
10. Innovis,  

11. Lilly,  

12. Meditrina,  

13. Microdiagnostics,  

14. Pharmathen,  

15. Rafarm,  

16. Recordati,  

17. Solution Medical Care,  

18. Viofar  

Σε μια πρωτόγνωρη για   
ελληνικά δεδομένα                 
πρωτοβουλία το νέο               
Διοικητικό Συμβούλιο της           
Ουρολογικής Εταιρείας             
Βορείου Ελλάδος                         
προσκάλεσε τους                    
αντιπροσώπους όλων των 
φίλων, υποστηρικτών και 
χορηγών των Ουρολογικών 
επιστημονικών δρώμενων της 
χώρας μας σε μια διαφανή 
και απροκατάληπτη                     
παρουσίαση των στόχων, των 
μέχρι τώρα                            
πεπραγμένων και των                   
μελλοντικών προθέσεων της 
Εταιρείας.  
 

Ευχαριστούμε θερμά            
αυτούς που ανταποκρίθηκαν 
και αγκάλιασαν την            
εκδήλωση αυτή (με                      
αλφαβητική σειρά) και             
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε 
στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας 
και επικοινωνίας.  

1. Angelini,  

2. Ariti,  

3. Astellas,  

4. Coloplast,  

5. Covidien,  

6. Demo,  

7. Elpen,  

8. Fertiland,  

9. Glaxo,  

Η ΟΥΕΒΕ επανασυστήνεται... 

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. 

Θα τη βρείτε εδώ. 

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. 

 

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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http://uang.org.gr/index.php/diefthynitrio/epikairopoiisi-stoixeion


          
, 

Στις 23 Μαΐου 2018 έλαβε χώρα συνάντηση του ΔΣ 
της ΟΥΕΒΕ, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο,  
Ιωάννη Βακαλόπουλο, και τον Αντιπρόεδρο,  Γεώργιο 
Δημητριάδη, με το ΔΣ της Ελληνικής Ουρολογικής         
Εταιρείας στα γραφεία της ΕΟΕ στην Αθήνα.                       
Η συνάντηση προγραμματίστηκε μετά από πρόσκληση 
της ΕΟΕ στα πλαίσια της ανάπτυξης των διμερών            
σχέσεων προς όφελος και των δύο εταιρειών.  

Σε συντομία:   

1. Το κλίμα ήταν εξαρχής θετικό και ήπιο με                   
πρωτοβουλία του προέδρου της ΕΟΕ, όσον αφορά τη 
συνεργασία μας.   

2. Ουσιαστικά συμφωνούμε, ότι αν ψηφισθεί ο νόμος 
που συζητείται για τις επιστημονικές εταιρείες θα γίνει 
απλώς μια αλλαγή στο καταστατικό της ΟΥΕΒΕ, όπου 
θα αναφερόμαστε ως παράρτημα της ΕΟΕ με γεωγρα-
φικό προσδιορισμό και θα διατηρούμε πλήρως τη 
διοικητική, οικονομική και επιστημονική μας αυτονο-
μία.   

3. Προτείνουν τη θεσμική συμμετοχή μας σε επιστημονι-
κά και άλλα δρώμενα της ΕΟΕ. (π.χ. ένας εκπρόσωπος 
στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Ελληνική 
Ουρολογία, δύο εκπρόσωποι στην επιστημονική επι-

τροπή της ΕΟΕ, που καθορίζει τις επιστημονικές συνε-
δρίες, θέματα και συμμετέχοντες στις επιστημονικές 
εκδηλώσεις, εκπροσώπηση της ΟΥΕΒΕ στην εβδομάδα 
προστάτη, διοργάνωση μαθημάτων της ΕΟΕ στη Θεσ-
σαλονίκη κλπ. Δεν συζητήθηκαν λεπτομέρειες, όπως 
π.χ. η ποσόστωση συμμετοχής της ΟΥΕΒΕ στις δραστη-
ριότητες, γιατί ο σκοπός της πρώτης αυτής θεσμικής 
συνάντησης ήταν η οικοδόμηση εμπιστοσύνης.  

