρογενής κύστη,
σεξουαλικές δυσλειτουργίες, ουροδυναµική.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών

   Είναι επισκέπτης καθηγητής του τµήµατος 
ουρολογίας του πανεπιστηµίου της Λειψίας. Είναι 
επιβλέπων του τµήµατος ενδοουρολογίας του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών ενώ 
θεωρείται διεθνώς καταξιωµένος ενδοουρολόγος και 
λαπαροσκοπικός χειρουργός µε σειρά ζωντανών 
λαπαροσκοπικών και ενδοσκοπικών επεµβάσεων σε 
καταξιωµένα διεθνή ουρολογικά συνέδρια. Χάριν της 
κλινικής και ερευνητικής εργασίας του κυρίου 
Λιάτσικου, το τµήµα ενδοουρολογίας του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών 
εφαρµόζει τις πλέον εξελιγµένες ενδοσκοπικές τεχνικές 
στην αντιµετώπιση καλοήθων και κακοήθων 
ουρολογικών παθήσεων και αποτελεί διεθνές κέντρο 
εκπαίδευσης στην ενδοουρολογία µε τακτική 
οργάνωση διεθνών κλινικών σεµιναρίων και την 
χορήγηση µετεκπαίδευσης στην ενδοουρολογία 
(International Fellowship program) αναγνωρισµένης 
από την παγκόσµια ενδοουρολογική εταιρεία. Κλινικά 
και ερευνητικά ο E. Λιάτσικος συνέβαλε σηµαντικά στη 
διεθνή καταξίωση της χειρουργικής µονής οπής, στην 
διακολπική υποβοήθηση της λαπαροσκοπίας και στην 
ανάπτυξη των µεταλλικών ενδοπροθέσεων του 
ουροποιητικού. 

   Είναι συγγραφέας πάνω από 190 διεθνών 
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, σειράς ελληνικών και 
ξενόγλωσσων βιβλίων ουρολογίας και τακτικός 
προσκεκληµένος οµιλητής στα πιο καταξιωµένα 
ουρολογικά συνέδρια. Εξαιτίας της ερευνητικής του 
δραστηριότητας τού απονεµήθηκε το 2009 η τιµητική 
διάκριση “Arthur award” από την παγκόσµια 
ενδοουρολογική εταιρεία.

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

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής 
Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Κρήτης

   Είναι αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν. Αθηνών. 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του στην 
Ουρολογική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ο 
Ευαγγελισµός», απόκτησε τον Τίτλο Ιατρικής 
Ειδικότητας Ουρολογίας και FEBU (2006). Είναι 
κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος (MSc) στη 
Βιοστατιστική (∆ιαπανεπιστηµιακό ΠΜΣ Παν. 
Αθηνών-Ιωαννίνων) και δυο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών 
(PhDs) στην Ουρολογία (Ιατρικές Σχολές Παν. 
Ιωαννίνων-Άµστερνταµ). Εργάστηκε στην Ουρολογική 
Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων «Ο Άγιος 
Γεώργιος» (Επικ. Επιµελητής). Εργάστηκε στην 
Ουρολογική Κλινική του Παν. Νοσοκοµείου Academic 
Medical Center (AMC), Άµστερνταµ, Ολλανδία (Staff 
Member, MSRC). Μετεκπαιδεύτηκε στην 
Ενδοουρολογία - Λαπαροσκοπική Ουρολογία (ESUT 
Fellowship in Endourology and Laparoscopy, AMC, 
Amsterdam, Netherlands, 2008-2010 & Saifee 
Hospital, Maharashtra University of Health Sciences 
(MUHS), Mumbai, India, 2014). Από το 2011 
(Λέκτορας) έως σήµερα (Επίκουρος Καθηγητής - 2014) 
εργάζεται στο Παν. Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου - 
∆ιευθυντής Παν. Ουρολογικής Κλινικής (2014), όπου 
ανέπτυξε την Ενδοουρολογία. Στα γνωστικά πεδία 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του εκτός από την 
Ενδοουρολογία - Ελάχιστα Επεµβατική Ουρολογία - 
Ουροτεχνολογία (ΚΥΠ, Ουρολιθίαση κ.α.), εµπίπτουν 
η Ανδρολογία και η Λειτουργική Ουρολογία. Έχει 
τιµηθεί µε επαίνους-διακρίσεις από την ΕΟΕ (2004, 
2006, 2016), υποτροφίες από την EAU (EUSP, 2009) 
και το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
(2008). Προτάθηκε από την EΟΕ ως ο καταλληλότερος 
υποψήφιος για το EAU Crystal Matula Award 2011. 
Είναι µέλος της οµάδας σχεδιασµού κατευθυντηρίων 
γραµµών της EAU (BPH/Male LUTS/BOO Guidelines) 
και της SIU (ICUD; International Consultation on 
Stone Disease).

