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Μετά από 2 χρόνια απομόνωσης, ήρθε ο καιρός να ανταμώσουμε και
πάλι από κοντά!
Στην Πορταριά όπως πάντα, στο Σχολείο που «ξέρει» να μας φέρνει
κοντά!
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και πάλι στο προσκήνιο, με ένα
πρόγραμμα με φρέσκες ιδέες που εσείς ζητήσατε και εμείς
υλοποιούμε. Όπως το «αλφαβητάρι» για διάφορες παθήσεις. Οι
βασικές αρχές δηλαδή στη διάγνωση και θεραπεία που δεν πρέπει
ποτέ να παραλείπουμε. Οι δύο πρώτες παθήσεις που επιλέχθηκαν
είναι οι διαταραχές της ούρησης και η λιθίαση. Παράλληλα,
ρίχνουμε φως σε δύο σημαντικά θέματα με σημαντικές επιπτώσεις
στην καθημερινή μας πράξη: Πώς διαβάζουμε αξονικές και
μαγνητικές τομογραφίες
και τι προσέχουμε σε σχέση με την
Web
αναισθησία. Μαζί
φυσικά
scientific με όλες τις γνωστές ενότητες του Σχολείου
και με ανανεωμένους
event τα UroOlympics όπου δύο ομάδες Ουρολόγων
θα δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, αλλά και αυτές των εκπαιδευτών
τους. Γιατί το Σχολείο είναι μια αμφίδρομη διαδικασία μάθησης.
Τέλος, η νέα γενιά Ουρολόγων έρχεται στο προσκήνιο, ως
εκπαιδευτές πλέον, με την υποστήριξη των έμπειρων και
καταξιωμένων σε μία αρμονική συνύπαρξη.
Η μεγάλη και έντονα διαδραστική συμμετοχή σας και στο φετινό
Σχολείο Ουρολογίας, με χρόνο συζήτησης κατά πολύ μεγαλύτερο
από αυτόν της διδασκαλίας, κρύβει και κάτι ακόμη, καινούργιο, στο
ΤαΕλληνική
δύσκολα
1Ο-12 του ΙΜΟΠ με την
πρόγραμμά του: Την πρώτη συνεργασία
ανδρολογικά
περιστατικά
Ουρολογική Εταιρεία στη δομήΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
του προγράμματος.
Είναι
ένα
καινούργιο ξεκίνημα που θα οδηγήσει το ΙΜΟΠ στην αγκαλιά της
ΕΟΕ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συμβολικά, επιλέξαμε η νέα
αρχή να γίνει στην Πορταριά και στο Σχολείο!
Τον Απρίλιο λοιπόν θα ξανανταμώσουμε επιτέλους στα τόσο
φιλόξενα «θρανία» του Σχολείου. Να είστε όλοι εκεί να δώσετε τη
ζωντάνια που τόσο χρόνια δίνετε, τον ρυθμό που μόνο εσείς ξέρετε!
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Καλή αντάμωση!

Δημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΙΜΟΠ
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Η ταυτότητα του σχολείου

Εκπαιδευτικές ενότητες

Τ Ι Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι ΤΟ Σ ΧΟΛ Ε Ι Ο ;

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

• Δεν έχει παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών
• Δεν έχει δορυφορικά συμπόσια
• Δεν έχει εκδήλωση έναρξης με προσφωνήσεις
• Δεν έχει κοινωνικό πρόγραμμα

Τ Ι Ε Ι Ν Α Ι ΤΟ Σ ΧΟΛ Ε Ι Ο ;
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
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 τη στείρα
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 κλασσικός.
Θέλει πολλή 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 όσους συμμετέχουν. 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.

Σ Ε Π Ο Ι ΟΥ Σ Α Π Ε ΥΘΥ Ν Ε ΤΑ Ι ;
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.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων διατίθεται σε
ειδικευόμενους. Η δομή του σχολείου μέσα από
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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. Δίδεται, επίσης, η δυνατότητα ευρείας
συζήτησης απόψεων και, το κυριότερο, άμεσης
επικοινωνίας εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων.