4. Συμφωνήθηκε να γίνουν αμοιβαία συγκεκριμένες 
προτάσεις και αυτές να συζητηθούν από την πλευρά 
τους, ως διαμεσολαβητή, με τον ειδικό γραμματέα 
Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη. Από την πλευρά της ΟΥ-
ΕΒΕ ορίσθηκε ως ειδικός διαμεσολαβητής για τη δια-
πραγμάτευση ο συνάδελφος Σάββας Παρασκευόπου-
λος. Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να καταλήξουμε 
σε ένα σταθερό μνημόνιο συνεργασίας. Ήδη σε αυτό 
το πλαίσιο ορίσθηκε συνεδρία της ΟΥΕΒΕ στα πλαίσια 
του 21ουΠανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου. 

Συνάντηση ΟΥΕΒΕ—ΕΟΕ  
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Διεθνείς Σχέσεις 

Από 17 έως 19 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε στο 
Άμστερνταμ της Ολλανδίας η 8η διεθνής συνάντηση 
”Challenges in Endourology” της Société Internationale 
d’ Urologie (SIU).  

 Ο Αν. Αναστασιάδης, μέλος του ΔΣ της ΟΥΕΒΕ & 
υπεύθυνος για θέματα εξωτερικών σχέσεων,  συμμετείχε 
ενεργά ως ομιλητής, αλλά και ως συντονιστής στις πα-
ρουσιάσεις του συνεδρίου. 

 Στο περιθώριο του εκπαιδευτικού προγράμματος,              
ο Αν. Αναστασιάδης πραγματοποίησε                                      
προγραμματισμένες επαφές με τον Γενικό Γραμματέα 
της SIU, Jean de la Rosette, & τον Πρόεδρο της EULIS, 
Kemal Sarica, με αντικείμενο τη συνεργασία & τη                                  
συνδιοργάνωση μελλοντικών δράσεων.    

 Η ανταπόκριση ήταν περισσότερο από θετική και 
ήδη τέθηκαν προς μελέτη δύο συνεργασίες στο εγγύς 
μέλλον. Μέχρι το τέλος του έτους ευελπιστούμε να              
είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε περισσότερες 
λεπτομέρειες.  

 Η ανάπτυξη διεθνών δεσμών και συνεργασιών            
αποτελεί για το ΔΣ της ΟΥΕΒΕ θεμελιώδη                      
προτεραιότητα εξωστρέφειας που θα ισχυροποιήσει τις 
εκπαιδευτικές της δράσεις.   

 

Challenges in Endourology—Α.Αναστασιάδης 



 

Η Θεματολογία της 3ης               
Επιστημονικής Συνεδρίας                  
περιστράφηκε γύρω από την πιο 
δημοφιλή Ουρολογική νόσο.  

Το επιστημονικό πρόγραμμα της 
συνάντησης είχε ώς εξης: 

Προεδρείο: Απ. Παπαλάκης 

1. Μετεγχειρητικά LUTS. Γιατί              
συμβαίνουν και πώς                              
αντιμετωπίζονται. -                            
Χρυσ. Τουτζιάρης  

2. Μεγάλο υπόλειμμα ούρων μετά 
TURP. Γιατί συμβαίνει και πώς 
αντιμετωπίζεται. -                                 
Βάιος Μυτιλέκας  

3. Φυτικά εκχυλίσματα στη                      
θεραπεία  BPH. Placebo effect ή 
κάτι περισσότερο; -                              
Κων. Γκαγκαλίδης  

4. Μέσος λοβός προστάτη.                         
Φαρμακευτική ή χειρουργική                    
θεραπεία; - Δ. Καλυβιανάκης  

Τις ομιλίες μπορείτε να τις                         
παρακολουθήσετε στη σελίδα της 
ΟΥΕΒΕ πατώντας εδώ.  

 

της ΟΥΕΒΕ και κατόπιν δεξίωση 
στην έδρα της εταιρίας. 

Στα πηγαδάκια της δεξίωσης         
κυριάρχησαν οι κουβέντες γύρω 
από το θέμα της παρουσίασης και 
οι ευχές για καλό καλοκαίρι. 

Το νέο ραντεβού δόθηκε τον            
Σεπτέμβρη, με πολλά σχέδια για 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές       
δράσεις. 

Στο κλείσιμο της Εκπαιδευτικής 
χρονιάς η ΟΥΕΒΕ οργάνωσε την 
5η Επιστημονική Συνεδρίαση, 
στην οποία ο Καθηγητής του ΔΠΘ  
Καλαϊτζής Χρήστος μας                    
παρουσίασε το σπάνιο, αλλά         
εξαιρετικά ενδιαφέρον, σύνδρομο 
της δεξιάς ωοθηκικής φλέβας. 