   Είναι συγγραφέας πάνω από 60 
δηµοσιεύσεων σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και 
σειράς κεφαλαίων σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα 
Ουρολογικά βιβλία. 

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ενδοουρολογία, υπερτροφία προστάτη, λιθίαση.

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

• Ιατρική Σχολή Εθνικού και 
   Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
• 2006 Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
   Ουρολογίας και FEBU
   MSc στη Βιοστατιστική Παν/µίου Αθηνών
• ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
   του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΛΕΚΟΣ
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

   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 ∆ιδάκτωρ 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 ∆εκέµβριο του 1985 έως 
τον Ιανουάριο του 1997 ήταν µέλος ∆ΕΠ της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και από
τον Φεβρουάριο του 1998 είναι Τακτικός Καθηγητής 
Ουρολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
και ∆ιευθυντής 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).

• 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)

1972: Πτυχίο ιατρικής  Πανεπιστηµίου  
          Αθηνών
1980: Ειδικότητα στην Ουρολογία στην 
          Ουρολογική Κλινική του Λαϊκού 
          Νοσοκοµείου της Αθήνας
          και του Ακαδηµαϊκού Νοσοκοµείου 
          St. Georg Hamburg, Γερµανία  
1979: ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος:
Καρκίνος κύστης, καρκίνος προστάτη,
συγγενείς ανωµαλίες.
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

NΙΚΟΣ
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
Καθηγητής Ουρολογίας 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

∆ΙΟΝΥΣΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Ουρολογίας 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

   Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου αναγορεύτηκε 
∆ιδάκτορας 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-∆ιαγωνισµός 
Επιχειρηµατικότητας Venture 2002 (2002), Βραβείο στο 
20ό Συνέδριο της ΕAU (2005), ∆ίπλωµα 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 (109) περιοδικά και 
7 κεφάλαια σε συγγράµµατα. Οι βιβλιογραφικές 
αναφορές των άρθρων είναι > 1600. Εργασίες του 
έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή (157 εργασίες) και 
ελληνικά (120 εργασίες) συνέδρια. Έχει δώσει οµιλίες, 
σαν προσκεκληµένος οµιλητής, σε ελληνικές (170 
οµιλίες) και διεθνείς (37 οµιλίες) συναντήσεις. Έχει 
εποπτεύσει 11 διδάκτορες και εποπτεύει 5 υπό εξέλιξη 
διδακτορικές διατριβές.

   Είναι πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων για 
την Ουρολογία στην περιφέρεια Αττικής, πρόεδρος της 
Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας του Λαϊκού 
Νοσοκοµείου Αθηνών, αντιπρόεδρος της Επιστηµονικής 
Επιτροπής της ΕΕΟΟΓΕΚ, µέλος της Επιτροπής Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και µέλος του ∆Σ της 
Εταιρείας Αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΚΠΑ.

• MD Anderson Cancer Center, Houston
• Temple University School of Medicine, 
Philadelphia

1981: Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου 
          Αθηνών  
1985: ∆ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών 
1992: Ειδικότητα 0υρολογίας στο Λαϊκό 
          Νοσοκοµείο Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Καρκίνος νεφρού, κύστεως, προστάτη.

   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 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 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 ∆ιευθυντής 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. ∆ηµοσίευσε 
περισσότερες από 180 πλήρεις εργασίες, εκ των 
οποίων οι 134 εµφανίζονται στο Pubmed µε 
περισσότερα από 2.500 Citations.

   Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων και ειδικεύτηκε στη Β΄ Ουρολογική Κλινική 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από την οποία έλαβε
και τη ∆ιδακτορική του ∆ιατριβή. 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
και σε Αναπληρωτή. 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.
Aπέκτησε 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.

• Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική
του Newcastle upon Tyne της Μεγάλης 
Βρετανίας

• Ιατρική στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
• Ειδικότητα Ουρολογίας στη Β΄ 
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών
• ∆ιδακτορική του ∆ιατριβή στη Β΄ 
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΗΡΑΚΛΗΣ  Χ. 
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής  
Ουρολογίας Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

  Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (1989). Έλαβε τον τίτλο της Ειδικότητας της 
Ουρολογίας το 1998 και στη συνέχεια µετεκπαιδεύτηκε
στο Royal Hallamshire Hospital, στο Sheffield της Αγγλίας. 
Από το 1999 έως το 2001 εργάστηκε ως Επιστηµονικός 
Συνεργάτης της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, στο Λαϊκό Νοσοκοµείο. Το 1999 απέκτησε τον τίτλο 
του Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Από το 
2001 έως το 2007 εργάσθηκε ως Επιµελητής Β΄ στην 
Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στην 
οποία οργάνωσε και λειτούργησε ως Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος, το Ιατρείο Νευροουρολογίας- Ουροδυναµικής. 
Το 2002 αναγορεύθηκε ∆ιδάκτορας Ιατρικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επιµελητής Β΄ (2007-2009) και στη 
συνέχεια Επιµελητής Α΄ (2009-2013) στη Β΄ Ουρολογική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Σισµανόγλειο 
Νοσοκοµείο. Λέκτορας Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(2013) και στη συνέχεια Επίκουρος Καθηγητής. 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ιατρείου Νευροουρολογίας- 
Ουροδυναµικής. Υπήρξε υπότροφος της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας (υποτροφίες «Απόστολος 
∆εληβελιώτης» και «Ουροδυναµική»). Έχει συµµετάσχει ως 
Ερευνητής σε ελληνικές και διεθνείς πολυκεντρικές µελέτες 
και έχει προσκληθεί ως οµιλητής-εισηγητής σε 103 
Επιστηµονικές Εκδηλώσεις (Συνέδρια-Συµπόσια-Σεµινάρια). 

   Είναι µέλος ελληνικών και ξένων επιστηµονικών 
εταιρειών, µεταξύ των οποίων και η European Association of 
Urology (EAU) και η International Continence Society (ICS). 
Έχει συµµετάσχει στη διοργάνωση µεγάλου αριθµού 
Συνεδρίων και Σεµιναρίων, ως µέλος της Οργανωτικής ή/και 
Επιστηµονικής Επιτροπής. Μέλος (2009-2011) και Πρόεδρος 
(2011-2013) της Συντονιστικής Επιτροπής του Τµήµατος 
Ουροδυναµικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής 
Ουρολογίας (ΟΝΟΓΟ) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. 
Είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ είναι 
µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ελληνική 
Ουρολογία». Στο επιστηµονικό του έργο περιλαµβάνεται 
πλήθος ανακοινώσεων σε Ελληνικά και ∆ιεθνή Συνέδρια, 40 
πλήρεις δηµοσιεύσεις (23 σε ξενόγλωσσα και 17 σε ελληνικά 
περιοδικά) καθώς και συγγραφή κεφαλαίων σε 3 ελληνικά 
συγγράµατα Ουρολογίας.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Νευροουρολογία-Ουροδυναµική-Γυναικολογική
Ουρολογία, Ενδοουρολογία, Ουρογεννητική Ογκολογία.

• The Royal Hallamshire Hospital, NHS Trust, 
Sheffield, UK (Ουροδυναµική- 
Βιντεοουροδυναµική, Γυναικολογική 
Ουρολογία και Επανορθωτική Χειρουργική 
του Ουροποιητικού Συστήµατος)

1989: Πτυχίο Ιατρικής από το Εθνικό και 
          Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
1998: Ειδικότητα Ουρολογίας
          στην Ουρολογική Κλινική
          του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
2002: ∆ιδακτορική ∆ιατριβή στο Εθνικό και 
          Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

• Τµήµα Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής 
στο Πανεπιστήµιο Kentucky, Lexington
• Πανεπιστήµιο Tulane της Νέας Ορλεάνης, 
Λουϊζιάνα

1986: Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
          Αθηνών
• Ειδικότητα Ουρολογίας στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Tottori της 
Ιαπωνίας
• ∆ιδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Tottori της Ιαπωνίας
• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα και από την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ανδρική υπογονιµότητα, συγγενείς ανωµαλίες,
µικροχειρουργική.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ενδοουρολογία, λαπαροσκοπική /ροµποτική
χειρουργική, ουροογκολογία.
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ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
ΣΟΦΡΑΣ
Καθηγητής Ουρολογίας 
Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ
Ουρολόγος, Ακαδηµαϊκός 
Υπότροφος Α’ Ουρολογικής 
Κλινικής ΑΠΘ

