
Η διαδραστικότητα των 
ηλεκτρονικών μέσων           
επικοινωνίας και τα             
κοινωνικά δίκτυα μέσα σε 
ένα χρόνο μεγέθυναν          
ικανοποιητικά το              
ηλεκτρονικό αποτύπωμα της 
ΟΥΕΒΕ και άνοιξαν              
παράθυρα επικοινωνίας που 
μέχρι πρότινος δεν                
υπήρχαν. 

  Υπενθυμίζουμε ότι στην 
ΟΥΕΒΕ δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση  συνδρομής. 
Παρελθούσα ή παρούσα 
ουρολογική δραστηριότητα 
στο βορειοελλαδικό               
γεωγραφικό χώρο είναι το 
μοναδικό κριτήριο. 

Ένας χρόνος παρουσίας της 
Ουρολογικής Εταιρείας          
Βορείου Ελλάδος στα                 
κοινωνικά δίκτυα αρχίζει να 
αποδίδει καρπούς… 

Η επικοινωνία με τους   
συνάδελφους ουρολόγους 
ψηφιοποιήθηκε και                      
συστηματοποιήθηκε. Η      
διαδικασία, βέβαια, βρίσκεται 
ακόμα σε δυναμική                
κατάσταση, μιας και ολοένα 
και περισσότεροι συνάδελφοι 
επικαιροποιούν τα στοιχεία 
τους (εδώ), προκειμένου να            
βρίσκονται σε συνεχή επαφή 
με τα δρώμενα της ΟΥΕΒΕ. 

Η επικοινωνία με τους    
αντιπροσώπους όλων των 

φίλων, υποστηρικτών και 
χορηγών των Ουρολογικών 
επιστημονικών δρώμενων 
της χώρας μας, κατέστησε 
δυνατή την                       
πραγματοποίηση            
πλειάδας εκπαιδευτικών   
δράσεων, καθώς και τον                     
προγραμματισμό των          
επόμενων φιλόδοξων         
σχεδίων.  

Η επικοινωνία με το          
ευρύτερο κοινό προσέφερε 
βήμα σε νέους και              
παλαιότερους                           
συναδέλφους, ώστε να                   
εκφράσουν τις κοινωνικές 
τους ανησυχίες μέσω των               
ενημερωτικών δράσεων. 

Η ΟΥΕΒΕ επανασυστήνεται... 
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 Στα πλαίσια του 24ου                           
Πανελλήνιου Ουρολογικού                        
Συνεδρίου, που διεξήχθει από τις 
11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018, 
στην Αθήνα στο ξενοδοχείο          
Atheneaum Intercontinental, το 
Σάββατο 13 Οκτωβρίου έλαβε 
χώρα η συνεδρία της                           
Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου 
Ελλάδος με θέμα "Σύγχρονη           
Επεμβατική Αντιμετώπιση της 
BPH".  

Σε μια κατάμεστη από κόσμο  
αίθουσα και με προεδρείο τους  
Ιωάννη Βακαλόπουλο &  Γεώργιο 
Δημητριάδη, παρακολουθήσαμε 
μια σειρά από εξαιρετικά           
ενδιαφέρουσες ομιλίες από 
έγκριτους  βορειοελλαδίτες               
συναδέλφους. 

«Η ιστορία της κλασσικής          
διουρηθρικής προστατεκτομής. 
Συνεχίζει να αποτελεί τη «χρυσή 
σταθερά» για τη θεραπεία της 
BPH, ή πρέπει να αλλάξει?»  Από 
τον Νικόλαο Καλογερά 

«Τεχνικές εξάχνωσης καλοήθους 
υπερπλασίας προστάτη» από τον   
Κυριάκο Μωϋσίδη 

«Τεχνικές διουρηθρικής                         
εκπυρήνισης προστάτη» από τον            
Σπυρίδωνα Καμπάνταη 

«Ανέλκυση της προστακτικής            
ουρήθρας» από τον  Πέτρο                 
Τσαφρακίδη 

«Άλλες ελάχιστα επεμβατικές                
μέθοδοι για τη θεραπεία της BPH» 
από τον Παναγιώτη Δημόπουλο  

«Τελικά ποιά τεχνική εκτός από την 
BTUR-P πρέπει να μάθει ο νέος    
ουρολόγος» από όλους τους                     
προλαλήσαντες εν είδει προφορικής 
αντιπαράθεσης.   

