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Με ιδιαίτερη τιμή και
αίσθημα ευθύνης ανέλαβα
από τον Δεκέμβριο του 2017
την προεδρία του νέου
διοικητικού συμβουλίου της
ΟΥΕΒΕ, στο οποίο
υπηρέτησα σε διάφορες
θέσεις από το 2003. Το
πρώτο και σημαντικότερο
πράγμα, πέραν της
ανακαίνισης και
ενεργοποίησης των
υπαρχόντων υποδομών μας,
ήταν να ανασυστήσουμε τον
κατάλογο των μελών μας, ο
οποίος με βάση την
τροποποίηση του
καταστατικού μας, που
ολοκληρώθηκε με δική μου
πρωτοβουλία τον Ιούνιο του
2014, περιλαμβάνει όλους
ανεξαιρέτως τους
ουρολόγους, που εξασκούν
την Ουρολογία στις
γεωγραφικές περιοχές της
Μακεδονίας και της
Θράκης, χωρίς καμία χρηματική συνδρομή. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα ο αριθμός

Μάρτιος 2018

των μελών μας και άρα η
δύναμη μας να φθάνει τους
400 ουρολόγους! Σε αυτούς
τους 400 ουρολόγους ανήκει
η εταιρεία, και
αποκλειστικός σκοπός του
ΔΣ είναι ο συντονισμός των
δραστηριοτήτων τους. Η
ενεργός συμμετοχή σας στις
δράσεις της εταιρείας, όχι
μόνο βοηθά στην εισροή
φρέσκων προσώπων και
ιδεών, αλλά σας βοηθά να
προβληθείτε μέσω του νέου
επικοινωνιακού μηχανισμού
μας, μια που πιστεύουμε, ότι
σήμερα η επικοινωνία με τα
μέλη μας αλλά και με το
κοινό, που αποτελεί εξάλλου
τον τελικό αποδέκτη των
υπηρεσιών μας, είναι ο
σκοπός της ύπαρξης της
εταιρείας. Στον τομέα αυτό
δουλεύουμε με μεράκι ως ΔΣ
και τα αποτελέσματα ήδη
άρχισαν να φαίνονται, όπως
φαντάζομαι ότι έχετε
αντιληφθεί και θα δείτε
παρακάτω σε αυτό το

Η ΟΥΕΒΕ ψηφιοποιεί την επικοινωνία της
Στα πλαίσια
επικαιροποίησης των
στοιχείων επικοινωνίας
δημιουργήθηκε μία φόρμα
συμπλήρωσης των στοιχείων
κάθε μέλους, ώστε να
διευκολυνθεί η διαδικασία.
http://uang.org.gr/
index.php/directory/
member-update
Δε θα χρειαστεί παραπάνω
από 5 λεπτά, για να
συμπληρωθεί.

Αν για οποιοδήποτε λόγο,
έχετε κάνει κάποιο λάθος ή
θέλετε να αλλάξετε κάποιο
στοιχείο, στο τέλος της
φόρμας θα σας δοθεί η
δυνατότητα διόρθωσης.
Υπενθυμίζουμε ότι στην
ΟΥΕΒΕ δεν υπάρχει καμία
υποχρέωση συνδρομής.
Παρελθούσα ή παρούσα
ουρολογική δραστηριότητα
στο βορειοελλαδικό
γεωγραφικό χώρο είναι το
μοναδικό κριτήριο.