Το οπτικοακουστικό υλικό                
αναρτήθηκε εδώ. 

Ακολούθησε ένας σύντομος            
απολογισμός για τα έως τον           
Ιούνιο πεπραγμένα του νέου ΔΣ 

3η Επιστημονική Συνεδρία 2018 «Προβληματισμοί στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ» 

5η Επιστημονική Συνεδρία 2018 "Το σύνδρομο της δεξιάς ωοθηκικής φλέβας"  

4η Επιστημονική Συνεδρία 2018 “Καρκίνος ουροδόχου κύστεως” 

3. Είναι εφικτή η διάσωση της 
ουροδόχου κύστεως με διηθητι-
κό καρκίνο; -                              
Αν. Αναστασιάδης 

4. Νεώτερα δεδομένα για τις συ-
στηματικές θεραπείες 
(χημειοθεραπεία, ανοσοθερα-
πεία, στοχευμένη θεραπεία) στο 
διηθητικό καρκίνο της ουροδό-
χου κύστεως.—
Ν. Διαμαντόπουλος  

Το οπτικοακουστικό υλικό            
αναρτήθηκε εδώ. 

Tο επιστημονικό πρόγραμμα της 
συνάντησης είχε ώς εξης: 

Προεδρείο: Γ. Σαλπιγγίδης 

1. Ταυτόχρονη διουρηθρική εκτομή 
όγκου ουροδόχου κύστεως και 
προστατεκτομή. Είναι ασφαλής; 
Τι πρέπει να προσέξω; -               
Π. Σουντουλίδης  

2. Η θέση της μερικής κυστεκτομής 
στο διηθητικό καρκίνο               
ουροδόχου κύστεως -                     
Αν. Ιωαννίδης 
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Αν.  Ιωαννίδης 

Π. Σουντουλίδης 
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Β. Μυτιλέκας 

Αίθουσα παρουσιάσεων 

http://uang.org.gr/index.php/nea-eidiseis/item/12-parousiaseis-3is-epistimonikis-synedrias-2018-kaloithis-yperplasia-prostati-28-mar-2018
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Νέα μορφή στην ιστοσελίδα της ΟΥΕΒΕ 

Η ιστοσελίδα της ΟΥΕΒΕ ανανεώθηκε με σκοπό να καταστεί πιο εύκολη στην περιήγηση.  
Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε, ώστε να είναι φιλική και σε έξυπνα κινητά και φορητές συσκευές, ενώ οι στήλες                                                   

επανασχηματοποιήθηκαν, ώστε να είναι πιο ευπρόσιτες και επεξηγηματικές.  
Πλέον στην ιστοσελίδα θα υπάρχει διαθέσιμο και οπτικοακουστικό υλικό από τις επιστημονικές δράσεις της            

ΟΥΕΒΕ, διαθέσιμο για όλους τους συναδέλφους. 
Επί του παρόντος η ιστοσελίδα βρίσκεται σε στάδιο δυναμικής αναμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις, που 

θα μας στείλετε εδώ, θα τεθούν άμεσα προς μελέτη και υλοποίηση.    
Και μην ξεχνάτε τις σελίδες μας στο Facebook & το YouTube. 

Ανταποκρίσεις  

Σύντομα στη ιστοσελίδα 
της ΟΥΕΒΕ θα αναρτηθεί 

μια νέα στήλη, όπου         
συνάδελφοι Ουρολόγοι θα 
καταγράφουν με  σύντομο 
και περιεκτικό τρόπο τις 
εντυπώσεις τους από τη 

συμμετοχή τους σε                
συνέδρια, σεμινάρια ή 
εκπαιδευτικές  δράσεις. 

 
 

Σκοπός της ΟΥΕΒΕ είναι 
να συγκεντρώσει                         
διασταυρούμενες                    
εμπειρίες, ώστε να                  

προσφέρει μια                               
εμπεριστατωμένη βάση 

δεδομένων για τους                  
συναδέλφους που                      

επιθυμούν να                            
προγραμματίσουν τα             

επόμενα βήματά τους στη 
συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή 

και επαγγελματική                     
κατάρτισή τους. 

Ήδη σχηματοποιούμε μια αυτοματοποιημένη φόρμα               
συμπλήρωσης των πληροφοριών που θεωρούμε σημαντικές για 
όλους μας. Μη διστάσετε να μας στείλετε τις προτάσεις σας εδώ.   

