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Πρόσκληση στο 12ο Σχολείο
Για 12η χρονιά σας καλώ να συνδιαμορφώσουμε
το Σχολείο Ουρολογίας στην Πορταριά.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που δίνουν την ταυτότητα στο Σχολείο παραμένουν
αναλλοίωτα. Ο μικρός αριθμός εκπαιδευόμενων - συμμετεχόντων Ουρολόγων,
οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι ως διδάσκοντες, οι παρουσιάσεις
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 ο χρόνος
συζήτησης –πάντα κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της διδασκαλίας–
απαρτίζουν τις σταθερές εκπαιδευτικές αρχές του σχολείου.
Μαζί με όλες τις δοκιμασμένες δομές, όπως τα άρθρα της χρονιάς
που άλλαξαν την κλινική μας πράξη και τα νέα από τα μεγάλα ογκολογικά
συνέδρια, τα διαδραστικά σεμινάρια, τα χειρουργικά μυστικά, τους εικονικούς
ασθενείς, προστέθηκε και η Ολυμπιάδα γνώσης με πρώτο θέμα τις
λειτουργικές διαταραχές. Στα θέματα ξεχωρίζουν η αντιμετώπιση
του καρκίνου του προστάτη σε νέους άντρες, τα μυστικά στην αντιμετώπιση
των λοιμώξεων και της πρόληψης της σήψης, η συνύπαρξη προστατίτιδας
και στυτικής δυσλειτουργίας. ∆ίνεται βάρος στην αντιμετώπιση «κλασσικών»
αποτυχιών στη θεραπεία, όπως η αποτυχημένη πυελοπλαστική
και οι «εφιάλτες» στην ενδοουρολογία.

Σας περιμένουμε λοιπόν στο ετήσιο ραντεβού μας στην Πορταριά
που ΕΣΕΙΣ το κάνατε θεσμό στην εκπαίδευση των Ουρολόγων!
∆ημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΙΜΟΠ
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Η ταυτότητα του σχολείου
ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

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
• ∆εν έχει κοινωνικό πρόγραμμα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;
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 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 150
που συμμετέχουν. ∆εν 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 Υ ΘΥ 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 συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Περιορισμένος 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, άμεσης 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.

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
Τρεις καταξιωμένοι συνάδελφοι ετοιμάζουν
από 10 ερωτήσεις και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει
να απαντήσουν ηλεκτρονικά. Στο τέλος θα δοθούν
τεκμηριωμένα οι σωστές απαντήσεις. Οι τρείς πρώτοι
θα είναι προσκεκλημένοι του ΙΜΟΠ στο Andrology
update 2020.

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;
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Ομιλητές
Οι εκπαιδευτές / συντονιστές με αλφαβητική σειρά είναι:
1

Αθανασόπουλος Αναστάσιος

14

Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών
2

Αλιβιζάτος Γεράσιμος

∆ιευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
Θεραπευτηρίου “ΥΓΕΙΑ”
3

Αναστασιάδης Αναστάσιος

Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
4

Αποστολίδης Απόστολος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας - Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.
5

Βαρκαράκης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ
6

Γιαννακόπουλος Στυλιανός

Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας
∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
7

8

Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα
15

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

16

Μελέκος Μιχαήλ

17

18

Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
10

19

20

Μικροβιολόγος,
Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” Θεσσαλονίκη
12

Κουσουρνάς Γιώργος

Χειρουργός Ουρολόγος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Α' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
13

Λιάτσικος Ευάγγελος

Μυτιλέκας Βάϊος

Χειρουργός Ουρολόγος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
21

Παπαϊωάννου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια
Εργαστήριο Βιολογικής
Χημείας Α.Π.Θ.
22

Σκολαρίκος Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ
23

Κυριαζής Ιάσων

Κοντοπούλου Κωνσταντίνα

Μυκονιάτης Ιωάννης

Ακαδημαϊκός υπότροφος
Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Σουντουλίδης Πέτρος
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα
11