Συνεδρία ΟΥΕΒΕ στο 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 
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Κυριάκος Μωϋσίδης 

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 αυτοματοποιημέ-

νη φόρμα συμπλήρωσης των πληροφοριών που θεωρούμε σημαντικές για όλους μας.  
Μη διστάσετε να μας στείλετε τις προτάσεις σας εδώ.   

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 τρεις πρώτες καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα, ενώ ήδη  τρέχουν οι διευθετήσεις για τις 

επόμενες. 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.  

Νικόλαος Καλογεράς 

Σπυρίδων Καμπάνταης Πέτρος Τσαφρακίδης 

http://huacongress2018.gr/
http://huacongress2018.gr/
http://huacongress2018.gr/
mailto:office@uang.org.gr
mailto:marketing@uang.org.gr
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
το Σαββατοκύριακο 6 & 7    
Οκτωβρίου 2018 στο             
Ιατρικό Διαβαλκανικό κέντρο 
το 1ο workshop ρομποτικής 
χειρουργικής.  

H ΟΥΕΒΕ κάλυψε τα έξοδα 
συμμετοχής σε 4 νέους          
συναδέλφους, ειδικευόμενους 
Ουρολογίας.  

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

1. Καλύβας Βασίλειος 
2. Γεροσίμου Χριστόδουλος 
3. Τσιόνγκα Αικατερίνη 
4. Παπαευσταθίου Ευστάθιος 
 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 
ξεπέρασαν τις αρχικές                  
προσδοκίες και για αυτό το 
λόγο το workshop ρομποτικής 
χειρουργικής προβλέπεται να 
επαναληφθεί σύντομα.  

Η ΟΥΕΒΕ θα υποστηρίξει 
ξανά νέους συναδέλφους, οπότε 
μη διστάσετε να δηλώσετε    
ενδιαφέρον εδώ.    

Οι συμμετέχοντες 

Ο Ευστάθιος Παπαευσταθίου  

Ο Απόστολος Λαμπανάρης 

Εκπαίδευση - Hands On 
Training 

Η ΟΥΕΒΕ, με φιλοσοφία συνεχούς 
επιστημονικής & επαγγελματικής               

εκπαίδευσης, προγραμματίζει σειρά 
εργαστηριακών σεμιναρίων. Θα υπάρξει 

δυνατότητα εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και το εξωτερικό σε: 

Προσομοιωτή βασικών λαπαροσκοπικών 
τεχνικών.  

Προσομοιωτή  Green Light.  

Προσομοιωτή Urolift.   

Σπερμοδιάγραμμα.   

Μη διστάσετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον 
σας για ένα ή περισσότερα μέσω email εδώ. 

mailto:office@uang.org.gr
mailto:office@uang.org.gr


θεραπεία. Υπάρχει           
πραγματικά κάποιος τρόπος;»                            
Καλογεράς Ν. 

«Ερευνητικά πρωτόκολλα στη 
θεραπεία του συνδρόμου του 
χρόνιου πυελικού άλγος.»                                       
Μυκονιάτης Ι. 

«Πως η πληροφορική και το 
διαδίκτυο επηρεάζουν το  
ιατρικό επάγγελμα;»              
Γκαγκαλίδης Κ. 

«Η ενημερωμένη συναίνεση 
του ασθενούς στη σύγχρονη 
βιοηθική»                             
Καζάνας Κ. 

«Σύγχρονες θεραπείες στον 
καρκίνο του προστάτη.»        
Ανδρέου Α. 

«Συμπληρώματα διατροφής 
στη θεραπεία της                          
υπογονιμότητας. Είναι όλα 
ίδια;»                                                
Δημητριάδης Φ. 

«Οι κατά ηλικία ανησυχίες 
των ανδρών, που                           
επισκέπτονται ένα                        
ουρολογικό ιατρείο.»                  
Γκαγκαλίδης Κ. 

