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Πρόσκληση
στο 14ο Σχολείο
Μέσα στους αβέβαιους και δύσκολους
καιρούς της πανδηµίας, µέσα στην τεράστια
δοκιµασία όλων, και ειδικά των γιατρών,
η συνεχιζόµενη εκπαίδευση µοιάζει πολυτέλεια, αλλά
στην πραγµατικότητα αποτελεί µία όαση στην καθηµερινότητα.
Ακόµη και διαδικτυακά, το αντάµωµα φέρνει ελπίδα, φωτίζει
το σκοτεινό περιβάλλον. Το ζήσαµε στο Andrology Update όπου
τελικά µείναµε στις θέσεις µας πολλές ώρες και το απολαύσαµε.
Η µεγάλη και έντονα διαδραστική συµµετοχή σας µας έδειξε τον δρόµο
και για το φετινό 14ο Σχολείο Ουρολογίας. ∆ιαδικτυακά φέτος, µοιρασµένο
σε δυο Σαββατοκύριακα, –όπως το ζητήσατε-, αλλά µε την ίδια φιλοσοφία
και δοµή όπως κάθε χρόνο.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, µε παρουσιάσεις επίκαιρες, µε επίκεντρο το πρόβληµα
(problem solving learning), βασισµένες στην τεκµηριωµένη γνώση
(evidence-based medicine) και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενή
(patient-centred care), αλλά πάνω απ’ όλα µε χρόνο συζήτησης
κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτόν της διδασκαλίας.

Πάλι στα «θρανία» – του σπιτιού µας φέτος-,
τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου,
στο Σχολείο που όλοι µας τόσο αγαπήσαµε
και στηρίζουµε!
∆ηµήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΙΜΟΠ
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Η ταυτότητα του σχολείου
Τ Ι

∆ Ε Ν

Ε Ι Ν Α Ι

Τ Ο

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο ;

Το Σχολείο
δεν είναι συνέδριο,
δεν είναι συµπόσιο,
σεµινάριο ή ηµερίδα.

• ∆εν έχει παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών
• ∆εν έχει δορυφορικά συµπόσια
• ∆εν έχει εκδήλωση έναρξης µε προσφωνήσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

Μια «συνάντηση» επιστηµόνων που αγαπούν τη γνώση, που αποφασίζουν να καθήσουν
µπροστά στις οθόνες τους 4 µέρες, από το πρωί έως 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 να περιµένουν το
Σχολείο τον επόµενο χρόνο!
Οι δάσκαλοι από την άλλη µεριά, γνωρίζουν ότι ο ρόλος τους δεν είναι ο κλασσικός. Θέλει πολύ
προετοιµασία, λίγες διαφάνειες αλλά µεστές, πολλά ερωτήµατα για τους εκπαιδευόµενους, και κυρίως
ανοιχτό µυαλό ώστε να είναι έτοιµοι να αναθεωρήσουν 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 αυτούς που συµµετέχουν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
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 ουσιαστικής
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Συγκεκριµένος αριθµός θέσεων 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, επικοινωνίας εκπαιδευτών/εκπαιδευοµένων.
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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,
παρουσιάζεται µια διαφορετική θεµατική ενότητα
ώστε η ηµέρα να ξεκινά µε νέα γνώση!

∆ιαδραστικά Σεµινάρια
Τα σεµινάρια πραγµατεύονται, µε ολοκληρωµένο
τρόπο, διάφορα θέµατα που αφορούν στον
Ουρολόγο. O 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.
Υπάρχει µία µόνο θεραπευτική επιλογή; Και τι ρόλο
παίζει το προφίλ του συγκεκριµένου ασθενή στην
εφαρµογή ή όχι των κατευθυντήριων οδηγιών;

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. Έχει εκτιµηθεί 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.

URO Olympics
Καταξιωµένοι συνάδελφοι ετοιµάζουν 20 ερωτήσεις
και οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να απαντήσουν
ηλεκτρονικά. Στο τέλος δίνονται τεκµηριωµένα οι σωστές
απαντήσεις. Οι τρείς πρώτοι θα είναι προσκεκληµένοι
του ΙΜΟΠ στο Andrology update 2021.