Μητσογιάννης Ηρακλής
Επίκουρος Καθηγητής
Ουρολογίας ΕΚΠΑ

∆ημόπουλος Πάνος

Καλυβιανάκης ∆ημήτριος

Μητρόπουλος ∆ιονύσης

Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Χειρουργός Ουρολόγος, Consultant,
Southend University Hospital, London
9

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ουρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Ομότιμος Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

∆ημητριάδης Γιώργος

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Μακαρούνης Κωνσταντίνος

24

Σφουγγαριστός Σταύρος

Χειρουργός Ουρολόγος, Ρόδος
25

Τζώρτζης Βασίλης

26

Χατζηχρήστου ∆ημήτριος

Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών
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Παρασκευή
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

08:3010:30

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11

Πέμπτη
18:0019:00

Ομιλητές:

Ομιλητές:
Coffee break

11:0012:30

UroSkills Ι:
Ουρολοιμώξεις
και αντοχή στα αντιβιοτικά.

11:0012:30

UroSkills ΙΙ:
Ο εφιάλτης
των ενδοουρολογικών επιπλοκών

Συντονιστής: Γιώργος ∆ημητριάδης

Συντονιστής: Ευάγγελος Λιάτσικος

Ομιλητές: • Προβληματισμοί ενός
Ουρολόγου σε σχέση με
την επιλογή αντιβιοτικού
∆ημήτρης Καλυβιανάκης

Ομιλητές: Παναγιώτης Καλληδώνης
Ιάσων Κυριαζής

• Οι απαντήσεις
από το εργαστήριο
Kωνσταντίνα Κοντοπούλου
12:3014:00

Ομιλήτρια:

Μαρία Παπαϊωάννου

18:0019:00

∆ιαδραστικό σεμινάριο Ι:
Κρουστικά κύματα στην κλινική
Ουρολογική πράξη σήμερα
Συντονιστής: ∆ημήτρης Χατζηχρήστου
Ομιλητές:

∆ημήτρης Χατζηχρήστου

∆ημήτρης Καλυβιανάκης
Ιωάννης Μυκονιάτης

19:0019:30

Coffee break

19:3020:30

Εικονικός ασθενής 3:
Μόρφωμα νεφρού

Ανδρέας Σκολαρίκος

Εικονικός ασθενής 2:
Ασθενής με στυτική δυσλειτουργία
και μη βακτηριακή χρόνια προστατίτιδα
Ομιλητής:

UroSecrets I: UROMICS:
Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος

• Έντυπα/Περιοδικά
Γιώργος Κουσουρνάς

19:3020:30

12:3014:00

Ομιλητής:
20:3021:30

08:3010:30

ΑΠΡΙΛIOY

UroGold III:
Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς
Λειτουργική Ουρολογία - ΚΥΠ /
Ανδρολογία / Υπογονιμότητα /
Σεξουαλική Ιατρική
Συντονιστές: ∆ημήτρης Καλυβιανάκης
Ηρακλής Μητσογιάννης
Ομιλητές:

Βάιος Μυτιλέκας
Κωνσταντίνος Μακαρούνης

10:3011:00

Coffee break

11:0012:30

UroOlympics:
LUTS
Συντονιστές:
Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Απόστολος Αποστολίδης
Ηρακλής Μητσογιάννης

12:3014:00

UroSecrets III:
Όταν η πυελοπλαστική αποτύχει
Ομιλητής:

Στέλιος Γιαννακόπουλος

∆ιονύσης Μητρόπουλος
14:0014:30

14:0018:00

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:0019:00

∆ιαδραστικό σεμινάριο ΙΙ:
Καρκίνος του προστάτη στα 50

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συντονιστές / Ομιλητές:
Γεράσιμος Αλιβιζάτος
∆ιονύσης Μητρόπουλος
19:0019:30