Εικονικοί ασθενείς

Uroskills I

Καταγράφουμε
ενδιαφέροντα
περιστατικά όλον τον
χρόνο ενώ κρατάμε
αρχείο τους και τα
χρησιμοποιούμε για να
στήσουμε ένα άκρως
εκπαιδευτικό
περιστατικό, όπου δεν
υπάρχει ξεκάθαρη
απάντηση σε πολλούς
χειρισμούς. Οι εικονικοί
ασθενείς έχουν
καταγραφεί ως μία
προσομοίωση της
καθημερινής μας
κλινικής πράξης. Οι
συμμετέχοντες είναι
συνδιαμορφωτές των
αποφάσεων.

Πρόκειται για μια άκρως
ανανεωμένη ενότητα
του Σχολείου. Πολλές
φορές «πνιγόμαστε»
στις λεπτομέρειες και
ξεχνάμε τις βασικές
αρχές στη διάγνωση και
αντιμετώπιση μίας
πάθησης. Το
«αλφαβητάρι», λοιπόν,
είναι οι
κωδικοποιημένες αρχές
στη διάγνωση και
αντιμετώπιση
Ουρολογικών
παθήσεων, ώστε να τις
έχουμε πάνω στο
γραφείο μας για έναν
γρήγορο έλεγχο κάθε
φορά που
αντιμετωπίζουμε
ανάλογο περιστατικό.

UroGold I
Επιλογή όχι απλώς των
καλύτερων, αλλά
συγχρόνως και των πιο
χρήσιμων δημοσιεύσεων
της χρονιάς. Πάντα με
σχολιασμό, για το πώς
κάθε δημοσίευση θα
επηρεάσει αύριο την
κλινική μας πράξη στο
ιατρείο.

Urosecrets

UroOlympics

Κλινικά μυστικά άλλων
ειδικοτήτων σε ασθενείς
με Ουρολογικά
προβλήματα. Γνώσεις
που πρέπει να έχουμε
όλοι οι Ουρολόγοι.
Διαδραστικά σεμινάρια
Προσεγγίζουμε
ολοκληρωμένα θέματα
με ευρύτατη χρήση, άρα
και σημασία, με τη
βοήθεια εξειδικευμένων
ειδικών. Βαθαίνουμε τις
γνώσεις μας,
καλύπτουμε κενά.

Η νέα δομή της
ενότητας περιλαμβάνει
δυο ομάδες
συναδέλφων. Οι
συντονιστές τους
θέτουν μια σειρά
ερωτήσεων γνώσεων
(που αφορούν από
κλινικά θέματα μέχρι
χρήση εργαλείων) και,
θα πρέπει, η κάθε
ομάδα ομόφωνα να
αποφασίσει για την
απάντηση και την
τεκμηρίωσή της.
Επομένως, 30
ερωτήματα που
καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα της ειδικότητας,
ζητούν τεκμηριωμένες
απαντήσεις.
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Παρασκευή 15/04/2022

Κυριακή 17/04/2022

8∶30 - 10∶30 UroGold I:

8∶30 - 10∶30 UroGold II:

8∶30 - 10∶30 UroGold IIΙ:

Συντονιστές:
Στέλιος Γιαννακόπουλος
Αθανάσιος Παπατσώρης

Συντονιστές:
Αθανάσιος Δελλής
Γιώργος Κουσουρνάς

Συντονιστής:
Διονύσης Μητρόπουλος

Ομιλητές:
Λιθίαση: Μαρία Ζέρβα
Ενδοουρολογία: Μάρκος Καραβιτάκης

Ομιλητές:
Λειτουργική Ουρολογία: Αικατερίνη Τσιόγγα
Ανδρολογία: Κωνσταντίνος Μακαρούνης