7

14O UROSCHOOL 2O21

8

5 - 6 & 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ > WEB SCIENTIFIC EVENT

Οµιλητές
Οι εκπαιδευτές / συντονιστές µε αλφαβητική σειρά είναι:
1 Αδαµάκης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

2 Αθανασόπουλος Αναστάσιος
Καθηγητής Ουρολογίας –
Λειτουργικής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών

3 Αλιβιζάτος Γεράσιµος

16 Καλληδώνης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών

17 Καλυβιανάκης ∆ηµήτριος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδηµαϊκός Υπότροφος
Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

18 Καµπάνταης Σπύρος

∆ιευθυντής Ουρολογικής
Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

Χειρουργός Ουρολόγος,
Θεσσαλονίκη

4 Αναστασιάδης Αναστάσιος

19 Καραβιτάκης Μάρκος

Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδηµαϊκός Υπότροφος
Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

5 Ανδρεαδάκης Σωτήρης
Χειρουργός Ουρολόγος,
Θεσσαλονίκη

6 Αποστολίδης Απόστολος
Καθηγητής Ουρολογίας Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

7 Βαρκαράκης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

8 Γάτσος Σωτήριος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδηµαϊκός υπότροφος
Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ

9 Γιαννακόπουλος Στυλιανός
Καθηγητής Ουρολογίας
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

10 Γρίβας Νίκος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Επιµελητής ΕΣΥ ΠΑΓΝΗ

11 ∆εληβελιώτης Χαράλαµπος
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

12 ∆ελλής Αθανάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

13 ∆ηµητριάδης Γιώργος
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

14 ∆ηµητριάδης Φώτης
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

15 ∆ηµόπουλος Πάνος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Θεσσαλονίκη

16 Καραβιτάκης Μάρκος

Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα

20 Κουσουρνάς Γιώργος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα/Ρόδος

21 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

22 Λιάτσικος Ευάγγελος

32 Σκολαρίκος Ανδρέας
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

33 Σοκολάκης Ιωάννης
Υποδιευθυντής Ουρολογικής
Κλινικής Νυρεµβέργης,
Γερµανία

34 Σουντουλίδης Πέτρος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

35 Τζώρτζης Βασίλης
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

36 Φραγκιάδης Ευάγγελος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδηµαϊκός υπότροφος,
Α΄Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ

37 Χατζηχρήστου ∆ηµήτριος
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστηµίου Πατρών

23 Μανούσακας Θεόδωρος
Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα

24 Μέµµος ∆ηµήτριος
Xειρουργός Oυρολόγος,
Ακαδηµαϊκός υπότροφος
Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

25 Μητρόπουλος ∆ιονύσης
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

26 Μητσογιάννης Ηρακλής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

27 Μυκονιάτης Ιωάννης
Xειρουργός Oυρολόγος,
Ακαδηµαϊκός υπότροφος
Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

28 Παπατσώρης Αθανάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Οµιλητές Εξωτερικού
38 Fabio Castiglione
Consultant Urologist,
Institute of Urology,
University College Hospital
in London,

39 Eleni Efstathiou
Professor of Oncology,
University of Texas
MD Anderson Cancer Center

40 Petros Grivas
Associate Professor
of Medical Oncology,
University of Washington
School of Medicine

41 Koenraad van Renterghem
Professor at the Hasselt
University, Belgium

29 Πλουµίδης Αχιλλέας
Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα

30 Πυργίδης Νίκος
Ειδικευόµενος Ουρολόγος,
Νυρεµβέργη, Γερµανία

31 Σακαλής Βασίλης
Επιµελητής ΕΣΥ, Ουρολογική
Κλινική Νοσοκοµείου
“Αγιος Παύλος” Θεσσαλονίκης

Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα
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Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΜΕΡ ΟΣ Α’ > ΟΓ Κ ΟΛ Ο Γ ΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