Coffee break

19:3020:30

Εικονικός ασθενής 5:
Άντρας με βακτηριακή προστατίτιδα
που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία
Ομιλητής:

20:3021:30

Βασίλης Τζώρτζης

Εικονικός ασθενής 4:
Υποτροπιάζων ουροθηλιακός
καρκίνος κύστης
Ομιλητής:

UroSecrets II:
Μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος
καρκίνος του προστάτη:
Τα ευχάριστα νέα
Ομιλητής:

Κυριακή

Πάνος ∆ημόπουλος
Πέτρος Σουντουλίδης

10:3011:00

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Εικονικός ασθενής 1:
Λιθίαση:
Αντιμέτωποι με τη λοίμωξη και τη σήψη
Ομιλητής:

Αναστάσιος Αναστασιάδης
Σταύρος Σφουγγαριστός

Coffee break

• Το δίλημμα
του περιοδικού μας
Ανδρέας Σκολαρίκος
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Ομιλητές:

14:0018:00

Coffee break

UroGold II:
Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς
Ογκολογία: Τα σημαντικότερα νέα
από το ESMO 2018 και το ASCO 2019
Συντονιστές: Ιωάννης Βαρκαράκης
Βασίλης Τζώρτζης

• ∆ιαδίκτυο
Ιωάννης Μυκονιάτης

19:0019:30

08:3010:30

14

ΑΠΡΙΛIOY

Συντονιστές: Παναγιώτης Καλληδώνης
Χαράλαμπος Μαμουλάκης

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ:
Συντονιστές: Μιχάλης Μελέκος
Βασίλης Τζώρτζης

20:3021:30

UroGold I:
Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς
Λιθίαση / Ενδοουρολογία /
Νέες τεχνολογίες

Σάββατο

10:3011:00

ΑΠΡΙΛIOY

Τι πρέπει να διαβάζει ο Ουρολόγος;

13

ΑΠΡΙΛIOY

Εικονικός ασθενής 6:
ΚΥΠ και υποαντανακλαστική κύστη
Ομιλητής:

21:45

Κώστας Μακαρούνης

Απόστολος Αποστολίδης

Eπίσημο ∆είπνο
στο εστιατόριο του Portaria Hotel

Ιωάννης Βαρκαράκης

11

12
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Παρασκευή

ΑΠΡΙΛIOY

08:30 - 10:30 UroGold I: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς
Λιθίαση / Ενδοουρολογία / Νέες τεχνολογίες

2O19

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ιαβάζουμε τις δημοσιεύσεις όλης της χρονιάς. Επιλέγουμε αυτές που αλλάζουν την κλινική μας πράξη
και τις παρουσιάζουμε σύντομα και περιεκτικά. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της λιθίασης/ενδοουρολογίας οι
εξελίξεις είναι καταιγιστικές και η τεχνολογία τροποποιεί κάθε χρόνο τις θεραπευτικές προσεγγίσεις μας.
Συντονιστές: Παναγιώτης Καλληδώνης
Χαράλαμπος Μαμουλάκης

Ομιλητές: Αναστάσιος Αναστασιάδης
Σταύρος Σφουγγαριστός

10:30 - 11:00 COFFEE BREAK
11:00 - 12:30 UroSkills Ι: Ουρολοιμώξεις και αντοχή στα αντιβιοτικά

11

Πέμπτη

ΑΠΡΙΛIOY

Το τεράστιο πρόβλημα της ιατρικής πράξης παγκόσμια, μέσα από μια «Ουρολογική ματιά». Ένας Ουρολόγος
θέτει τους προβληματισμούς του μέσα από σειρά πραγματικών περιστατικών και μια μικροβιολόγος τον
στηρίζει στις θεραπευτικές του αποφάσεις.
Ομιλητές: • Προβληματισμοί ενός Ουρολόγου σε σχέση με την επιλογή αντιβιοτικού - ∆ημήτρης Καλυβιανάκης
• Οι απαντήσεις από το εργαστήριο - Κωνσταντίνα Κοντοπούλου