10∶30 - 11∶00 Coffee break

10∶30 - 11∶00 Coffee break

11∶00 - 12∶30 Uroskills I

11∶00 - 12∶30 Uroskills II

Συντονιστής:
Απόστολος Αποστολίδης

Συντονιστής:
Παναγιώτης Καλληδώνης

Ομιλητές:
Σωτήρης Γάτσος
Βασίλης Σακαλής

Ομιλητές:
Δημήτρης Καλυβιανάκης
Ιωάννης Μυκονιάτης

17∶00 - 18∶00

12∶30 - 13∶30 Urosecrets I

12∶30 - 13∶30 Urosecrets II

Συντονιστές:
Γεράσιμος Αλιβιζάτος
Δημήτρης Χατζηχρήστου

Ομιλήτρια:
Χρύσα Πουρζιτάκη
Ευάγγελος Φραγκιάδης

Ομιλητής:
Βασίλης Κουτουλίδης

13∶30 - 17∶00 Διάλειμμα

13∶30 - 17∶00 Διάλειμμα

17∶00 - 18∶00 Διαδραστικό σεμινάριο Ι
Διαβάζοντας την αξονική τομογραφία
σε Ουρολογικούς ασθενείς

17∶00 - 18∶00 Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ

Οι κλινικά σημαντικότερες
δημοσιεύσεις της χρονιάς
Λιθίαση – Ενδοουρολογία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το αλφαβητάρι της αντιμετώπισης
των LUTS από τον γενικό Ουρολόγο

Πέμπτη 14/04/2022

15 χρόνια Σχολείο:
Τι μάθαμε και πώς θα συνεχίσουμε;

18∶00 - 18∶30 Coffee break
18∶30 - 20∶00 Εικονικός ασθενής 1:

LUTS

Ομιλητής:
Μιχάλης Σαμαρίνας
20∶00 - 21∶30 Εικονικός ασθενής 2:

Λιθίαση

Ομιλητής:
Ιάσων Κυριαζής

Τα περιεγχειρητικά μυστικά
και η αναισθησία

Ομιλητής:
Αθηνά Τσίλη
18∶00 - 18∶30 Coffee break
18∶30 - 20∶00 Εικονικός ασθενής 3:
Κύστεις νεφρού
Ομιλητής:
Τίτος Μαρκόπουλος
20∶00 - 21∶30 Εικονικός ασθενής 4:
Καρκίνος κύστης
Ομιλητής:
Μάρκος Καραβιτάκης
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Σάββατο 16/04/2022

Οι κλινικά σημαντικότερες
δημοσιεύσεις της χρονιάς
Λειτουργική Ουρολογία – Ανδρολογία

Το αλφαβητάρι της αντιμετώπισης
της λιθίασης από τον γενικό Ουρολόγο

Τα μυστικά στην ανάγνωση της
μαγνητικής τομογραφίας με έμφαση
στην πολυπαραμετρική του προστάτη

Ξεκινώντας να κάνω fusion βιοψία
προστάτη

Οι κλινικά σημαντικότερες
δημοσιεύσεις της χρονιάς
Ογκολογία

Ομιλητές:
Καρκίνος προστάτη: Μιχαήλ Λαρδάς
Καρκίνος κύστης: Πέτρος Σουντουλίδης
10∶30 - 11∶00 Coffee break
11∶00 - 12∶30 UroOlympics
Συντονιστές:
Αθανάσιος Δελλής
Ευάγγελος Λιάτσικος
Ανδρέας Σκολαρίκος
Πέτρος Σουντουλίδης

Ομάδα Α
Μαρία Ζέρβα
Μιχαήλ Λαρδάς
Τίτος Μαρκόπουλος
Παναγιώτης Μουρμούρης
Λάζαρος Τζελβές