Το οπτικοακουστικό υλικό 
της Διημερίδας είναι               
διαθέσιμο εδώ. 

Το Σαββατοκύριακο 3 & 4 
Νοεμβρίου στην όμορφη και 
ιστορική πόλη της Ξάνθης η 
ΟΥ.Ε.Β.Ε. οργάνωσε μία            
ακόμη αποκεντρωτική                 
επιστημονική Διημερίδα 
(15η) με ομιλίες έγκριτων                     
συναδέλφων και θεματολογία 
«Γενικά Θέματα                              
Ουρολογίας».  

Η προσέλευση ξεπέρασε σε 
πλήθος κάθε  προηγούμενη 
εκδήλωση και η ανταπόκριση 
από το κοινό της Ξάνθης 
ήταν τουλάχιστον                       
εντυπωσιακή.  

«Περιτονίτιδα ως εμφάνιση 
γαγγραινώδους κυστίτιδας. 
Ένα ενδιαφέρον                           
περιστατικό»                                   
Κοτούλας Κ. 

«Η χρήση του ακτινοσκοπι-
κού μηχανήματος στο χει-
ρουργείο. Θεσμικό πλαίσιο 
και κανόνες ασφάλειας και 
ορθής λειτουργίας»                      
Τσιριόπουλος Ι. 

«Τι επιζητώ επιλέγοντας την 
ειδικότητα της Ουρολογίας» 
Τσιόγκα Αικ. 

«Αποτελεί η νυκτουρία το 
ενοχλητικότερο σύμπτωμα 
της υπερπλασίας του προστά-
τη? Νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπισή της.»            
Καρατζάς Αθ. 

«Οξεία επίσχεση ούρων.        
Οδηγεί πάντα σε                           
προστατεκτομή;»                  
Σουντουλίδης Π. 

«Πρόληψη υποτροπής της 
περιστασιακής λιθίασης         
ουροποιητικού μετά τη               

Σελίδα 4 Ενημερωτικό Δελτίο Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος  

Ο Κοσμάς Καζάνας 

Από την εκδήλωση για το κοινό 

Ευχαριστούμε για την στήριξη 

της Διημερίδας (αλφαβητικά): 

Οι ομιλητές & το Δ.Σ. με τον δήμαρχο 

Κοινωνική 
Δράση στην 

Ξάνθη  

http://uang.org.gr/index.php/nea-eidiseis/item/38-parousiaseis-15is-epistimonikis-diimeridas-tis-oueve-genika-themata-ourologias-3-4-noemvriou-2018-ksanthi
http://uang.org.gr
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Κοινωνική Δράση— “Movember”  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν 
η ενημέρωση για τα              

διάφορα βήματα                     
προσέγγισης της νόσου, 

από τη διάγνωση μέχρι τη 
θεραπεία και την                       
παρακολούθηση.   

 

Την ίδια ημέρα ακολούθησε 
gala στο SHARK café-bar. 

Τα έσοδα από τις                       
προσκλήσεις του gala               

διατέθηκαν στην ΟΥ.Ε.Β.Ε. 
για τη στήριξη του                   
επιστημονικού και                      

κοινωνικού της έργου.  

 

Στα πλαίσια του Movember 
για την επαγρύπνηση του 
καρκίνου του προστάτη, η 
ουρολογική ομάδα U4U & 

το Δ.Σ. της ΟΥ.Ε.Β.Ε.              
απεύθυναν ανοικτή                

πρόσκληση την Παρασκευή 
16 Νοεμβρίου και ώρα 
18.00 στο Δημαρχείο               

Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Μ. 
Αναγνωστάκης) στην              

ενημερωτική εκδήλωση με 
θέμα «Καρκίνος του                

προστάτη».  

Συνεργασίες  

Η Ουρολογική Εταιρεία 
Βορείου Ελλάδος &                

η Ουρολογική Εταιρεία              
Κύπρου, αναγνωρίζοντας 

τους στενούς δεσμούς           
μαθητείας, εκπαίδευσης και 

φιλίας που τις συνδέουν 
διαχρονικά αποφάσισαν 

να συνεργαστούν                
εμπράκτως με ανταλλαγή 

εμπειριών, επικοινωνιακής 
δυναμικής και                 

επιστημονικής στήριξης 
στα 2 προσεχή συνέδριά 

τους.  
Λεπτομέρειες θα          

ανακοινωθούν σύντομα. 