Χαιρετισμός Προέδρου
Newsletter. Σας προτρέπω
να στηρίξετε την
προσπάθεια της εταιρείας με
την παρουσίας σας, την
ενεργό συμμετοχή σας στα
δρώμενα και την
επικοινωνία σας μαζί μας,
μια που το e-mail μας είναι
διαθέσιμο για οτιδήποτε
χρειάζεσθε στην
επιστημονική και
επαγγελματική σας καριέρα.
Κανείς σας δεν περισσεύει.
Βακαλόπουλος Ιωάννης
Η ΟΥΕΒΕ δεσμεύεται να
διατηρήσει το απόρρητο των
προσωπικών σας δεδομένων
και να χρησιμοποιήσει τα
στοιχεία επικοινωνίας
αποκλειστικά και μόνο για
ενημέρωση σχετικά με
πεπραγμένα, επερχόμενες
επιστημονικές δράσεις &
κοινωνικές εκδηλώσεις της
εταιρείας. Ο νέος
Ευρωπαϊκός Γενικός
Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
θα ενσωματωθεί στην 1η
επόμενη ΓΣ στο καταστατικό
της ΟΥΕΒΕ.
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Πλαστή καταγγελία εναντίον Ουρολόγων της Βορείου Ελλάδος
Το ΔΣ της ΟΥΕΒΕ ενημερώθηκε πρόσφατα, ότι το
Σεπτέμβριο του 2017 απεστάλη ταχυδρομικώς στα
δικαστήρια Χαλκιδικής μία καταγγελία εναντίον
ουρολόγων της βορείου Ελλάδος, όπου εμφανιζόταν ως
καταγγέλλουσα η ΟΥΕΒΕ. Το έγγραφο της καταγγελίας
ΔΕΝ έφερε υπογραφή των τότε νόμιμων εκπροσώπων
της Εταιρείας, ΟΥΤΕ υπάρχει σχετική καταχώρηση στα
πρακτικά των συνεδριάσεών του ΔΣ. Επιπροσθέτως,
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη του τότε
ΔΣ επιβεβαιώθηκε ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν για
τέτοιο ζήτημα. Η καταγγελία αυτή διαβιβάσθηκε στα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, σχηματίσθηκε σχετική
δικογραφία και σύντομα ο πρόεδρος του ΔΣ της ΟΥΕΒΕ
θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας.
Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι κάποιος κατέθεσε την
καταγγελία κάνοντας αντιποίηση του ονόματος της
ΟΥΕΒΕ αντί των προσωπικών του στοιχείων. Το παρόν
ΔΣ της ΟΥΕΒΕ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της ότι
καμία σχέση δεν έχει με την αχαρακτήριστη αυτή
ενέργεια, την οποία καταδικάζει απερίφραστα.
Ενημερώνει τα μέλη αλλά και όλους όσοι ενδιαφέρονται
για τις δράσεις της εταιρείας ότι:
1. Όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της εταιρείας συντάσσονται μετά από απόφαση από του ΔΣ, καταγράφονται

στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
το Γενικό Γραμματέα.
2. Στόχος της εταιρείας, όπως υπαγορεύεται από το
Καταστατικό, είναι να υποστηρίζει και να προάγει την
επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη των
συναδέλφων ουρολόγων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι
αυτονόητο ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα και με κάθε
μέσο που διαθέτουμε όλους τους συναδέλφους, εντός
των πλαισίων του Καταστατικού, της ιατρικής
δεοντολογίας και της έννομης τάξης.
3. Η προαναφερόμενη πλαστή καταγγελία αποτελεί μία
πρακτική που καταδικάζουμε απερίφραστα και
επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα
για την προστασία του κύρους της ΟΥΕΒΕ.
Η ιατρική κοινότητα η οποία δραστηριοποιείται στην
συντριπτική της πλειοψηφία με αξιοπρέπεια και ακεραιότητα μέσα σε δύσκολες συνθήκες, έχει στοχοποιηθεί
και βάλλεται συστηματικά και πολύπλευρα από μερίδα
των πολιτικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με
πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας και μέσα από
επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις επιθυμούμε να
κάνουμε γνωστό στους συμπολίτες μας ότι η ιατρική
κοινότητα βρίσκεται στο πλευρό του ασθενή και της
κοινωνίας.