Ομάδα Β
Σωτήρης Γάτσος
Σπύρος Καμπάνταης
Γιώργος Κουσουρνάς
Κωνσταντίνος Μακαρούνης
Ιωάννης Μυκονιάτης
13∶30 - 14∶00 Συμπεράσματα
Δημήτρης Χατζηχρήστου

Ομιλητές:
Δημήτρης Καλυβιανάκης
Σπύρος Καμπάνταης
18∶00 - 18∶30 Coffee break
18∶30 - 20∶00 Εικονικός ασθενής 5:
Καρκίνος προστάτη
Ομιλητής:
Παναγιώτης Δημόπουλος
20∶00 - 21∶30 Εικονικός ασθενής 6:

Ανδρολογία

Ομιλητής:
Κωνσταντίνος Μακαρούνης

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΩΡΩΝ
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Πέμπτη 14/04/2022

Παρασκευή 15/04/2022

17∶00-18∶00

8∶30-10∶30

1 5 χ ρόνια Σχολείο :
Τι μάθαμε και πώς θα συνεχίσουμε;

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το Σχολείο μέσα από την αγάπη των Ουρολόγων
έγινε ένα πρότυπο εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα
στα 15 χρόνια μάθαμε πολλά και βελτιώσαμε τη δομή
με πολλές ενότητες, δοκιμάσαμε διαφορετικούς
τρόπους προσέγγισης. Πάντα γνώμονας ήταν κάθε
νέα γνώση να είναι εφαρμόσιμη στην καθημερινή
μας κλινική πράξη. Ποιο είναι, λοιπόν, το επόμενο
βήμα; Η συμπόρευση με την ΕΟΕ σήμερα και η
ενσωμάτωση αργότερα θα δώσει νέα δυναμική.
Μπορεί το Σχολείο να εξελιχθεί και πώς; Μια ανοιχτή
συζήτηση με το ακροατήριο θα είναι πολύτιμη.
Συντονιστές: Γεράσιμος Αλιβιζάτος
Δημήτρης Χατζηχρήστου

18∶00-18∶30

Coffee break

18∶30-20∶00

Ε ικονικό ς α σ θενή ς 1 :
LUTS
Οι εικονικοί ασθενείς έχουν καταγραφεί ως μία
προσομοίωση της καθημερινής μας κλινικής πράξης.
Οι δυσλειτουργίες του κατώτερου ουροποιητικού
είναι ένα καθημερινό θέμα που προβληματίζει. Ενα
τέτοιο περιστατικό θα αναλυθεί και θα συζητηθούν
πιθανοί χειρισμοί, διαγνωστικοί και θεραπευτικοί.
Ομιλητής: Μιχάλης Σαμαρίνας

20∶00-21∶30

Ε ικονικό ς α σ θενή ς 2:
Λιθίαση
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U roG o ld I :
Οι κλινικά σημαντικότερες
δημοσιεύσεις της χρονιάς:
Λιθίαση – Ενδοουρολογία

Αναισθησιολόγο, αλλά συγχρόνως και Κλινική
Φαρμακολόγο, να απαντά και να εξηγεί.
Ομιλητές: Χρύσα Πουρζιτάκη
Ευάγγελος Φραγκιάδης

Επιλογή όχι μόνο των καλύτερων, αλλά συγχρόνως και
των πιο χρήσιμων δημοσιεύσεων της χρονιάς. Πάντα
με σχολιασμό, σχετικά με το πώς κάθε δημοσίευση
επηρεάζει άμεσα την καθημερινή μας πράξη.