Μπέκος Αθ., Βακαλόπουλος Ι. & Ανδρέου Α. 

Από την αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης 

Ανδρέου Α. & Κακαμούκας Β.  

http://uang.org.gr
http://uang.org.gr
https://voyagertravel.gr/microsites/3sus2019/


 
Detrusor Underactivity and the Underactive Bladder: A systematic 
review of Preclinical and Clinical Studies 

Nadir I. Osman, Francesco Esperto, Christopher R. Chapple 

Eur Urol. 2018 Nov;74(5):633-643. 

 

 Η υπολειτουργικότητα του εξωστήρα αποτελεί μία αρκετά συχνή δυσλειτουργία του κατώτερου                         
ουροποιητικού, που όμως δεν έχει λάβει ιδιαίτερης προσοχής.   Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον                
αναζωπυρώνεται με νέες έρευνες να δημοσιεύονται συνεχώς σ’ αυτόν τον τομέα.  Η πρόσφατα δημοσιευμένη στο 
European Urology συστηματική ανασκόπηση αποσκοπεί στο να αξιολογήσει τα νεότερα δεδομένα ως προς τον          
ορισμό, την επιδημιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπεία του υπολειτουργικού εξωστήρα/υπολειτουργικής κύστης. 

 

 Η υπολειτουργικότητα του εξωστήρα ορίζεται σύμφωνα με την ICS ως «σύσπαση μειωμένης έντασης και 
διάρκειας, που οδηγεί σε παρατεταμένη κένωση της κύστης και/ή αποτυχία επίτευξης πλήρους κένωσης της κύστης 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».  Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας ορισμός με επαρκή ειδικότητα,                   
προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνει ασθενείς με παρόμοια συμπτώματα, όπως αυτοί με απόφραξη ή                          
υπερδραστήρια κύστη, καθώς δεν υπάρχει κάποιο παθογνωμονικό σύμπτωμα σε υπολειτουργικότητα του εξωστήρα.  
Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν μειωμένη ή διακεκομμένη ροή, αδυναμία έναρξης ούρησης, αίσθημα             
ατελούς κένωσης, μειωμένη αισθητικότητα, νυκτουρία και επιτακτικότητα, συμπτώματα που είναι παρόντα σε                 
ποικίλες παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού. 

 

 Όσον αφορά την επιδημιολογία, μία παλαιότερη ανασκόπηση του 2014 των μελετών με ασθενείς με LUTS, 
που έχουν υποβληθεί σε ουροδυναμική μελέτη, ανέδειξε ότι υπολειτουργικός εξωστήρας ανευρίσκεται σε ποσοστό        
9-28% των ανδρών < 50 ετών αυξάνεται σε 48% σε άνδρες > 70 ετών, ενώ σε γυναίκες > 70 ετών το ποσοστό είναι             
12-45%.  Ωστόσο, η πρόοδος ως  προς την κατανόηση της συχνότητας της υπολειτουργικής κύστης στο γενικό        
πληθυσμό είναι πολύ μικρή, κυρίως λόγω της πληθώρας των συμπτωμάτων και της αλληλοεπικάλυψής τους με             
αποφρακτικές καταστάσεις ή άλλες διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού. 

 

 Ενώ η αιτιοπαθογένεια σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών φαίνεται πως έχει καθοριστεί (σακχαρώδης           
διαβήτης, νευρολογικές διαταραχές, τραυματισμοί), σε ασθενείς χωρίς εμφανές αίτιο δεν είναι σαφής.  Νεότερες  
μελέτες αναδεικνύουν το ρόλο της βλάβης του ουροθηλίου στην παθοφυσιολογία της υπολειτουργικότητας του   
εξωστήρα, όπως επίσης της ισχαιμίας της κύστης σε ηλικιωμένους ασθενείς, αλλά και της σωματικής νεύρωσης της 
ουρήθρας. 