ΟΥΕΒΕ & Social Media

goo.gl/maps/

@uang.org.gr

Ομάδα ΟΥΕΒΕ

www.uang.org.gr

Από τις πρώτες
προτεραιότητες του νέου ΔΣ
της ΟΥΕΒΕ ήταν να
επαναδιαμορφώσει το
διαδικτυακό αποτύπωμά
της.
Ξεκίνησε η ανανέωση της
ιστοσελίδας της ΟΥΕΒΕ με
σκοπό να γίνει το σημείο
αναφοράς με φωτογραφίες,
παρουσιάσεις και βίντεο
από τις συνευρέσεις των
μελών, αλλά και
ενημερωτικό υλικό για το
κοινό.
Δημιουργήθηκε σελίδα με
δημόσιο χαρακτήρα στο
Facebook.
Δημιουργήθηκε κλειστή
ομάδα για την ΟΥΕΒΕ, όπου
μέλη μπορούν να γίνουν
μόνο ουρολόγοι,
συνάδελφοι άλλων
ειδικοτήτων και λοιποί φίλοι
που στηρίζουν την ΟΥΕΒΕ.

Πραγματοποιήθηκε
εγγραφή στο Google Maps,
ώστε η διεύθυνση της έδρας
μας να είναι εύκολα
προσβάσιμη από
οποιοδήποτε smartphone
με GPS.
Ήδη δρομολογήθηκε η
δημιουργία καναλιού στο
YouTube, διαμέσου του
οποίου θα γίνεται
livestream αναμετάδοση
των ομιλιών, ώστε να
εκμεταλλευτούμε στο
μέγιστο τις
οπτικοακουστικές
δυνατότητες της έδρας μας.
Θα ανέβει, επίσης,
προοδευτικά και
ανεκμετάλλευτο αρχειακό
υλικό.
Οι διαδραστικές συνεδρίες
με συναδέλφους του
εξωτερικού θα είναι ο
επόμενος βηματισμός.

«Η ψηφιακή
τεχνολογία θα
εξυπηρετήσει την
εγγύτητα,
συνεργασία &
συμμετοχικότητα,
εντός & εκτός
τειχών της
ΟΥΕΒΕ»

Δίαυλοι επικοινωνίας όπως
e-mails, sms και, κατά
περίπτωση, επιστολές θα
συνεχίσουν να υφίστανται,
αλλά η ζωντανή κοινωνική
δικτύωση αποτελεί μια
πραγματικότητα στην
οποία η ΟΥΕΒΕ αποφάσισε
να ανοίξει την αγκαλιά της.
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Νέα Λογότυπα
επικοινωνία, το ΔΣ της
ΟΥΕΒΕ προχώρησε:
1. Στον χρωματισμό του
καθιερωμένου
ασπρόμαυρου
λογότυπου

Σκανάρετε για τα στοιχεία
επικοινωνίας

Με γνώμονα την πρόθεση
ενεργοποίησης στην
ψηφιοποιημένη

2. Στη δημιουργία QR
code, του οποίου η
σάρωση θα ενσωματώνει
αυτόματα στην λίστα
επαφών οποιουδήποτε
smartphone τα στοιχεία
επικοινωνίας
(Διεύθυνση, Τηλέφωνα,
E-mail & Site)

3. Στη δημιουργία
Messenger code, του
οποίου η σάρωση θα
επιτρέπει απευθείας
αποστολή μηνύματος
στο Facebook της
OYEBE.
Εφεξής, θα ενσωματώνονται
στην πλειονότητα των
εντύπων της ΟΥΕΒΕ, που
θα χρησιμοποιούνται στην
επικοινωνία με τα μέλη,
τους χορηγούς, αλλά και το
ευρύ κοινό.

