Αθήνα, 30.11.2017
Προς
τους Ειδικευόμενους Συναδέλφους Ουρολόγους
Θέμα: 13η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων
Αγαπητοί Κύριοι Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσει ότι οργανώνει και για το έτος 2017, την 13η - κατά σειρά – Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευομένων
Ουρολόγων, που θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 12 έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, στην
Αθήνα, ξενοδοχείο Crowne Plaza (Μιχαλακοπούλου 50, Ιλίσια, τηλ. 210 7278 000).
Στην Εβδομάδα αυτή, που απευθύνεται σε Έλληνες ειδικευόμενους που διανύουν το
τελευταίο έτος της ειδίκευσής τους, θα γίνει ενδελεχής ανασκόπηση όλης της Ουρολογίας από εισηγητές,
διαπρεπείς Έλληνες Συναδέλφους. Επίσης, στην Εβδομάδα αυτή θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και
ειδικευόμενοι του τρίτου έτους, αν υπάρξουν κενές θέσεις, με σειρά προτεραιότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιστημονικών κι
Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε, ετοιμάζουν ένα πλήρες πρόγραμμα που θα μετέρχεται όλη τη σύγχρονη
Ουρολογία με διαλέξεις, videos, παρουσιάσεις περιστατικών και κλινικά φροντιστήρια, ώστε να κάνει την
παρακολούθηση όσο γίνεται πιο ευχάριστη κι εποικοδομητική.
Μετά την ομολογουμένως πετυχημένη οργάνωση του Hands on Training Workshop (HOT),
της 12ης Εκπαιδευτικής Εβδομάδος, η Οργανωτική Επιτροπή θα συμπεριλάβει, εκ νέου, στο πρόγραμμα της 13ης
Εβδομάδος, το Σεμινάριο Πρακτικής Εξάσκησης και ανταποκρινόμενοι στα ιδιαίτερα θετικά σχόλια, τόσο από
τους εκπαιδευόμενους, όσο και από τους εκπαιδευτές τους, φιλοδοξούμε για το 2018 με τη συνεργασία των
Χορηγών Εταιρειών, να διαμορφώσουμε ένα ακόμη καλύτερο HOT, προς όφελος των ειδικευομένων μας.
Η Εβδομάδα αυτή, είναι μια προσφορά της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας προς τους
ειδικευόμενους νέους Συναδέλφους, καλύπτοντας τα γεύματα, τη διαμονή και τα εισιτήρια (για τους εκτός
Αθηνών).Σε νέα επικοινωνία μας, θα σας ζητηθούν οι επιθυμητές ημ/νίες και ώρες άφιξης και αναχώρησης.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους σας να αποκομίσετε πολύτιμες εμπειρίες.
Εκμεταλλευτείτε την. Οι Διευθυντές των Κλινικών σας θα ενημερωθούν σχετικά κι είναι βέβαιο ότι θα κάνουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνουν τη συμμετοχή σας.
Δηλώσεις συμμετοχής με πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Κλινική κι έτος ειδίκευσης), η
Ε.Ο.Ε θα δέχεται μέχρι την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017.
Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθανάσιος Παπατσώρης
Γεν.Γραμματέας
Ονοματεπώνυμο: ......................................................................................................
Νοσοκομείο: .....................................................................................
Έτος ειδίκευσης: ...........................................
Επιθυμώ να συμμετάσχω: ......,

Δεν επιθυμώ: ......

Συμφωνεί για τη συμμετοχή μου και ο Δ/ντής της Κλινικής: .............

(υπογραφή του)

 Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών : 13/12/2017
(αποστολή τους με e-mail: hua@huanet.gr)