18:00 - 19:00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ: Τί πρέπει να διαβάζει ο Ουρολόγος ;
Η εκπαίδευση ενός επιστήμονα δεν τελειώνει ποτέ. Η επαγγελματική ενασχόληση όμως περιορίζει τον
χρόνο και σε συνδυασμό με την πληθώρα πηγών πληροφόρησης είναι δύσκολο να επιλέξει ο Ουρολόγος
τι να διαβάσει. Οδηγίες λοιπόν για πηγές ενημέρωσης μέσα από μια αξιολόγηση ηλεκτρονικών και
έντυπων πηγών.
Συντονιστές: Μιχάλης Μελέκος, Βασίλης Τζώτζης
Ομιλητές: • ∆ιαδίκτυο - Ιωάννης Μυκονιάτης
• Έντυπα/Περιοδικά - Γιώργος Κουσουρνάς
• Το δίλημμα για το περιοδικό μας - Ανδρέας Σκολαρίκος

19:00 - 19:30 COFFEE BREAK
19:30 - 20:30 Εικονικός ασθενής 1: Λιθίαση: Αντιμέτωποι με τη λοίμωξη και τη σήψη
Καθημερινά «βλέπουμε» περιστατικά με ουρολοιμώξεις λιθιασικών ασθενών. Ο φόβος της σήψης είναι
πάντα στο μυαλό μας. Και η παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση και επιτυχής. Μέσα από ένα τέτοιο
περιστατικό θα συζητηθούν πρωτόκολλα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και άμεσης αντιμετώπισης.
Επίσης θα συζητηθεί η ασφαλής χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με ιστορικό λοιμώξεων.
Ομιλητής: Ανδρέας Σκολαρίκος

20:30 - 21:30 Εικονικός ασθενής 2: Ασθενής με στυτική δυσλειτουργία
και μη βακτηριακή χρόνια προστατίτιδα
Πόσο συχνά ευθύνεται η χρόνια προστατίτιδα για τη στυτική δυσλειτουργία; Μήπως όμως και η στυτική
δυσλειτουργία προκαλεί χρόνια προστατίτιδα; Τι θεραπεύουμε πρώτα και πώς; Υπάρχει λύση σε αυτό το
διπλό δύσκολο πρόβλημα που στέλνει τον ασθενή από τον ένα Ουρολόγο στον άλλο;
Ομιλητής: ∆ημήτρης Χατζηχρήστου

12:30 - 14:00 UroSecrets I: UROMICS: Τι πρέπει να ξέρει ο Ουρολόγος
Genomics – Proteomics – Transcriptomics – Metabolomics –Mibrobiomics και φθάσαμε στα UROMICS.
Μπήκαν στη ζωή μας αλλά είναι τελικά χρήσιμα στην κλινική πράξη; Μια πρώτη «ανάγνωση»
και χρήσιμες συμβουλές από μία ειδικό με γνώση και εμπειρία στο θέμα και το κυριότερο, η μακρόχρονη
συνεργασία της με Ουρολόγους.
Ομιλητής: Μαρία Παπαιωάννου

14:00 - 18:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:00 - 19:00 ∆ιαδραστικό σεμινάριο Ι: Κρουστικά κύματα
στην κλινική Ουρολογική πράξη σήμερα
Τα κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης αποτελούν πλέον θεραπευτικό εργαλείο και των Ουρολόγων.
Τι είναι όμως το κρουστικό κύμα; ∆ιαφέρει από αυτά της λιθοθρυψίας; Μπήκε ήδη στις κατευθυντήριες
οδηγίες για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Η συμβολή του
στην αντιμετώπιση της χρόνιας μη βακτηριακής προστατίτιδας/χρόνιο πυελικό πόνο δείχνει πολύτιμη.
Πώς τελικά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε; Πρακτικές συμβουλές από τη μέχρι σήμερα εμπειρία.
Συντονιστής: ∆ημήτρης Χατζηχρήστου