5 ΙΟΥΝΙOY

8:30 - 9:30
Ακαδηµαϊκή εκδήλωση:
Η διεθνής ερευνητική παρουσία της χώρας µας
Οι νέοι Έλληνες Ουρολόγοι διακρίνονται και ερευνητικά. Πλέον η παρουσία της χώρας µας είναι έντονη
και σε κάποιους τοµείς πρωτοστατεί. Ενας νέος Ελληνας Ουρολόγος της διασποράς, µαζί µε έναν Ελληνα
ειδικευόµενο – που είναι ο νεότερος Ελληνας ερευνητής που διακρίνεται ήδη - θα µας παρουσιάσουν µία
εικόνα/σύνοψη των Ελληνικών ερευνητικών δηµοσιεύσεων στα περιοδικά µε σηµαντικό δείκτη επηρεασµού
στο Pubmed.
Συντονιστές:
Γεράσιµος Αλιβιζάτος
∆ηµήτρης Χατζηχρήστου

Οµιλητής:
Νίκος Πυργίδης
Ιωάννης Σοκολάκης

9:30 - 10:30
UroGold I:
Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς: Καρκίνος προστάτη - όρχεων
Ό,τι πιο χρήσιµο δηµοσιεύτηκε την τελευταία χρονιά και έχει αντίκτυπο στην κλινική µας πράξη.
Συντονιστές:
∆ιονύσης Μητρόπουλος
Βασίλης Τζώρτζης

Οµιλητές:
Πάνος ∆ηµόπουλος
Μάρκος Καραβιτάκης

10:30 - 12:00
UroSkills Ι:
Τεχνικές αντιµετώπισης επιπλοκών ριζικής προστατεκτοµής
Όλοι είµαστε αντιµέτωποι µε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτοµή και ενώ, ίσως, νίκησαν
τον καρκίνο υποφέρουν από τις επιπλοκές. Όλα τα µυστικά της αντιµετώπισης σε αυτό το τεχνικό κοµµάτι
του Σχολείου.
Συντονιστές:
Ιωάννης Αδαµάκης
Ιωάννης Βαρκαράκης

Οµιλητές:
Γιώργος Κουσουρνάς
Θεόδωρος Μανούσακας

12:00 - 13:00
Εικονικός ασθενής I:
Ασθενής µε καρκίνο προστάτη: τελικά δεν είναι τόσο απλός ο χειρισµός
Οι ασθενείς µε διάγνωση καρκίνου του προστάτη φαίνονται πλέον εύκολοι στη λήψη αποφάσεων λόγω
της µεγάλης εξοικείωσης των Ουρολόγων µε τη νόσο. Όµως συχνά δεν είναι τόσο απλοί οι χειρισµοί
και οι αποφάσεις γίνονται δύσκολες.
Συντονιστής/Οµιλητής: ∆ιονύσης Μητρόπουλος

13:00 - 14:00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α
14:00 - 15:30
∆ιαδραστικό σεµινάριο Ι:
Ανοσοθεραπεία στην Ουρολογική ογκολογία
Η µεγάλη ανατροπή στην αντιµετώπιση των όγκων του Ουροποιητικού είναι εδώ.
Βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε Ουρολόγος.
Συντονιστές/Οµιλητές: Αθανάσιος ∆ελλής, Αθανάσιος Παπατσώρης
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15:30 - 16:30
UroSecrets I:
Τι αλλάζει στην αντιµετώπιση του ανθεκτικού στον ευνουχισµό καρκίνου του προστάτη
Τα νέα φάρµακα άλλαξαν τον τρόπο θεραπείας της πάθησης. Η επιλογή φαρµάκων- χρόνου θεραπείας και
η παρακολούθηση εξελίσσονται συνεχώς. Τα νεότερα δεδοµένα παρουσιάζει µία δειθνώς αναγνωρισµένη
ογκολόγος που όλοι γνωρίζουµε.
Συντονιστής:
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Οµιλητής:
Eleni Efstathiou