IRCAD—Β.Κακαμούκας & 
T.Piéchaud  

ESUT18— Κ. Κόπτσης 

Χορηγίες  

Η ΟΥΕΒΕ προσφέρει τη δυνατότητα              
προβολής μέσω της ιστοσελίδας της,  στο 
Newsletter, σε video στο κανάλι της στο 

YouTube και με δημοσίευση στο Facebook.  
Τα έσοδα από τις καταχωρήσεις                          

προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων της έδρας και τις 

εκπαιδευτικές δράσεις της εταιρείας. 
Με χαρά υποδεχτήκαμε τις δύο πρώτες 

καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα, ενώ ήδη  
τρέχουν οι διευθετήσεις της τρίτης.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Όσοι από τους φίλους, υποστηρικτές και 

χορηγούς των Ουρολογικών επιστημονικών 
δρώμενων της χώρας μας επιθυμούν να           
συνδράμουν μέσω αυτού του δίαυλου                

μπορούν να επικοινωνήσουν εδώ. 
 

mailto:office@uang.org.gr
https://www.facebook.com/uang.org.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCqkLaq57ovud0YD8eabNKZg/videos
mailto:office@uang.org.gr
mailto:marketing@uang.org.gr
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Εκπαίδευση - Hands On Training 

Το πρόγραμμα θα εξαρτη-
θεί από το ενδιαφέρον για 
συμμετοχή.         

Tα σεμινάρια                     
προσομοίωσης είναι              
δωρεάν και αφορούν όλα 
τα μέλη μας ανεξαρτήτως 
θέσης και ηλικίας.                               

Παρακαλούμε τα μέλη της 
εταιρείας που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν ένα ή & 
περισσότερα από τα σεμινά-
ρια αυτά να καταθέσουν 
αίτηση ενδιαφέροντος μέσω  
email εδώ. 

Θα τηρηθεί σειρά               
προτεραιότητας                  
αναλόγως με την                 
ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης. 

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.  

Στο διήμερο course ρομποτικής χειρουργικής, που θα 
γίνει το Σαββατοκύριακο 6 & 7 Οκτωβρίου 2018 στο 
Ιατρικό Διαβαλκανικό κέντρο Θεσσαλονίκης η ΟΥΕΒΕ 
αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής σε 4 νέους 
συναδέλφους, ειδικευόμενους Ουρολογίας.  

Εκ των συναδέλφων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον              
αποστέλλοντας email, επιλέχθησαν με κριτήριο την  
παλαιότητα στην ειδίκευση οι:  

1. Καλύβας Βασίλειος 

2. Γεροσίμου Χριστόδουλος 

3. Τσιόνγκα Αικατερίνη 

4. Παπαευσταθίου Ευστάθιος  

Αιγίδες 

Με πρωτοβουλία του προέδρου της ΟΥΕΒΕ,                    
Ι. Βακαλόπουλου, και του αντιπροέδρου,                 
Γ. Δημητριάδη, προγραμματίσθηκε συνάντηση με 
τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 
(ΣΕΥ) του ΑΠΘ, Καθηγητή Θ. Δαρδαβέση.  

Στη συνάντηση ο κοσμήτορας της ΣΕΥ            
ενημερώθηκε για την έως τώρα προσφορά της  
ΟΥΕΒΕ στα ιατρικά δρώμενα της Βορείου                     
Ελλάδος, αλλά και για τους μελλοντικούς στόχους 
της, άμεσους και απώτερους. 

Ο κοσμήτορας, από την πλευρά του,                
εξέφρασε τις προθέσεις του για ενεργό αρωγή και 
χορήγηση αιγίδας της ΣΕΥ στις εκδηλώσεις της 
ΟΥΕΒΕ. 

Τον ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή του.      
7ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο 

Η ΟΥΕΒΕ θα στηρίξει το 7ο Ετήσιο                
Ουρολογικό Συνέδριο «Εξελίξεις στην                 

Ουρολογία—Καρκίνος του Ουροθηλίου» που 
διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Έρευνας & 

Εφαρμογών του Ουροποιογεννητικού                     
Συστήματος (ΙΕΕΟΥ) και θα διεξαχθεί από                  

23 έως 25 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.  
Σημειώνεται ότι το συνέδριο αξιολογείται 

από τον ΣΦΕΕ ως «πανελλήνιο», ενώ ο            
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
(Σ.Ι.Ε. – CME-CPD). 

mailto:office@uang.org.gr


ανέπτυξαν το θέμα με            
τρόπο προσιτό, θα                     
προσέφερε 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. Ιδιαίτερη εντύπωση  
έκανε το ενημερωτικό τρί-
πτυχο που ετοίμασε η ΟΥΕ-
ΒΕ για το κοινό.  