 

 Η διάγνωση τίθεται μόνο μετά τη διενέργεια ουροδυναμικού ελέγχου, με τη μέτρηση της πίεσης του       
εξωστήρα και τη συσχέτισή της με τη ροή των ούρων.  Απαιτούνται νέα διαγνωστικά κριτήρια, περισσότερο ακριβή 
και πρακτικά, που θα οδηγούν σε καλύτερη εκτίμηση της σύσπασης του εξωστήρα και της κένωσης της κύστης. 

 

 Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις ασθενών με υπολειτουργικό εξωστήρα επικεντρώνονται στη μείωση των           
επιπλοκών, όπως οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, η νεφρική ανεπάρκεια και η λιθίαση της κύστης.  Διαχρονικό 
ζήτημα αποτελεί το όφελος που προκύπτει από τη χειρουργική αντιμετώπιση σε ασθενείς με υπολειτουργικό          
εξωστήρα και απόφραξη.  Σε τέτοιους ασθενείς είναι αναγκαίος προεγχειρητικά ο ουροδυναμικός έλεγχος, καθώς 
και η σωστή ενημέρωση για πιθανόν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα μετεχγειρητικά.  Άλλες επιλογές αποτελούν η 
νευροδιέγερση των ιερών νεύρων, που είναι και η πλέον αναγνωρισμένη μέθοδος, καθώς και η ενδοκυστική             
ηλεκτροθεραπεία με αμφίβολα, ωστόσο, αποτελέσματα.  Μία εναλλακτική, μη επεμβατική, αλλά χωρίς επαρκείς  
μελέτες, μέθοδος είναι η διαδερμική ηλεκτροθεραπεία.  Η αναγεννητική χειρουργική με τη δημιουργία νέας           
ουροδόχου κύστης θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή, ενώ πολλά υποσχόμενη φαίνεται πως είναι η 
έγχυση stem-cells. 

 

 Συμπερασματικά, ο υπολειτουργικός εξωστήρας είναι ένα πεδίο 
για το οποίο η βιβλιογραφία είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη.  Με το 
ενδιαφέρον σταδιακά να αυξάνεται, νέα δεδομένα θα έρθουν στην           
επιφάνεια που θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της                     
παθοφυσιολογίας και ως εκ τούτου στην εμφάνιση νέων θεραπευτικών   
επιλογών. 

 

Journal ClubJournal ClubJournal Club   

Σελίδα 6 Τόμος 1, τεύχος 3 

Αικατερίνη Τσιόγγα 

Ειδικευόμενη Ουρολογίας Α’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30139634


 

7ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο "Εξελίξεις 
στην Ουρολογία—Καρκίνος ουροθηλίου"  

 

Σελίδα 7 Ενημερωτικό Δελτίο Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος  

Η αίθουσα της εναρκτήριας ομιλίας  
υπερπλήρης από συνεργάτες, συναδέλφους και μαθητές 

του Καθηγητή 

Ο Καθηγητής  
Ευάγγελος Ισαάκ Ιωαννίδης 

«Άλλο είναι προσφέροντας υγεία,  

να βγάζεις λεφτά...  

και άλλο κυνηγώντας τα λεφτά,  

να πουλάς υγεία»  

Από τη Νοσηλευτική Ημερίδα:  
«Βασικές γνώσεις φαρμακολογίας»   

υπό την αιγίδα και της ΟΥ.Ε.Β.Ε 

Οι Πρόεδροι της ΟΥ.Ε.Β.Ε., Ιωάννης Βακαλόπουλος,  
και της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας (CUA),  

Σταύρος Χαραλάμπους,  
συζήτησαν σημαντικές λεπτομέρειες  
της συνεργασίας των δύο εταιρειών 

Η τεχνολογία πρέπει να είναι αρωγός της                
ιατρικής και όχι να την κατευθύνει, επισήμανε ο        

καθηγητής Νευροουρολογίας του ΑΠΘ Ευάγγελος 
Ισαάκ Ιωαννίδης, μιλώντας στην εναρκτήρια ομιλία 

του με θέμα: "Τεχνολογία vs Ιατρικής Επιστήμης" στο 
7ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο, το οποίο διεξήχθη 