16:30 - 17:30
UroSecrets II:
Τι αλλάζει στην αντιµετώπιση του καρκίνου του ουροθηλίου
Η συστηµατική ανοσοθεραπεία µε immune checkpoint inhibitors είναι εδώ για να αναταράξει τα επί χρόνια
λιµνάζοντα νερά στη θεραπεία του καρκίνου της κύστης τόσο στον ανθεκτικό στο BCG high grade TCC όσο
και ως νεοεπικουρική θεραπεία στον µυοδιηθητικό καρκίνο. Αλλά τί γίνεται µε το µη διηθητικό καρκίνο του
ουροθηλίου; Το τιµόνι στις διαδροµές για ένα νέο θεραπευτικό τοπίο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων
του καρκίνου της κύστης παρουσιάζει ο διεθνώς καταξιωµένος Έλληνας Ογκολόγος.
Συντονιστής:
Πέτρος Σουντουλίδης

KYPIAKH

Οµιλητής:
Petros Grivas

6 ΙΟΥΝΙOY

9:30 - 10:30
UroGold II:
Τα σηµαντικότερα νέα από την κλινική έρευνα στον καρκίνο του νεφρού και της κύστης
Ό,τι πιο χρήσιµο δηµοσιεύτηκε την τελευταία χρονιά και έχει αντίκτυπο στην κλινική µας πράξη.
Συντονιστές:
Χαράλαµπος ∆εληβελιώτης
Γιώργος ∆ηµητριάδης

Οµιλητές:
Νίκος Γρίβας
Ευάγγελος Φραγκιάδης

10:30 - 12:00
UroOlympics I:
Ογκολογία
20 ερωτήσεις ζητούν τις απαντήσεις σας. Αφού δοθούν οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων,
ακολουθεί σύντοµη ανάλυση από τους συντονιστές.
Συντονιστές:
∆ιονύσης Μητρόπουλος
Πέτρος Σoυντουλίδης

12:00 - 13:00
Εικονικός ασθενής 2:
Ασθενής µε όγκο της πυέλου
Από την νεφρεκτοµή φτάσαµε στην ενδοσκοπική αντιµετώπιση. Μέσα από το περιστατικό, παρουσιάζονται
όλα τα µυστικά
Οµιλητής: Αχιλλέας Πλουµίδης

13.00 - 14.00
Εικονικός ασθενής 3:
Ασθενής µε πολλαπλές υποτροπές επιφανειακών όγκων κύστης
Το περιστατικό, οικείο σε κάθε ουρολόγο αποτελεί έναν πονοκέφαλο. Πότε θα προχωρήσουµε σε
κυστεκτοµή, πώς και πότε µπορούµε να την αποφύγουµε;
Οµιλητής: Ανδρέας Σκολαρίκος
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Μ Ε Ρ Ο Σ Β’ >
Λ ΕΙ Τ ΟΥ ΡΓ Ι Κ Η ΟΥ ΡΟ ΛΟ Γ ΙΑ
ΕΝ∆ΟΟΥ ΡΟΛ ΟΓ Ι Α
ΣΑΒΒΑΤΟ

12 ΙΟΥΝΙOY

9:30 - 10:30
UroGold III:
Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς: Ενδοουρολογία
Τι χρήσιµο, στην κλινική µας πράξη, δηµοσιεύτηκε και τι νέες τεχνολογίες κυκλοφόρησαν τον τελευταίο χρόνο;
Συντονιστές:
Παναγιώτης Καλληδώνης
Ευάγγελος Λιάτσικος

Οµιλητές:
Αναστάσης Αναστασιάδης
∆ηµήτρης Μέµµος

10:30 - 12:00
UroSkills IΙ:
Ενδοσκοπική αντιµετώπιση ΚΥΠ
Όλο και περισσότερο οι νέοι Ουρολόγοι εξοικειώνονται µε τις νέες τεχνολογίες. Και οι τεχνολογίες αυτές
εξελίσσονται και γίνονται πιο φιλικές στον γιατρό και τον ασθενή. Μια παρουσίαση γεµάτη τεχνικές
λεπτοµέρειες και video για τις σύγχρονες µεθόδους αντιµετώπισης της ΚΥΠ.
Συντονιστές:
Παναγιώτης Καλληδώνης
Ευάγγελος Λιάτσικος

