


ΗΜΕΡΙΔΑ
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11 Σεπτεμβρίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή η Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» σας καλωσορίζει, 
για μία ακόμα χρονιά, στην Ημερίδα που διοργανώνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, στο Ξενοδοχείο 
Crowne Plaza, με θέμα «Σύγχρονοι Ουρολογικοί Προβληματισμοί».
 
 Είναι πια αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο πολλές πτυχές της 
επιστημονικής μας σκέψης και του τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών έχουν τροποποιηθεί από 
τις αλλαγές που η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιφέρει. Παράλληλα, όμως, οι εξελίξεις στον 
χώρο της Ουρολογίας είναι ταχύτατες και υποχρέωση όλων μας είναι να τις παρακολουθούμε, να 
τις αναπαράγουμε, αλλά και να τις επικοινωνούμε.
 
 Υπό το πρίσμα αυτό, η Κλινική μας, και φέτος, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την κατάρτιση ενός ενδιαφέροντος κι ολοκληρωμένου προγράμματος με στόχο να καλύψει σε 
βάθος ένα ευρύ πεδίο καλοήθων και κακοήθων Ουρολογικών παθήσεων και να απαντήσει σε 
πολλά σημαντικά ερωτήματα που απασχολούν την Ειδικότητά μας. Αρωγοί στην επιτευξη του 
στόχου μας θα είναι διακεκριμένοι Συνάδελφοι ομιλητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα νεότερα 
δεδομένα σε μια εποχή ιδιαίτερη και απαιτητική.  
 
 Με τη βεβαιότητα, αλλά και το αίσθημα τιμής, ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλει 
στην ανταλλαγή απόψεων και τον γόνιμο επιστημονικό διάλογο, σας προσκαλούμε και σας 
περιμένουμε στην εκδήλωσή μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Κων/νος Ντούμας
Συτονιστής Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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\\ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρίστας Οδυσσέας
Γλύκας Ιωάννης

Λάμπρου Σταύρος
Ντούμας Κων/νος

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σταθούρος Γεώργιος

Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Χαράλαμπος

\\ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρίστας Οδυσσέας
Βαρκαράκης Ιωάννης

Μανούσακας Θεόδωρος
Μπάμιας Αριστοτέλης

Νικολόπουλος Παναγιώτης
Ντούμας Κων/νος

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παπατσώρης Αθανάσιος

Σκολαρίκος Ανδρέας
Σταθούρος Γεώργιος

Στραβοδήμος Κων/νος
Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Χαράλαμπος

Χρυσοφός Μιχαήλ
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  Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

09:00-10:00 ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

  Προεδρείο: Στραβοδήμος Κ.

09:00-09:15  Μοριακοί δείκτες για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο  
  ουροδόχου κύστεως: Χρήσιμο όπλο ή ξεπερασμένη προσέγγιση;
  Καπόγιαννης Φ. 

09:15-09:30  Διαχείριση ασθενούς με όγκο Ta-High Grade: Πόσο συχνά διαγιγνώσκεται;  
  Πότε απαιτείται επαναληπτική διουρηθρική εκτομή;
  Θεοχάρης Γ.

09:30-09:45  Νεότερες θεραπείες σε ασθενείς μετά αποτυχία BCG.
  Γλύκας Ί.

09:45-10:00  Ιστολογική διάγνωση pT0 σε ριζική κυστεκτομή: Ποια η σημασία της για την  
  πρόγνωση;
  Μουρμούρης  Π.
  
10:00-11:00 ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ

  Προεδρείο: Χρυσοφός Μ.

10:00-10:15  Mερική νεφρεκτομή ή ογκεκτομή; Έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα;
  Φραγκούλης Χ.

10:15-10:30  Διαχείριση όγκων νεφού > 7cm. Έχει θέση η νεφροσυντηρητική προσέγγιση;
  Σταθούρος Γ.

10:30-10:45  Ο ρόλος της κυτταρομειωτικής νεφρεκτομής στη μεταστατική νόσο. 
  Στασινόπουλος Κ.

10:45-11:00  Νεφρο-συντηρητική χειρουργική σε ουροθηλιακό καρκίνο ανώτερου   
  oυροποιητικού.
  Πλουμίδης Α.

11:00-11:30   ΔΊΑΛΕΊΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
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11:30-12:30   ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ί

  Προεδρείο: Σκολαρίκος Α.

11:30-11:40   Πολυπαραμετρική MRI προστάτη: Πρέπει να διενεργείται σε όλους τους  
  ασθενείς με αυξημένο PSA.
  Δελληγιάννης Δ.