Η ανταπόκριση και η             
συμμετοχή των                            
συναδέλφων αλλά και της 
τοπικής κοινωνίας ξεπέρασε 
τα προσδοκώμενα των            
μέχρι τώρα εκδηλώσεων της 
ΟΥΕΒΕ, ανοίγοντας ένα νέο 
κεφάλαιο στους στόχους 
κοινωνικής δράσης της  
εταιρείας.  

Θα ήταν χαρά μας να               
συμβάλλουν κατά το             
δυνατόν περισσότεροι       
συνάδελφοι σε αυτό το νέο 
παράθυρο επικοινωνίας με 
τις τοπικές κοινότητες. 

H ΟΥΕΒΕ στα πλαίσια του 
επιστημονικού και του              
κοινωνικού της έργου και 
πιστή στην αποκεντρωτική 
της πολιτική διοργάνωσε 
επιστημονική ημερίδα στο 
ξενοδοχείο Λιμναίον της 
Καστοριάς στις                                
21-22 Απριλίου 2018.  

Το απόγευμα της πρώτης 
ημέρας παρουσιάστηκαν 
θέματα σχετικά με τη                   
διάγνωση και θεραπεία του 
καρκίνου του προστάτη  
αδένα, που απευθύνονταν 
αποκλειστικά στους                 
επαγγελματίες υγείας.   

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,  
παρουσιάστηκαν θέματα  
σχετικά με την έγκαιρη                
διάγνωση του καρκίνου του 
όρχεως, που αφορούν               
κυρίως τους νέους άνδρες 
και θα απευθύνονταν στο 
ευρύ κοινό.  

Μια συνεδρία με έγκριτους 
συναδέλφους που               

Κοινωνική Δράση— “Testicular cancer awareness month”  
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Στιγμιότυπο από τις παρουσιάσεις 

Με τον δήμαρχο Καστοριάς 

«Επαγρύπνηση—Ενημέρωση για 
τον καρκίνο των όρχεων,              
Ουρολογικά προβλήματα του 
έφηβου και νέου άνδρα»                             
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
«Μανώλης Αναγνωστάκης» του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη   
3 Μαΐου 2018 & ώρα 12:00 έως 14:00.  

Η ΟΥΕΒΕ σε συνεργασία με την              
Περιφερειακή Δ/νση Ά/θμιας &               
΄Β/θμιας Εκπαίδευσης  Κεντρικής 
Μακεδονίας προσκάλεσαν:  

1. τους Σχολικούς  Συμβούλους Π.Ε. 
και Δ.Ε.,  

2. τους Διευθυντές/ντριες                     
Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.                       
Ανατολικής & Δυτικής                         
Θεσσαλονίκης  

3. τους Διευθυντές/ντριες σχολικών 
μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε.                         
Ανατολικής & Δυτικής                            
Θεσσαλονίκης  

σε εκδήλωση με θέμα 

Η άρτια συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης, αλλά και η γόνιμη              
συζήτηση που ακολούθησε με τους 
επί κεφαλής της εκπαιδευτικής    
κοινότητας θεμελίωσε μια πολλά 
υποσχόμενη συνεργασία.         

Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 

Οι επόμενες 
κοινωνικές δράσεις 
προγραμματίζονται 

ήδη για τον 
Σεπτέμβριο & το 

Νοέμβριο…  

Ευχαριστούμε για την στήριξη της 

Διημερίδας (αλφαβητικά): 



 

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 οποιαδήπο-
τε άλλη ιδέα για συμμετοχή 
σας στο εκπαιδευτικό              
πρόγραμμα της εταιρείας 
μας, μπορείτε να                        
επικοινωνήσετε μαζί μας 
και να το οργανώσουμε. 

Ακόμη αν θέλετε να συμμε-
τέχετε εθελοντικά σε κάποια 
κοινωνική δράση της εται-
ρείας 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. Στείλετε τις 
προτάσεις σας εδώ.   