Οµιλητές:
Laser - Παναγιώτης Καλληδώνης
∆ιπολική εκπυρήνιση - Πέτρος Σουντουλίδης
HOLEP - Σπύρος Καµπάνταης

12:00-13:00
UroSecrets III:
Αναγεννητική ιατρική στη λειτουργική Ουρολογία
Η αναγεννητική ιατρική µπήκε πλέον στη θεραπευτική µας φαρέτρα. Σε ποιες παθήσεις και µε ποιες ενδείξεις;
Ένας κλινικός Ουρολόγος µε βαθιά ερευνητική γνώση του θέµατος µας ενηµερώνει.
Συντονιστής/Οµιλητής: Fabio Castiglione

13:00 - 14:00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α
14:00 - 15:30
∆ιαδραστικό σεµινάριο IΙ:
Αποφρακτική ούρηση σε άντρα µε συνοσηρότητες
Πώς θα φτάσουµε και πώς θα αξιολογήσουµε τη διάγνωση και τη συνολική κατάσταση του ασθενή;
Πώς θα λύσουµε το πρόβληµα µε τις µικρότερες επιπτώσεις/ανεπιθύµητες ενέργειες.
Τι θα πούµε στην ενηµέρωσή του;
Συντονιστές/Οµιλητές: Απόστολος Αποστολίδης, Ηρακλής Μητσογιάννης

15:30 - 16:30
Εικονικός ασθενής 4:
Ασθενής µε «σιωπηρή» λιθίαση
Σε τυχαίο εύρηµα λιθίαση. Τι πρέπει να προσέξουµε; Να βιαστούµε για το χειρουργείο;
Ποιος ο απαραίτητος έλεγχος;
Συντονιστής:
Αθανάσιος Παπατσώρης
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Οµιλητής:
Ιωάννης Μυκονιάτης
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16:30 - 17:30
Εικονικός ασθενής 5:
Ασθενής που θέλει να αποκαταστήσει τις στύσεις του χωρίς φάρµακα.
Όλο και περισσότεροι ασθενείς ζητούν όχι µόνον την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων που προσφέρουν τα
φάρµακα της στυτικής δυσλειτουργίας αλλά τρόπους αποκατάστασης. Είναι εφικτή η αποκατάσταση και
πότε; Μπορούµε να προλάβουµε την εξέλιξη της νόσου;
Συντονιστής:
∆ηµήτρης Χατζηχρήστου

KYPIAKH

Οµιλητής:
∆ηµήτρης Καλυβιανάκης

13 ΙΟΥΝΙOY

9:30 - 10:30
UroGold IV:
Λειτουργική Ουρολογία
Ό, τι νέο και χρήσιµο στην κλινική µας πράξη δηµοσιεύτηκε τελευταία (2020-21)
Συντονιστές:
Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Απόστολος Αποστολίδης

Οµιλητές:
Σωτήριος Γάτσος
Βασίλης Σακαλής

10:30 - 12:00
UroOlympics II:
Λιθίαση
20 ερωτήσεις ζητούν τις απαντήσεις σας. Αφού δοθούν οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων,
ακολουθεί σύντοµη ανάλυση από τους συντονιστές.
Συντονιστές:
Στέλιος Γιαννακόπουλος
Ευάγγελος Λιάτσικος

12:00-13:00
UroSecrets IV:
The Sexual medicine Academy: redesigning surgical education
Ο εµπνευστής και δηµιουργός της Ακαδηµίας virtual χειρουργικής εκπαίδευσης φωτίζει το παρόν
και το µέλλον της εκπαίδευσης των Ουρολόγων.
Συντονιστής/Οµιλητής: Koenraad van Renterghem

13.00 - 14.00
Εικονικός ασθενής 6:
Ασθενής µε υπογονιµότητα µπροστά στην «καταιγίδα» των συµπληρωµάτων
Κάποτε υπήρχε ένα. Μετά έγιναν δυο και αργότερα τρία. Σήµερα κυκλοφορούν πάνω απο 30 σκευάσµατα
και υπόσχονται πολλά. Έχουν θέση; Μέσα από περιστατικά θα µυηθούµε στα µυστικά της χορήγησης
σκευασµάτων.
Συντονιστής:
Φώτης ∆ηµητριάδης