Ομιλητές: ∆ημήτρης Καλυβιανάκης
Ιωάννης Μυκονιάτης

19:00 - 19:30 COFFEE BREAK
19:30 - 20:30 Εικονικός ασθενής 3: Μόρφωμα νεφρού
Ο ασθενής φέρνει την αξονική τομογραφία με εύρημα «μόρφωμα στον νεφρό». Συχνά η ανάγνωση είναι
δύσκολη. Είναι ή όχι όγκος; Χρειάζεται να χειρουργηθεί; Μπορεί να σωθεί ό νεφρός; Έχει θέση η
παρακολούθηση και έως πότε; Θα εμπιστευτούμε τον ακτινολόγο στη διάγνωση «καλοήθη» όγκου;
Ομιλητής: Βασίλης Τζώρτζης

20:30 - 21:30 Εικονικός ασθενής 4: Υποτροπιάζον ουροθηλιακός καρκίνος κύστης
Ο ασθενής υποβλήθηκε σε TURBT προ διετίας για πρώτη φορά. Έκτοτε έχει υποτροπιάσει 3 φορές και
πολλά ερωτήματα προβάλλουν. Πως θα χειριστούμε τον ασθενή; Υπάρχει τρόπος να περιορίσουμε τις
υποτροπές; Τι δεν κάναμε σωστά;
Ομιλητής: Ιωάννης Βαρκαράκης

12
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14

Σάββατο

ΑΠΡΙΛIOY

08:30 - 10:30 UroGold II: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς
Ογκολογία: Τα σημαντικότερα νέα από το ESMO 2018 και το ASCO 2019
Τα δύο μεγάλα ογκολογικά συνέδρια φέρνουν κάθε χρόνο τα νέα στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
Οι ουρολογικοί καρκίνοι συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον, αφού καθορίζουν την καθημερινή μας πράξη.
Τι νέα έχουμε από τα δυο αυτά συνέδρια και ποιες οι επιπτώσεις τους στην κλινική μας πράξη;
Συντονιστές: Ιωάννης Βαρκαράκης
Βασίλης Τζώρτζης

Ομιλητές: Πάνος ∆ημόπουλος
Πέτρος Σουντουλίδης

10:30 - 11:00 COFFEE BREAK
11:00 - 12:30 UroSkills ΙI: Ο εφιάλτης των ενδοουρολογικών επιπλοκών
Όλοι μας αντιμετωπίζουμε επιπλοκές στα ενδοουρολογικά χειρουργεία. Συχνά οι διεγχειρητικές
επιπλοκές δοκιμάζουν τα στεφανιαία μας. Μέσα από την τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία τους
οι ομιλητές θα μας παρουσιάσουν επιπλοκές που δεν θα ξεχάσουν ποτέ και τι έμαθαν από αυτές.
Συντονιστής: Ευάγγελος Λιάτσικος

Ομιλητές: Παναγιώτης Καλληδώνης
Ιάσων Κυριαζής

12:30 - 14:00 UroSecrets II: Μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος του προστάτη:
Τα ευχάριστα νέα
∆υο φάρμακα έλαβαν έγκριση για ασθενείς με ευνουχοάντοχο μη μεταστατικό καρκίνο προστάτη.
Τι μάθαμε από τις μελέτες; Πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε σωστά; Αλλάζουν την πρόγνωση της νόσου;
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Κυριακή