13∶30 -17∶00

Συντονιστές: Στέλιος Γιαννακόπουλος
Αθανάσιος Παπατσώρης

17∶00 -18∶00

Ομιλητές:
Λιθίαση: Μαρία Ζέρβα
Ενδοουρολογία: Μάρκος Καραβιτάκης

10∶30-11∶00

C o f fe e b re a k

11∶00-12∶30

ΔΙ ΑΛ Ε Ι Μ Μ Α

Δ ια δ ρ α σ τ ι κό σε μ ι νά ριο Ι:
Διαβάζοντας την αξονική τομογραφία
σε Ουρολογικούς ασθενείς
Τόσα χρόνια βλέπουμε αξονικές τομογραφίες.
Η εξοικείωση είναι μεγάλη. Πολλά όμως μας
διαφεύγουν. Ένα μάθημα που θα συνοψίσει όλα
εκείνα που πρέπει να προσέχουμε από την
προετοιμασία, μέχρι την αξιολόγηση των ευρημάτων.
Ομιλητής: Αθηνά Τσίλη

U ro s k ills I :
Το αλφαβητάρι της αντιμετώπισης
των LUTS από τον γενικό Ουρολόγο

18∶00-18∶30

Πρόκειται για μια νέα ενότητα του Σχολείου. Πολλές
φορές «πνιγόμαστε» στις λεπτομέρειες και ξεχνάμε
τις βασικές αρχές στη διάγνωση και αντιμετώπιση
μίας πάθησης. Οι αρχές λοιπόν στη διάγνωση και
αντιμετώπιση των διαταραχών της ούρησης
κωδικοποιημένες, ώστε να τις έχουμε πάνω στο
γραφείο μας για έναν γρήγορο έλεγχο κάθε φορά που
αντιμετωπίζουμε ανάλογο περιστατικό.

18∶30-20∶00

Συντονιστής: Απόστολος Αποστολίδης
Ομιλητές: Σωτήρης Γάτσος
Βασίλης Σακαλής

Η λιθίαση παρότι συχνή πάθηση για κάθε
Ουρολογικό ιατρείο, έχει πολλές δυσκολίες. Από τη
συντηρητική αντιμετώπιση, μέχρι την επιλογή της
επέμβασης, και το μεγάλο ζητούμενο «stone free».
Βήμα προς βήμα ένα περιστατικό που προβλημάτισε.

12∶30-13∶30

Ομιλητής: Ιάσων Κυριαζής

Πότε στέλνετε για προεγχειριτική εκτίμηση τον
ασθενή στον Αναισθησιολόγο; Αν το κάνετε το πρωί
του χειρουργείου ίσως είναι αργά. Πότε σταματάμε
τα αντιπηκτικά; Τι περιμένουν οι Αναισθησιολόγοι
από εμάς; Ήρθε η ώρα να ακούσουμε έναν
Ουρολόγο να θέτει ερωτήματα και μία

U ro s e c re t s I :
Τα περιεγχειρητικά μυστικά
και η αναισθησία

C o f fe e b re a k

Ε ι κονι κός α σ θενή ς 3 :
Κύστεις νεφρού
Ένα «εύκολο» κεφάλαιο που κρύβει πολλές
λεπτομέρειες. Οι κύστεις των νεφρών είναι συχνές
από την παιδική ηλικία και ίσως καθορίζουν πολλά,
από τη μελλοντική νεφρική λειτουργία, μέχρι την
πιθανή διάγνωση καρκίνου.
Ομιλητής: Τίτος Μαρκόπουλος

20∶00-21∶30

Ε ι κονι κός α σ θενή ς 4 :
Καρκίνος κύστης
Ο διηθητικός καρκίνος της κύστης αποτελεί τον
φόβο ασθενών και Ουρολόγων. Ένα περιστατικό
στη μακρόχρονη εξέλιξη του δίνει αφορμή για μια
γόνιμη συζήτηση.
Ομιλητής: Μάρκος Καραβιτάκης
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Σάββατο 16/04/2022