Στείλτε Μήνυμα

1η Επιστημονική Συνεδρία 2018 & Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Η πρώτη επιστημονική
συνεδρία της ΟΥΕΒΕ για το
2018 πραγματοποιήθηκε με
επιστροφή στη φυσική έδρα
της.
Τακτικά, αντεπιστέλλοντα
και επίτιμα μέλη προσκλήθηκαν όχι μόνο για να
ανταλλάξουν απόψεις επί
του επιστημονικού
προγράμματος, αλλά, δοθείσης της ευκαιρίας, και
ευχές για το νέο έτος. Το
επιστημονικό πρόγραμμα
της συνάντησης:

1. Χαιρετισμός του Προέδρου
2. Μικροβιώμα: Το νέο γονιδίωμα - Ι. Βακαλόπουλος
3. Θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση
των ουρολοιμώξεων Π.Δήμου
4. Επώδυνες παθήσεις του
ανδρικού περινέου Βαλ.Τουτζιάρης
5. Αντιβιωτική αγωγή και
εντερικό μικροβίωμα Β.Νικολάου

Τυχερή της βραδιάς ήταν η
ειδικευόμενη Καίτη
Τσιόγκα. Ευχαριστούμε
θερμά την INNOVIS για
την ευγενική χορηγία της
στην οργάνωση του
catering, καθώς και το
VOYAGER TRAVEL για
την ευγενική χορηγία του
για τo δώρο στον τυχερό
της εκδήλωσης.

Επιστροφή μετά 4χρόνια

Κοπή της Βασιλόπιτας

2η Επιστημονική Συνεδρία 2018 "Λιθίαση του Ουροποιητικού"
Με επιτυχία και μεγάλη
προσέλευση ολοκληρώθηκε
στις 21 Φεβρουαρίου η 2η
Επιστημονική Συνεδρία
στην έδρα ΟΥΕΒΕ, με
θεματολογία σχετική με τη
Λιθίαση του
Ουροποιητικού.
Το επιστημονικό πρόγραμμα της συνάντησης:
Προεδρείο: Γ.Σαλπιγγίδης
& Αθ.Παπαθανασίου

1. Τεχνική τοποθέτησης
νεφροστομίας. Από το Α
έως το Ω - Β.Κακαμούκας
2. Εxpulsive therapy στην
Ουρητηρολιθίαση. Πού
βρισκόμαστε σήμερα? Σ.Γάτσος
3. Νεότερα δεδομένα στην
ενδοσκοπική προσέγγιση
του ανώτερου ουροποιητικού - Αν.Αναστασιάδης
4. Mini-PCNL vs RIRS.
Ποία είναι τα νεότερα δεδομένα? - Στ.Σφουγγαριστός

Ευχαριστούμε θερμά την
εταιρεία ArmAturA για την
ευγενική χορηγία της στην
οργάνωση του catering.

Οι ομιλητές

Κατάμεστη Αίθουσα
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Αιγίδες της ΟΥΕΒΕ

Κοινωνική Δράση
H ΟΥΕΒΕ στα πλαίσια του
επιστημονικού και του
κοινωνικού της έργου και
πιστή στην αποκεντρωτική
της πολιτική διοργανώνει
επιστημονική ημερίδα στο
ξενοδοχείο Λιμναίον της
Καστοριάς στις
21-22 Απριλίου 2018.
Το απόγευμα της πρώτης
ημέρας θα παρουσιαστούν
θέματα σχετικά με τη
διάγνωση και θεραπεία του
καρκίνου του προστάτη
αδένα, που θα απευθύνονται
αποκλειστικά στους
επαγγελματίες υγείας. Το
πρόγραμμα και οι ομιλητές
έχουν οριστικοποιηθεί και
σύντομα θα λάβετε
ενημέρωση για τις
λεπτομέρειες.
Το πρωί της Κυριακής 22
Απριλίου και στα πλαίσια
του μήνα αυξημένης
επαγρύπνησης για τον
καρκίνο του όρχεως
(“Testicular cancer
awareness month”)
και της κοινωνικής
ευαισθησίας της ΟΥΕΒΕ, θα
παρουσιασθούν θέματα
σχετικά με την έγκαιρη