Οµιλητής:
Σωτήρης Ανδρεαδάκης

14.00 - 15.00
Τα µηνύµατα των παρουσιάσεων του Uroschool 2021
Τι µας εντυπωσίασε από όσα ακούσαµε το τελευταίο διήµερο
Οµάδα εργασίας ειδικευοµένων ΕΟΕ

Υπό την αιγίδα
της Ελληνικής
Ουρολογικής
Εταιρίας
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info - Πληροφορίες

Εγγραφή
Το κάθε πακέτο περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση του σχολείου
• Hλεκτρονικό φάκελο υλικού
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης και µοριοδότησης (Π.Ι.Σ.)
• ∆ικαίωµα αξιολόγησης και ψηφοφορίας

Οργάνωση
Την οργανωτική ευθύνη του σχολείου έχει επιτροπή του ΙΜΟΠ:
1. Απόστολος Αποστολίδης (δοκιµασία αυτοαξιολόγησης /µοριοδότηση)
2. ∆ηµήτρης Καλυβιανάκης (εκπαιδευτιό υλικό)
3. Μέλιος Νίγδελης
(Social media, εκπαιδευτικές εφαρµογές υπολογιστών)
4. Άρης Παπαγιαννόπουλος (χρηµατοδότηση / οργάνωση)
5. Μαρίνα Τσιούπρου (οργάνωση / εγγραφές)
6. ∆ηµήτρης Χατζηχρήστου (εκπαιδευτικό πρόγραµµα)

Επικοινωνία
για θέµατα οργάνωσης:
Μαρίνα Τσιούπρου, ΜΑ
Υπεύθυνη δράσεων ΙΜΟΠ
Τηλ./fax: 2310228028
Κινητό: 6942791082
e-mail: m.tsiouprou@imop.gr
website: www.imop.gr
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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.
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.
Πρόσφατα το ΙΜΟΠ ξεκίνησε συνεργασία µε την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
ώστε µέσα απο γόνιµο διάλογο να ενώσουν σύντοµα τις δυνάµεις τους για να
υπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες του Ελληνα Ουρολόγου.

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

ΙΜΟΠ
Λεωφόρος Νίκης 33,
54622 Θεσσαλονίκη,
Τηλέφωνo: 2310 228028
e-mail: info@imop.gr
www.imop.gr
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εθνικός
Οργανισµός
Φαρµάκων

Έγκριση ΕΟΦ
Εγκρίθηκε από ΕΟΦ με αριθμό πρωτοκόλλου 30293 και ημερομηνία 31/3/2021

Θετική αξιολόγηση ΣΦΕΕ
Αναμένεται έγκριση

µοριοδότηση Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αναμένεται
το σύνολο
τηςΣύλλογος,
μοριοδότησης
Ο Πανελλήνιος
Ιατρικός
μελετώντας το πρόγραμμα της εκδήλωσης «Uroschool 2021»,
διαδικτυακή μετάδοση, 5-6 και 12-13 Ιουνίου 2021, το βρίσκει ενδιαφέρον και ωφέλιμο για τους ιατρούς
και τους άλλους φορείς της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME χορηγούνται
23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).
Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των μορίων, ανάλογα με τις ώρες συμμετοχής των ιατρών.

16

5 - 6 & 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ > WEB SCIENTIFIC EVENT

14O

UROSCHOOL
2O21
WEB SCIENTIFIC EVENT

17

14O UROSCHOOL 2O21

14O

URO
SCHOOL
2O21

WEB
SCIENTIFIC
EVENT

Υπό την αιγίδα
της Ελληνικής
Ουρολογικής
Εταιρίας

18

14O

URO
SCHOOL
2O21

WEB
SCIENTIFIC
EVENT

www.imop.gr
www.uroschool.gr
Υπό την αιγίδα
της Ελληνικής
Ουρολογικής
Εταιρίας