8∶30-10∶30

UroGold IΙ:
Οι κλινικά σημαντικότερες
δημοσιεύσεις της χρονιάς:
Λιθίαση – Ενδοουρολογία
Επιλογή όχι μόνο των καλύτερων, αλλά συγχρόνως και
των πιο χρήσιμων δημοσιεύσεων της χρονιάς. Πάντα
με σχολιασμό, σχετικά με το πώς κάθε δημοσίευση
επηρεάζει άμεσα την καθημερινή μας πράξη.
Συντονιστές: Αθανάσιος Δελλής
Γιώργος Κουσουρνάς
Ομιλητές:
Λειτουργική Ουρολογία: Αικατερίνη Τσιόγγα
Ανδρολογία: Κωνσταντίνος Μακαρούνης

10∶30-11∶00

Coffe e break

11∶00-12∶30

κανόνων ανάγνωσης από έναν εξειδικευμένο
ακτινοδιαγνώστη
Ομιλητής: Βασίλης Κουτουλίδης

13∶30 -17∶00

Δ Ι ΑΛΕ Ι ΜΜΑ

17∶00 -18∶00

Δ ια δ ρα σ τικό σ εμ ινά ριο Ι Ι :
Ξεκινώντας να κάνω fusion βιοψία
προστάτη
Η fusion βιοψία ήρθε για να επιβληθεί γρήγορα.
Πόσο δύσκολη είναι; Βήμα-βήμα η διαδικασία ώστε
να γίνει αντιληπτή, μαζί με μικρά «μυστικά», με
έμφαση σε απλούς τρόπους, ώστε να μπορεί ο
καθένας να προσεγγίσει τη μέθοδο, και να την
εφαρμόσει αύριο στην κλινική του πράξη.
Ομιλητές: Δημήτρης Καλυβιανάκης
Σπύρος Καμπάνταης

Uros kills IΙ:
Το αλφαβητάρι της αντιμετώπισης
της λιθίασης από τον γενικό Ουρολόγο

18∶00-18∶30

Πρόκειται για μια νέα ενότητα του Σχολείου. Πολλές
φορές «πνιγόμαστε» στις λεπτομέρειες και ξεχνάμε
τις βασικές αρχές στη διάγνωση και αντιμετώπιση
μιας πάθησης. Οι αρχές, λοιπόν, στη διάγνωση και
αντιμετώπιση των διαταραχών της ούρησης,
κωδικοποιημένες, ώστε να τις έχουμε πάνω στο
γραφείο μας για έναν γρήγορο έλεγχο κάθε φορά
που αντιμετωπίζουμε ανάλογο περιστατικό.

18∶30-20∶00

Συντονιστής: Παναγιώτης Καλληδώνης
Ομιλητές: Δημήτρης Καλυβιανάκης
Ιωάννης Μυκονιάτης

12∶30-13∶30

Uros e cre ts IΙ:
Τα μυστικά στην ανάγνωση της
μαγνητικής τομογραφίας με έμφαση
στην πολυπαραμετρική του προστάτη
και της κύστης
Η μαγνητική τομογραφία πλέον αποτελεί
απεικονιστική μέθοδο αιχμής. Μάλιστα μετά
το PIRADS ήρθε και το BIRADS για να ανατρέψει
την καθημερινή μας πράξη. Ένα μάθημα βασικών
12

Κυριακή 17/04/2022

Coffee brea k

Ε ικονικό ς α σ θενή ς 5 :
Καρκίνος προστάτη
Καθένας που ασκεί την ειδικότητα νοιώθει πως ο
καρκίνος του προστάτη είναι ένα από τα πλέον
δύσβατα κεφάλαια. Αυτό, επειδή κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει την πορεία της νόσου. Οι εκπλήξεις
είναι συχνές και τα διλήμματα καθημερινά. Ένα
τέτοιο περιστατικό θα δώσει το έναυσμα για τις
κλασσικές, πλέον, συζητήσεις του Σχολείου.
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημόπουλος

20∶00-21∶30

Ε ικονικό ς α σ θενή ς 6 :
Ανδρολογία
Όλα μπορούν να μπερδευτούν: Φλεγμονή, στυτική
δυσλειτουργία, υπογονιμότητα, ακόμη και πρόωρη
εκσπερμάτιση. Ας προσπαθήσουμε να τα βάλουμε
σε μία σειρά μέσα από ένα περιστατικό που εύκολα
μπορεί να μας κάνει να «χαθούμε».