11:40-11:50   Πολυπαραμετρική MRI προστάτη: Πρέπει να διενεργείται μόνο σε   
  επιλεγμένες περιπτώσεις. 
  Γαλανάκης Ί.

11:50-12:00  Σε ποιους ασθενείς, τελικά, έχει εφαρμογή το PSMA-PET; Απαιτείται πάντα  
  στη βιοχημική υποτροπή;
  Πρωτογέρου Β.

12:00-12:15  Τοπικά προχωρημένος και υψηλού κινδύνου καρκίνος του προστάτη. 
  Η Ακτινοθεραπεία αποτελεί τη βασική θεραπεία.
  Γεωργακόπουλος Ί.

12:15-12:30  Τοπικά προχωρημένος και υψηλού κινδύνου καρκίνος του προστάτη. 
  Η Χειρουργική αποτελεί τη βασική θεραπεία.
  Κοριτσιάδης Γ.

12:30-13:00  ΔΟΡΥΦΟΡΊΚΗ ΔΊΑΛΕΞΗ             sponsored by

  Προεδρείo: Ντούμας Κ.

  Νεότερες εξελίξεις στην θεραπεία των ασθενών με ευνουχοάντοχο μη  
  μεταστατικό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) υψηλού κινδύνου.
  Φραγκούλης Χ.

13:00-13:30  ΔΟΡΥΦΟΡΊΚΗ ΔΊΑΛΕΞΗ             sponsored by

  Προεδρείο: Ντούμας Κ.

  Εξελίξεις στη θεραπεία του μεταστατικού ορμονοευαίσθητου καρκίνου του  
  προστάτη.
  Παπαδόπουλος Γ.
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13:30-14:00  ΔΟΡΥΦΟΡΊΚΗ ΔΊΑΛΕΞΗ            sponsored by

  Προεδρείο: Ντούμας Κ.

  Προκλήσεις στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων σε ασθενείς με  
  ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη.
  Παπαδόπουλος Γ.

14:00-14:30   ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΊI

  Προεδρείο: Φραγκούλης Α.

14:00-14:15  Ολιγομεταστατική νόσος: De novo και μετά από ριζιή θεραπεία: Υπάρχουν  
  διαφορές στην αντιμετώπιση;
  Παπατσώρης Α.

14:15-14:30  Μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος του προστάτη: Νεότερα δεδομένα  
  μετά την ‘‘επανάσταση’’.
  Π. Νικολόπουλος

 14:30-15:30   ΜΕΣΗΜΒΡΊΝΗ ΔΊΑΚΟΠΗ

15:30-16:30     ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ  

  Προεδρείο: Μπάμιας Α.

15:30-15:45  Εισαγωγική Χημειοθεραπεία & Ανοσοθερεπεία στον μυοδιηθητικό καρκίνο  
  της κύστης.
  Κουτσούκος Κ.

15:45-16:00  Πρώτης & δεύτερης γραμμής συστηματική θεραπεία στον μεταστατικό  
  καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. 
  Λιόντος Μ.

16:00-16:15  Έχει θέση η Χημειοθεραπεία & η Ανοσοθεραπεία στον ουροθηλιακό καρκίνο  
  του ανώτερου Ουροποιητικού;
  Κωτσαντής Ί.

16:15-16:30  Νεότερα δεδομένα στη συστηματική θεραπεία στον καρκίνο του νεφρού.
  Κωστούρος Ε.
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16:30-17:30   KΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΊΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ & ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΊΑ

  Προεδρείο: Μητσογιάννης Η.

16:30-16:45  Φαρμακευτική θεραπεία για ΚΥΠ. Αποτελεσματική θεραπεία ή χαμένος  
  χρόνος;       
  Λάμπρου Στ.

16:45-17:00  Υπολειτουργική κύστη και ΚΥΠ. Χειρουργούμε το αδένωμα; Nαι.
  Πορφύρης O.

17:00-17:15  Υπολειτουργική κύστη και ΚΥΠ. Χειρουργούμε το αδένωμα; Όχι.
  Φραγκιάδης Ε.

17:15-17:30  Γήρανση και LUTS: Υπάρχει συσχέτιση;
  Πετρολέκας Α.

17:30-18:00   ΔΊΑΛΕΊΜΜΑ - ΚΑΦΕ

18:00-19:00  ΡΟΜΠΟΤ & EΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΊΑ

  Προεδρείο: Βαρκαράκης Ί.

18:00-18:15  Ρομπότ στην Ουρολογική Ογκολογία: Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 
  Τυριτζής Σ.