ΑΠΡΙΛIOY

08:30 - 10:30 UroGold ΙII: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς
Λειτουργική Ουρολογία - ΚΥΠ / Ανδρολογία / Υπογονιμότητα /
Σεξουαλική Ιατρική
Τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό είναι το κεφάλαιο που ίσως γνωρίζουμε καλύτερα
στην Ουρολογία. Αλλά συνεχώς οι γνώσεις εμπλουτίζονται. Συγχρόνως, τη χρονιά που πέρασε
οι κατευθυντήριες οδηγίες άλλαξαν σε δυο τουλάχιστον παθήσεις: στη στυτική δυσλειτουργία
και στην ιδιοπαθή ολιγοασθενοσπερμία. Επιπλέον, πολλές δημοσιεύσεις μας εξωπλίζουν με πρακτικές
γνώσεις. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην τροποποίηση της κλινικής μας πράξης.
Συντονιστές: ∆ημήτρης Καλυβιανάκης
Ηρακλής Μητσογιάννης

Ομιλητές: Βάϊος Μυτιλέκας
Κωνσταντίνος Μακαρούνης

10:30 - 11:00 COFFEE BREAK
11:00 - 12:30 UroOlympics: LUTS
Η νέα θεματική ενότητα του Σχολείου είναι μια «ολυμπιάδα» γνώσης. Τρεις καταξιωμένοι συνάδελφοι
θέτουν από 10 ερωτήσεις στα τρία κεφάλαια των διαταραχών της ούρησης: την καλοήθη υπερπλασία
προστάτη, τη νευροουρολογία και τη γυναικολογική Ουρολογία. Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν ηλεκτρονικά
και αμέσως μετά οι συντονιστές σχολιάζουν και τεκμηριώνουν τις σωστές απαντήσεις.
Συντονιστές / Ομιλητές: Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Απόστολος Αποστολίδης
Ηρακλής Μητσογιάννης

Ομιλητής: ∆ιονύσης Μητρόπουλος

*

Οι τρεις πρώτοι
κερδίζουν τη συμμετοχή τους
στο Andrology Update 2020.

14:00 - 18:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30 - 14:00 UroSecrets III: Όταν η πυελοπλαστική αποτύχει

18:00 - 19:00 ∆ιαδραστικό σεμινάριο IΙ: Καρκίνος του προστάτη στα 50

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά, όπως και η μετεγχειρητική πορεία. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης,
όμως, οι απεικονιστικές εξετάσεις δείχνουν ότι λειτουργικά ή απόφραξη παραμένει. Μία ιδιαίτερα
δύσκολη στιγμή για τον χειρουργό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα τολμήσουμε μια νέα επέμβαση;
Μπορούμε να περιμένουμε και πόσο; Πότε και με ποια μέθοδο θα επέμβουμε;

Ένας άντρας 52 ετών κάνει προληπτικό έλεγχο εν όψει προσπάθειας για τεκνοποίηση σε δεύτερο γάμο.
Τo PSA θέτει υποψίες και η βιοψία θέτει τη διάγνωση Gleason score 3+3=6. Πώς θα φτάσουμε και πώς
θα αξιολογήσουμε τη διάγνωση; Πώς θα προσεγγίσουμε την αγωνία του άντρα που αρνείται την επέμβαση;
Θα επιβιώσει τελικά; Θα κάνει παιδιά; Θα μπορέσει να χαρεί το σεξ με τη νέα σύντροφό του;
Μπορεί με άλλα λόγια να κάνει όνειρα;
Συντονιστές / Ομιλητές: Γεράσιμος Αλιβιζάτος
∆ιονύσης Μητρόπουλος

Ομιλητής: Στέλιος Γιαννακόπουλος

14:00 - 14:30 Συμπεράσματα - Συζήτηση

19:00 - 19:30 COFFEE BREAK
19:30 - 20:30 Εικονικός ασθενής 5: Άντρας με βακτηριακή προστατίτιδα
που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία
Το διαχρονικό δίλημμα του Ουρολόγου: Η σύντροφος ουρολοιμώξεις και κολπίτιδες και ο άντρας θετική
καλλιέργεια σπέρματος. Η μια θεραπεία διαδέχεται την άλλη, αλλά οι καλλιέργειες παραμένουν θετικές.
Μια προσέγγιση ενός περιστατικού που φέρνει σε απόγνωση τον Ουρολόγο.
Ομιλητής: Κώστας Μακαρούνης