8∶30-10∶30

U roG o ld I Ι Ι :
Οι κλινικά σημαντικότερες
δημοσιεύσεις της χρονιάς:
Ογκολογία

13∶30-14∶00

Σ Υ Μ Π Ε ΡΑ Σ Μ ΑΤΑ
Τι μας έμεινε από το 15ο Σχολείο;
Συντονιστής: Δημήτρης Χατζηχρήστου

Επιλογή όχι μόνο των καλύτερων, αλλά συγχρόνως
και των πιο χρήσιμων δημοσιεύσεων της χρονιάς.
Πάντα με σχολιασμό, για το πως κάθε δημοσίευση
επηρεάζει άμεσα την καθημερινή μας πράξη.
Συντονιστής: Διονύσης Μητρόπουλος
Ομιλητές:
Καρκίνος προστάτη: Μιχαήλ Λαρδάς
Καρκίνος κύστης: Πέτρος Σουντουλίδης

10∶30-11∶00

C o f fe e b re a k

11∶00-13∶30
U roO ly m p ic s

Η νέα δομή της ενότητας περιλαμβάνει δυο ομάδες
συναδέλφων. Οι συντονιστές τους θέτουν μια σειρά
ερωτήσεων γνώσεων (που αφορούν από κλινικά
θέματα μέχρι χρήση εργαλείων) και, θα πρέπει, η κάθε
ομάδα ομόφωνα να αποφασίσει για την απάντηση και
την τεκμηρίωσή της. Επομένως, 30 ερωτήματα που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ειδικότητας, ζητούν
τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Συντονιστές: Αθανάσιος Δελλής
Ευάγγελος Λιάτσικος
Ανδρέας Σκολαρίκος
Πέτρος Σουντουλίδης

Ο μά δ α Α

Μαρία Ζέρβα
Μιχαήλ Λαρδάς
Τίτος Μαρκόπουλος
Παναγιώτης Μουρμούρης
Λάζαρος Τζελβές

Ο μά δ α Β

Σωτήρης Γάτσος
Σπύρος Καμπάνταης
Γιώργος Κουσουρνάς
Κωνσταντίνος Μακαρούνης
Ιωάννης Μυκονιάτης

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μακαρούνης
13

15th Uroschool

14-17 APRIL 2022 > PORTARIA - PELIO

Ομιλητές / Συντονιστές
Αλιβιζάτος Γεράσιμος
Διευθυντής Ουρολογικής
Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

Κουσουρνάς Γιώργος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα/Ρόδος

Αποστολίδης Απόστολος
Καθηγητής Ουρολογίας Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.

Κουτουλίδης Βασίλης
Επίκουρος Καθηγητής
Ακτινολογίας ΕΚΠΑ

Γάτσος Σωτήρης
Χειρουργός Ουρολόγος
Ακαδημαϊκός υπότροφος
Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Γιαννακόπουλος Στέλιος
Καθηγητής Ουρολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης
Δελλής Αθανάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ
Δημόπουλος Παναγιώτης
Χειρουργός Ουρολόγος,
Θεσσαλονίκη
Ζέρβα Μαρία
Επικουρική Επιμελήτρια Β’,
ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», Ε.Ε.Σ.,
Αθήνα
Καλληδώνης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας Πανεπιστημίου
Πατρών
Καλυβιανάκης Δημήτρης
Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Καμπάνταης Σπύρος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Θεσσαλονίκη
Καραβιτάκης Μάρκος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα
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Κυριαζής Ιάσων
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα
Λαρδάς Μιχαήλ
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα
Λιάτσικος Ευάγγελος
Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Μακαρούνης Κωνσταντίνος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα
Μαρκόπουλος Τίτος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα
Μητρόπουλος Διονύσης
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ
Μουρμούρης Παναγιώτης
Χειρουργός Ουρολόγος,
Αθήνα
Μυκονιάτης Ιωάννης
Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ

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

Πληροφορίες

Εγγραφή

Επιστημονική Επιτροπή

Οργάνωση

Το κάθε πακέτο
περιλαμβάνει:

1.