στη Θεσσαλονίκη.  
Με μία ομιλία αιρετική για όσους δεν έχουν               

συνεργαστεί μαζί του, αλλά εξαιρετικά οικεία για 
όσους μαθήτευσαν δίπλα του ο καθηγητής χαιρέτησε 
τους πολυπληθείς παρευρισκόμενους για τελευταία 
φορά με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, καθώς μέσα 
στο επόμενο έτος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί από 

το Α.Π.Θ. 
Το φετινό συνέδριο ανάδειξε τις νεότερες και              

ταχύτατες εξελίξεις σχετικά με τον καρκίνο του              
ουροθηλίου, την 9η συχνότερη μορφή καρκίνου        

διεθνώς.  Έγινε εκτενής αναφορά στις εξελίξεις που 
συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια, σε νέα                   

πρωτόκολλα και μεθόδους, τόσο σε απεικονιστικό όσο 
και σε χειρουργικό επίπεδο, με ιδιαίτερο βάρος σε 

αμφότερες την βασική και την κλινική έρευνα.            
Καθιερωμένα, πλέον, χαρακτηριστικά ήταν η              

διαδραστικότητα, οι αντιπαραθέσεις και η                        
μεταλαμπάδευση των πλέον επίκαιρων δεδομένων για 

τον καρκίνο του ουροθηλίου από νέους, πλην όμως 
καταξιωμένους συναδέλφους.  

Για μία ακόμη φορά, η ΟΥ.Ε.Β.Ε. στήριξε την                   
διοργάνωση με την αιγίδα της και την ουσιαστική               

συμμετοχή της.  
Στις εργασίες συμμετείχαν ενεργά και οι τεταρτοετείς 

φοιτητές της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. 
Σε παράλληλη εκδήλωση ο Νοσηλευτικός                      

Ουρολογικός Σύνδεσμος διοργάνωσε με επιτυχία τη 
νοσηλευτική ημερίδα «Βασικές Γνώσεις                              

Φαρμακολογίας». 
To οπτικοακουστικό υλικό του συνεδρίου θα είναι 

σύντομα διαθέσιμο.  

http://www.uang.org.gr


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 

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. 
 
8 Δεκεμβρίου 2018 
3η Ημερίδα Νευροουρολογίας με θέμα: 
Εστιάζοντας στις Υπεργεφυρικές                    
Εγκεφαλικές Βλάβες , Αθήνα 
 
13-14 Δεκεμβρίου 2018 
Minimally Invasive Percutaneous Stone 
Therapy Clinical Workshop  
 
30 Ιανουαρίου 2019 
9η Επιστημονική Συνεδρία & κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΟΥ.Ε.Β.Ε. 
 
01-03 Φεβρουαρίου 2019 
8η Ουρολογική Συνάντηση Κεντρικής               
Ελλάδας µε Διεθνή Συµµετοχή  
 
21-22 Φεβρουαρίου 2019 
2nd ESU-ESOU Masterclass on Non-Muscle
-Invasive Bladder Cancer, Prague - Czech 
Republic   
 
27 Φεβρουαρίου 2019 
10η Επιστημονική Συνεδρία που θα           
αφορά τις σύγχρονες απεικονίσεις του  
Ουροποιητικού 
 
15-19 Μαρτίου 2019 
34th Annual EAU Congress & 20th EAUN 
Meeting, Barcelona  
 
12-14 Απριλίου 2019 
3rd CUA Spring Urological Symposium 
"Learning from the past Planning for the 
Future", Limassol, Cyprus 
 
03-06 Μαΐου 2019 
AUA19, Chicago - Illinois, USA  
 
09-10 Μαΐου 2019 
EAU 19th Central European Meeting, Vien-
na - Austria  
 
17-18 Μαΐου 2019 
EAU Update on Bladder Cancer (BCa19), 
Turin - Italy  
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Στήλες που θα 

ακολουθήσουν:  

Ανταποκρίσεις 

Hyperlinks 

Οι επόμενες 
κοινωνικές δράσεις 
προγραμματίζονται 

ήδη…  

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