Παρουσίασης θέματος — Η εταιρεία ανήκει σε όλους και δεν περισσεύει κανείς.  
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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. Μετά το 6th Meeting του ESUT στη Μόντενα της Ιταλίας 
& το 2nd ESU-ESUT Masterclass on Urolithiasis στην Πάτρα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
Τα συγχαρητήριά μας στον καθηγητή Ευάγγ. Λιάτσικο. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και 
διοργανώσεις θα χαίρουν πάντα της «μικρής αρωγής» της ΟΥΕΒΕ. 

Π. Δήμου 

H ΟΥΕΒΕ, στα πλαίσια του επιστημονικού και κοινωνικού της 
έργου και πιστή στην  πολιτική αποκέντρωσης, θα ταξιδέψει 

ανατολικά για να διοργανώσει την 15η επιστημονική της   
διημερίδα.  

Η πόλη που θα μας φιλοξενήσει είναι η Ξάνθη, 3 & 4            
Νοεμβρίου,  και η θεματολογία του ιατρικού σκέλους της  

διημερίδας θα είναι «Γενικά θέματα Ουρολογίας». 

Η ΟΥΕΒΕ έχει ενημερώσει ιατρικές και  φαρμακευτικές       
εταιρείες, ώστε να μην συμπέσει χρονολογικά η διημερίδα με 

άλλες εκπαιδευτικές δράσεις. 

 Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, αλλά και το κοινωνικό  
σκέλος της διημερίδας θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Σας περιμένουμε όλους στην φιλόξενη Ξάνθη.    

Ξάνθη, Νοέμβριος 2018—15η Επιστημονική 
Διημερίδα ΟΥΕΒΕ 

15η Επιστημονική Διημερίδα ΟΥΕΒΕ 

mailto:office@uang.org.gr
https://www.facebook.com/uang.org.gr/?fref=mentions
https://www.facebook.com/EAUESUT/?fref=mentions


Διεύθυνση 
Επικοινωνίας: 
Οδυσσέως 13 
ΤΚ 54629  
Θεσσαλονίκη 
Ελλάς 
Τηλ: 2310 534198 
Fax: 2310 517842 
 
Urological Association of 
Northern Greece 
Address: 
13 Odysseos str. 
PC 54629  
Thessaloniki 
Greece 
Tel: +302310534198 
Fax: +302310517842 

28-30 Ιουνίου 2018 
The 6th Edition of the Global Congress 
on Prostate Cancer (PROSCA 2018)  
 
01-07 Ιουλίου 2018 
ESU – Weill Cornell Masterclass in 
General urology  
 
28-31 Αυγούστου 2018 
International Continence Society 48th 
Annual Meeting  
 
31 Αυγούστου—05 Σεπτεμβρίου 2018 
16th European Urology Residents             
Education Programme (EUREP18)  
 
05-07 Σεπτεμβρίου 2018 
15th Meeting of the EAU Robotic              
Urology Section (ERUS18)  
 
14-15 Σεπτεμβρίου 2018 
2nd EAU Update on Prostate Cancer 
meeting (PCa18)  
 
21-22 Σεπτεμβρίου 2018 
EAU 13th South Eastern European 
Meeting (SEEM18)  
 
3 Οκτωβρίου 2018 
6η Επιστημονική Συνεδρία με θέμα: 
«Καρκίνος του νεφρού». 
 
11-14 Οκτωβρίου 2018 
24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 
 
03-04 Νοεμβρίου 2018 
15η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: 
«Γενικά Θέματα Ουρολογίας». 
 
08-11 Νοεμβρίου 2018 
10th European Multidisciplinary           
Congress on Urological Cancers 
(EMUC18)  
 
22-23 Νοεμβρίου 2018 
5th ESU Masterclass on Lasers in                
Urology (esulasers18)  
 
23-25 Νοεμβρίου 2018 
7ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο 
"Καρκίνος ουροθηλίου" 
 
5 Δεκεμβρίου 2018 
8η Επιστημονική Συνεδρία που θα           
αφορά την ανδρολογία και τη                    
σεξουαλική  δυσλειτουργία. 
 
13-14 Δεκεμβρίου 2018 
Minimally Invasive Percutaneous 
Stone Therapy Clinical Workshop  

Προγραμματίστε την παρουσία σας 
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Στήλες που θα ακολουθήσουν:  

Journal Club  

Hyperlinks 

https://web.facebook.com/uang.org.gr/
mailto:office@uang.org.gr
http://www.uang.org.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCqkLaq57ovud0YD8eabNKZg/videos