διάγνωση του καρκίνου του
όρχεως, που αφορούν
κυρίως τους νέους άνδρες
και θα απευθύνονται στο
ευρύ κοινό.
Μια συνεδρία με έγκριτους
συναδέλφους που θα
αναπτύξουν το θέμα με
τρόπο προσιτό, θα
προσφέρει μία εξαιρετική
ευκαιρία να λάβουν οι νέοι
άντρες, αλλά και οι γονείς
των εφήβων μαθητών της
Καστοριάς έγκυρη και
κατατοπιστική ενημέρωση
σχετικά με την υγεία των
όρχεων.
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με αρχές, φορείς
και μέσα επικοινωνίας,
ώστε να μεγιστοποιηθεί η
ανταπόκριση της τοπικής
κοινωνίας.
Θα ήταν χαρά μας να
συμβάλλετε όλοι με την
παρουσία σας και τη
συμμετοχή σας στη
συζήτηση.
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Πρόσκληση Παρουσίασης θέματος
Η ΟΥΕΒΕ προγραμματίζει
σειρά επιστημονικών
συναντήσεων με
παρουσιάσεις σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος στα
πλαίσια της συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης. Επιδίωξη μας είναι να υπάρχει
η ευρύτερη δυνατή
συμμετοχή ομιλητών από
όλη τη Βόρεια Ελλάδα τόσο
από τον ιδιωτικό τομέα όσο
και από τα νοσοκομεία.
Αν υπάρχει κάποιο
επιστημονικό θέμα που
κρίνετε ενδιαφέρον για να
παρουσιάσετε σε κάποια

συνεδρία της εταιρείας,
στείλτε μας e-mail με τον
τίτλο, τη διάρκεια, το
όνομα και τον τίτλο σας για
να το συμπεριλάβουμε.
Ακόμη αν θέλετε να
παρουσιάσετε κάποια
χειρουργική ή άλλη τεχνική
με video, τηλεδιάσκεψη ή
δια ζώσης σε μικρή ομάδα
ιατρών, ή έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδέα για συμμετοχή
σας στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της εταιρείας
μας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας
και να το οργανώσουμε.

Ακόμη αν θέλετε να συμμετέχετε εθελοντικά σε κάποια
κοινωνική δράση της εταιρείας ενημερώστε μας. Τέλος αν έχετε κάποια έξω
ιατρική δεξιότητα, όπως
μουσική, ζωγραφική,
φωτογραφία κλπ και θέλετε
να την παρουσιάσετε σε
συναδέλφους ή κοινό
ενημερώστε μας. Θα είναι
τιμή μας να σας συμπεριλάβουμε σε ένα από τα προσεχή εκπαιδευτικά και κοινωνικά μας προγράμματα. Η
εταιρεία ανήκει σε όλους
και δεν περισσεύει κανείς.

Η ΟΥΕΒΕ στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες
του καθηγητή Ευάγγ. Λιάτσικου, που ως
πρόεδρος της EAU Section of Uro-Technology (ESUT), προάγει ενεργά την Ελληνική
Ουρολογία εκτός των στενών συνόρων της χώρας μας. Σας ενημερώνουμε ότι από 24 έως 26
Μαΐου 2018, θα διεξαχθεί το 6th Meeting του ESUT σε συνεργασία με την Italian
Endourology Association (IEA) στη Μόντενα της Ιταλίας. Για περισσότερες πληροφορίες
http://uroweb.org/esut18-iae/

Εκπαίδευση - Hands On Training
Η ΟΥΕΒΕ, με φιλοσοφία
συνεχούς επιστημονικής &
επαγγελματικής
εκπαίδευσης, διοργανώνει
σειρά εργαστηριακών
σεμιναρίων. Θα υπάρξει
δυνατότητα εκπαίδευσης
σε:
1. Προσομοιωτή βασικών
λαπαροσκοπικών
τεχνικών
2.Προσομοιωτή
ενδοσκοπικής
λιθοθρυψίας.
3. Προσομοιωτή
Green Light
προστατεκτομής.
4. Προσομοιωτή Urolift.