18:15-18:30  Χρήση των laser στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ: Ήρθε το τέλος της   
  διουρηθρικής προστατεκτομής;
  Αδάμου Κ.

18:30-19:00  ‘‘Εφιάλτες’’ στην Ενδοουρολογία.
  Καλληδώνης Π.
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19:00-20:00   ΟΥΡΟΓΥΝΑΊΚΟΛΟΓΊΑ & ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΊΑ

  Προεδρείο: Μανούσακας Θ.

19:00-19:15  Μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία στην αντιμετώπιση της   
  υπερλειτουργικής κύστης;  
  Γιαννίτσας Κ.

19:15-19:30  Ο ρόλος του Ουροδυναμικού ελέγχου πριν το χειρουργείο για διόρθωση της  
  ακράτειας από προσπάθεια.  
  Κωνσταντινίδης Χ.

19:30-20:00  Ουρογυναικολογικές ‘‘Καταστροφές’’

19:30-19:45  Α) Συρίγγια         
  Αδαμάκης Ί.

19:45-20:00  Β) Διαβρώσεις        
  Κουσουρνάς Γ.

20:00-20:30   ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΊΔΊΚΟΤΗΤΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΟΤΕΡΗ  
  ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΊΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΕΠΊΛΟΓΟΣ

  Προεδρείο: Σεραφετινίδης Ε.

20:00-20:15  Διαχείριση αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων στον   
  Ουρολογικό ασθενή.
  Καούκης Α.

20:15-20:30  Αντοχή και αντιβιοτικά: Πόσο έχει αλλάξει η Πρακτική μας στην   
  αντιμετώπιση των λοιμώξεων;
  Αρμένης Κ.
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\\ Γενικές Πληροφορίες

• Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
11 Σεπτεμβρίου  2021

• Διοργάνωση: 
ΙΜΒΕ-Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας

• Σε συνεργασία με:
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

• Τόπος Διεξαγωγής: 
Ξενοδοχείο Crowne Plaza

• Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Ημερίδας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε 
προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά 
τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. 

• Συμμετοχή
Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν.

• Οδηγίες για Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία
Η Επιστημονική Εκδήλωση θα διεξαχθεί λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς 
του COVID-19 και με φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού ατόμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις στην αίθουσα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
(Η σειρά προτεραιότητας θα αφορά την άφιξη στον συνεδριακό χώρο και όχι το πότε πραγματοποιήθηκε 
η εγγραφή στην Επιστημονική Εκδήλωση)

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο 
διεξαγωγής για την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας www.events.gr 

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode που θα πρέπει να σαρώνουν κατά την είσοδό τους 
στην αίθουσα.

Η χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες.

• Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης
Βάσει των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων, η Επιστημονική Εκδήλωση θα προβάλλεται ταυτόχρονα 
διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr
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Εάν είστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού 
συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed (πατήστε στο πεδίο Register / Εγγραφή). 
Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε 
από το μενού την κατηγορία Live, το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το 
εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.

 
Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο 
κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».

Σημείωση: Εφόσον θέλετε να παραλάβετε πιστοποιητικό, μετά τη σύνδεσή σας στο Livemed, 
είναι απαραίτητο να μεταβείτε στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου», πατώντας το αντίστοιχο 
εικονίδιο και να ολοκληρώσετε την «Εγγραφή» σας στην επιστημονική εκδήλωση που 
επιθυμείτε, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος παρακολούθησης.

• Μόρια Συνεχιζόμενης Ίατρικής Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
(CME-CPD credits).

• Παραλαβή Πιστοποιητικού 
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου 
παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας των εργασιών 
της Επιστημονικής Εκδήλωσης σε όσους συνέδρους παρακολούθησαν το 60% των συνολικών ωρών του 
επιστημονικού προγράμματος. 
Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου 
παρακολούθησης που θα καταγραφεί στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας (καθώς και 
στο Livemed για όσους το παρακολουθήσουν διαδικτυακά).
Στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, το πιστοποιητικό θα αποσταλεί στο e-mail που έχουν δηλώσει 
κατά την εγγραφή τους. 

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά μπορούν να παραλάβουν 
το πιστοποιητικό τους απευθείας από την πλατφόρμα Livemed μέσω του πεδίου 
«Πιστοποιητικό», πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στην εικονική «Γραμματεία 
Συνεδρίου» και το οποίο ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εκδήλωσης και θα παραμείνει ενεργό 
για 6 μήνες.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το «Πρόγραμμα» της Επιστημονικής Εκδήλωσης.
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