   Έλαβε την ειδικότητα της Ουρολογίας
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών το 2013.
Το 2014 αναγορεύθηκε ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Πατρών µετά την ολοκλήρωση
µε βαθµό άριστα της διδακτορικής του διατριβής
µε αντικείµενο τη χειρουργική αντιµετώπιση του 
καρκίνου του προστάτη. Από το 2013 έως το 2015 
εξειδικεύθηκε στην Ενδοουρολογία 
(Εύκαµπτη/Άκαµπτη Ουρητηροσκόπηση, ∆ιαδερµική 
Νεφρολιθοτριψία) και Λαπαροσκοπική/Ροµποτική 
Χειρουργική ολοκληρώνοντας διετές εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα της Αµερικανικής Ενδοουρολογικής 
Εταιρείας στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Hadassah 
του Ισραήλ. Έχει συγγράψει 43 ξενόγλωσσες 
δηµοσιεύσεις (PubMed) και 2 κεφάλαια σε 
ξενόγλωσσα βιβλία Ουρολογίας. Το 2015, µελέτη
του µε αντικείµενο την Κυστινουρία (PMID: 25133928) 
έλαβε το 1ο βραβείο ανάµεσα στις πτυχιακές εργασίες 
του Εβραϊκού Πανεπιστηµίου Hadassah. Έχει λάβει 
µέρος ως ερευνητής σε 3 πολυκεντρικές µελέτες.
Είναι κριτής σε 12 διεθνή περιοδικά. Είναι µέλος των 
σηµαντικότερων διεθνών Ουρολογικών Εταιρειών. 

   Έχει λάβει µέρος σε µεγάλο αριθµό διεθνών 
συνεδρίων και έχει παρουσιάσει σηµαντικό αριθµό 
εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Το κλινικό 
και επιστηµονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 
αντιµετώπιση της Λιθίασης του Ουροποιητικού καθώς 
και στη Λαπαροσκοπική και Ροµποτική Χειρουργική 
αντιµετώπιση της Ογκολογίας του Ουροποιητικού.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ενδοουρολογία, Λαπαροσκοπική/Ροµποτική
Χειρουργική.

• Hadassah Hebrew University Medical 
Center, Israel

Πτυχίο: Ovidius University, Ρουµανία
Ειδικότητα: Ουρολογική Κλινική 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών
∆ιατριβή: Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου 
Πατρών

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

   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 
Αναπληρωτής 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.

• Fellow του European Board of Urology

1990: Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
         Φλωρεντίας 
2003: ∆ιδακτορική 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

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

   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 ∆ιευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής 
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (σήµερα είναι ∆ιευθυντής 
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. Eίναι 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.

• Πτυχίο FRCS, Ηνωµένο Βασίλειο (1989)

1971: Πτυχίο Ιατρικής από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Ειδικότητα Ουρολογίας

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΟΥΛΟΥΠΙ∆ΗΣ
Καθηγητής Ουρολογίας 
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 
Θράκης

   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 ∆.Π.Θ.. Έχει κριθεί και υπηρέτησε 
όλες της βαθµίδες του Ε.Σ.Υ. (Επιµελητής-∆ιευθυντής), 
ενώ από το 1989 εκλέχτηκε Λέκτορας και εξελίχθηκε 
έως τη βαθµίδα του Καθηγητή (2008) της Ιατρικής 
Σχολής του ∆.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 ∆/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 ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης για πάνω από 10 ακαδηµαϊκά 
έτη. Μέλος της επιτροπής ερευνών του ∆.Π.Θ. Αιρετό 
µέλος του ∆.Σ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 
για τη διετία 2004-2006.

   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.

• Εκπαιδεύτηκε και µετεκπαιδεύτηκε στην 
ενδοουρολογία – εξωσωµατική λιθοτριψία, 
υπογονιµότητα – ανδρολογία, στην 
ουρολογική ογκολογία και επανορθωτική 
ουρολογία σε ουρολογικές κλινικές της 
Ελλάδος και του εξωτερικού.

1976: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. 
1982: Eιδικότητα Oυρολογίας στην 
          Ουρολογική Κλινική του 
          Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου 
          Θεσσαλονίκης
1987: ∆ιδακτορικό της Ιατρικής Σχολής
          του ∆.Π.Θ

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος:
Καρκίνος όρχεων, καρκίνος νεφρού,
καρκίνος κύστης.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
Καθηγητής Ουρολογίας
Α.Π.Θ. 

   Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του 
στο Α.Π.Θ. (1983). Μετεκπαιδεύτηκε επί 3ετία στις 
Η.Π.Α. (Boston and 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 ∆υσλειτουργίες, του οποίου χρηµάτισε 
Πρόεδρος (2004-06). Από το 2005 είναι µέλος του 
∆ιοικητικού 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 
2000-20014 (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 (>150 οµιλίες σε διεθνή fora)
και έχει τιµηθεί µε 8 βραβεία, ισάριθµα διεθνή
και ελληνικά. Από το Σεπτέµβριο του 2014 είναι 
∆ιευθυντής της Α' Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ,
στο Γενικό Νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς. 

   Έχει συγγράψει 110 άρθρα σε ξενόγλωσσα 
περιοδικά στο pubmed (µε περισσότερες από 11.500 
αναφορές), 21 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 ∆.Σ.

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

• Πανεπιστήµιο της Βοστώνης
(Ανδρολογία & σεξουαλική ιατρική)
• Πανεπιστήµιο του Stanford
της Καλιφόρνιας (παθήσεις του προστάτη
και του κατώτερου ουροποιητικού)

• Πτυχίο Iατρικής στο Α.Π.Θ.
• ∆ιδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ.
• Ειδικότητα Ουρολογίας στο Α.Π.Θ.

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΗΣ 
Ουρολόγος, 
Πανεπιστηµιακός Υπότροφος 
Α' Ουρολογικής Κλινικής 
ΕΚΠΑ

 Αποφοίτησε από την Ιατρική Αθηνών το 
2005. Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Γενικό 
Νοσοκοµείου Ρόδου και στην Ουρολογία στην Α΄ 
Πανεπιστηµιακή Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. Έλαβε τον τίτλο 
ειδικότητας το 2013. Από το 2013 ως άµισθος 
Επιστηµονικός συνεργάτης υποστήριξε το ροµποτικό 
πρόγραµµα της Α΄ Πανεπιστηµιακής Κλινικής κλινικά 
και εκπαιδευτικά. Από τον Ιούλιο του 2016 κρίθηκε
ως Ακαδηµαϊκός Υπότροφος της Α΄ Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής µε πλήρη απασχόληση και συµµετοχή στις 
δραστηριότητες της κλινικής. Έχει συµµετάσχει
σε πολλαπλά Πανελλήνια και ∆ιεθνή συνέδρια
ως σύνεδρος µε παρουσιάσεις εργασιών,
ως προσκεκληµένος οµιλητής και εκπαιδευτής. Έχει 
συµµετάσχει ως οµιλητής και εκπαιδευτής σε ποικίλες 
εκδηλώσεις της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 
συµπεριλαµβανοµένων των µετεκπαιδευτικών 
µαθηµάτων της Ε.Ο.Ε, της Εβδοµάδας Ειδικευοµένων 
και των σεµιναρίων του Τµήµατος Ενδοουρολογίας.

 Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε ξενόγλωσσα και 
ελληνικά περιοδικά.

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος: 
Ογκολογική και Ροµποτική χειρουργική,
κοστολόγηση και κωδικοποίηση των ιατρικών
πράξεων, εκπαίδευση σε νέες τεχνικές.

Karolinska Instituet Στοκχόλµη
(Ροµποτική Χειρουργική)

2005: Πτυχίο Ιατρικής στο Ε.Κ.Π.Α.
2013: Ειδικότητα Ουρολογίας στο Ε.Κ.Π.Α.
          Υποψήφιος ∆ιδάκτορας στο Ε.Κ.Π.Α.

Μετεκπαίδευση

Εγκύκλιες Σπουδές

Πρόκειται για την πλέον εµβληµατική διάκριση 
κύρους και προσφοράς Έλληνα Ουρολόγου η οποία  
απονέµεται ανά διετία σε Ουρολόγο ηλικίας έως 50 

ετών, που έχει να επιδείξει εξαίρετη εκπαιδευτική και 
ερευνητική παρουσία στον Ελληνικό και διεθνή χώρο 

και συγχρόνως µέγιστη συµβολή στην εκπαίδευση 
και πρόοδο του Έλληνα Ουρολόγου.

Για 2η φορά στο Σχολείο
Ουρολογίας θα βραβευτεί ο

«Νέος Ηγέτης
στην Ουρολογία».

Η βράβευση θα γίνει το Σάββατο 18/2/2017,
στο επίσηµο δείπνο, στο  La Veranda Bar Restaurant.



Εθνικός
Οργανισµός
Φαρµάκων

Αριθµός έγκρισης: ΕΟΦ: 66831/2016

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κοσµητείας
και του Ιατρικού Τµήµατος της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Α.Π.Θ.

The Greek School of Urology 2017 is designated for a maximum of 18 hours of European external CME credits.
The Institute for the Study of Urologic 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. 
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