20:30 - 21:30 Εικονικός ασθενής 6: ΚΥΠ και υποαντανακλαστική κύστη
Επίσχεση και εκκένωση δύο λίτρα ούρα. Χωρίς επιπτώσεις στο ανώτερο ουροποιητικό, ευτυχώς.
Η απεικόνιση μιλάει για καλοήθη υπερπλασία προστάτη. Θα χειρουργήσουμε τον ασθενή και πότε;
Μπορούμε να προβλέψουμε αν θα ουρήσει μετεγχειρητικά; Και αν δεν ουρήσει τι θα κάνουμε;
Ποια ενημέρωση πρέπει να κάνουμε στον ασθενή πριν από το χειρουργείο;
Ομιλητής: Απόστολος Αποστολίδης

21:45
14

ΕΠΙΣΗΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ στο εστιατόριο του Portaria Hotel
15

11 • 12 • 13 • 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ > PORTARIA HOTEL

info - Πληροφορίες
Γε ν ι κ έ ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
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.

∆ιαμονή

Εγγραφή
Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του σχολείου
• ∆είπνο το Σάββατο το βράδυ
• Hλεκτρονικό φάκελο υλικού
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
και μοριοδότησης (EU-ACME)
• 6 coffee breaks
Οργάνωση
Την οργανωτική ευθύνη του σχολείου
έχει επιτροπή του ΙΜΟΠ:
1. Α. Αποστολίδης (δοκιμασία αυτοαξιολόγησης /μοριοδότηση)
2. ∆. Καλυβιανάκης (εκπαιδευτιό υλικό)
3. Ε. Μητσακοπούλου (ηλεκτρονική πλατφόρμα / εγγραφές)
4. Μ. Νίγδελης (Social media, εκπαιδευτικές εφαρμογές υπολογιστών)
5. Α. Παπαγιαννόπουλος (χρηματοδότηση / οργάνωση)
6. Μ. Τσιούπρου (οργάνωση / εγγραφές)
7. ∆. Χατζηχρήστου (εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
Εξωτερικοί Συνεργάτες

16

Dada art

e-sepia website

C. Karietis - Cat advertising

www.uroschool.gr

Η Πορταριά διαθέτει πολλά
ξενοδοχεία και ξενώνες.
Για την κάλυψη των αναγκών
του συνεδρίου έχει εξασφαλιστεί
επαρκής αριθμός δωματίων σε αυτά.

Portaria Hotel
Τηλ: +30 24280 90000
e-mail: info@portariahotel.gr
www.portariahotel.gr
PhΙloxenia
Τηλ: +30 24280 99160
e-mail: chrisamilanou@gmail.com
www.filoxenia-pilio.gr
Ξενώνας Τριανταφυλλιές
Τηλ: +30 24280 99641
e-mail: info@triantafillies.gr
www.triantafillies.gr
Stevalia
Τηλ: +30 24280 90199
e-mail: info@stevalia.gr
www.stevalia.gr

Επικοινωνία για θέματα οργάνωσης:

Valeni
Τηλ: +30 24280 90206-7
e-mail: info@valeni.gr
www.valeni.gr

Μαρίνα Τσιούπρου, ΜΑ
Υπεύθυνη δράσεων ΙΜΟΠ
Τηλ./fax: 2310228028
Κινητό: 6942791082

Αρχοντικό Ναουμίδη
Τηλ: +30 24280 99470
e-mail: info@naoumidishotel.gr
www.naoumidishotel.gr

e-mail: m.tsiouprou@imop.gr
website: www. imop.gr
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Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων

Ποιοί είμαστε
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.

Ιστορικό

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.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

Γίνε σήμερα μέλος του ΙΜΟΠ, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον νέο ιστοχώρο
www.uroshcool.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.

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/
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