1.

(δοκιμασία αυτοαξιολόγησης

/μοριοδότηση)

(Social media, εκπαιδευτικές
εφαρμογές υπολογιστών)

2.

2.

(εκπαιδευτικό υλικό)

(χρηματοδότηση / οργάνωση)

3.

3.

(εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

(οργάνωση / εγγραφές)

Σαμαρίνας Μιχάλης
Επιμελητής ΕΣΥ, Ουρολογική
Κλινική Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας

Παρακολούθηση
του σχολείου

Σκολαρίκος Ανδρέας
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Ηλεκτρονικό
φάκελο υλικού

Σουντουλίδης Πέτρος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Τζελβές Λάζαρος
Ειδικευόμενος Ουρολογίας,
Γ.Ν. Αττικής “Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ”

Πιστοποιητικό
παρακολούθησης
και μοριοδότησης
(Π.Ι.Σ.)
Δικαίωμα αξιολόγησης
και ψηφοφορίας

Τσίλη Αθηνά
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής
Ιωαννίνων

Απόστολος Αποστολίδης

Δημήτρης Καλυβιανάκης

Ευάγγελος Λιάτσικος

Μέλιος Νίγδελης

Άρης Παπαγιαννόπουλος

Μαρίνα Τσιούπρου

4.

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

Ανδρέας Σκολαρίκος
(εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Φραγκιάδης Ευάγγελος
Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδημαϊκός υπότροφος,
Α' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ

5.

Δημήτρης Χατζηχρήστου

Χατζηχρήστου Δημήτρης
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

(εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Παπατσώρης Αθανάσιος
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ
Πουρζιτάκη Χρύσα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Φαρμακολογίας - Κλινικής
Φαρμακολογίας, Α.Π.Θ.

Επικοινωνία
για θέματα οργάνωσης:

Τηλ./fax: 2310228028

Μαρίνα Τσιούπρου, ΜΑ
Υπεύθυνη δράσεων ΙΜΟΠ

e-mail: m.tsiouprou@imop.gr

Κινητό: 6942791082
website: www. imop.gr

Website: www.uroschool.gr
15

15O Σχολείο Ουρολογίας

14-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 > ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

Ποιοί είμαστε

Εγκρίσεις

Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων

Εθνικός
Οργανισμός
Φαρμάκων

Σκοπός
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.

Έγκριση ΕΟΦ
Η εκδήλωση “Uroschool 2022”, έχει λάβει έγκριση ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 11787 και ημερομηνία 04-02-2022

Ιστορικό
Το ΙΜΟΠ ιδρύθηκε το 2011, με πρωτοβουλία
επιστημόνων-μελών του Διδακτικού 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.

Γίνε μέλος

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

Πιστοποίηση- Μοριοδότηση

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

Γίνε σήμερα μέλος του ΙΜΟΠ, συμπληρώνοντας την ειδική

Εγγραφείτε στο

άμεσα τον κωδικό πρόσβασης στις σελίδες για ειδικούς με
πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και έγκυρη ενημέρωση για όλες
τις δράσεις του.

για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες
τις ψηφοφορίες, αξιολογήσεις και τεστ
του 13ου Σχολείου

φόρμα στον ιστοχώρο www.imop.gr, και έτσι θα αποκτήσεις
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Αναμένεται

Αναμένεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

www.uroschool.gr
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15th Uroschool

ΧΟΡΗΓΟΙ
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www.imop.gr

www.uroschool.gr