5. Σπερμοδιάγραμμα.
6. Σεμινάρια εκπαίδευσης
ρομποτικής χειρουργικής
και στο DaVinci του
Διαβαλκανικού.
Το πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον για
συμμετοχή.
Tα σεμινάρια
προσομοίωσης είναι
δωρεάν και αφορούν όλα
τα μέλη μας ανεξαρτήτως
θέσης και ηλικίας.
Τα σεμινάρια του ρομπότ
θα έχουν κόστος για το οποίο θα επανέλθουμε προς
ενημέρωση.

Παρακαλούμε τα μέλη της
εταιρείας που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν ένα ή &
περισσότερα από τα σεμινάρια αυτά να καταθέσουν
αίτηση ενδιαφέροντος μέσω
email: office@uang.org.gr
Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας
αναλόγως με την
ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης.

Π. Δήμου

Προγραμματίστε την παρουσία σας

24-26 Μαίου 2018
6th Meeting του ESUT σε συνεργασία
με την Italian Endourology Association
(IEA) στη Μόντενα της Ιταλίας

7 Νοεμβρίου 2018
7η Επιστημονική Συνεδρία με θέμα:
«Γενικά Θέματα Ουρολογίας».

www.uang.org.gr

Ιούνιος

3 Οκτωβρίου 2018
6η Επιστημονική Συνεδρία με θέμα:
«Καρκίνος του νεφρού».

Μάιος

20 Ιουνίου 2018
5η Επιστημονική Συνεδρία με παρουσίαση θέματος από την ουρολογική κλινική της Κομοτηνής.

Απρίλιος

23 Μαΐου 2018
4η Επιστημονική Συνεδρία με θέμα:
«Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως».

Μάρτιος

Address:
13 Odysseos str.
PC 54629
Thessaloniki
Greece
Tel: +302310534198
Fax: +302310517842

21-22 Απριλίου 2018
Επιστημονική Hμερίδα στην Καστοριά
με θέμα «Κρίσιμα ερωτήματα στον
καρκίνο του προστάτη »
Παράλληλη Εκδήλωση,
ανοικτή στο κοινό, σε
συνεργασία με τοπικούς
φορείς της Καστοριάς με
αφορμή το γεγονός ότι ο Απρίλιος είναι
μήνας επαγρύπνησης για τον Καρκίνο
των Όρχεων

Φεβρουάριος

Διεύθυνση Επικοινωνίας:
Οδυσσέως 13
ΤΚ 54629
Θεσσαλονίκη
Ελλάς
Τηλ: 2310 534198
Fax: 2310 517842

Ιανουάριος

28 Μαρτίου 2018
3η Επιστημονική Συνεδρία με θέμα:
«Προβληματισμοί στην αντιμετώπιση
της Καλοήθους υπερπλασίας προστάτη».
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5 Δεκεμβρίου 2018
8η Επιστημονική Συνεδρία που θα αφορά την ανδρολογία και τη σεξουαλική δυσλειτουργία.
Οι λεπτομέρειες για το επιστημονικό περιεχόμενο, τους ομιλητές & τις ώρες θα κοινωνούνται
εγκαίρως μέσω των καθιερωμένων, αλλά και των νέων διαύλων επικοινωνίας.

office@uang.org.gr

@uang.org.gr

Εκδηλώσεις επιστημονικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, Ουρολογικές ή άλλων ειδικοτήτων,
που θα τελούνται υπό την αιγίδα της ΟΥΕΒΕ ή θα αξίζουν τη στήριξη της,
θα συμπεριλαμβάνονται στις ενημερώσεις.

Στήλες που θα ακολουθήσουν:
1. Journal Club
2. Ανταποκρίσεις από συνέδρια
3. Κοινωνικές Δράσεις

