
Προσ τα Μέλη τησ Ελληνικήσ Ουρολογικήσ Εταιρείασ 
 

Αγαπθτζσ/οί Κυρίεσ/ιοι υνάδελφοι, 

 

Με ιδιαίτερθ χαρά, ςασ ανακοινϊνουμε τθ ςυνδιοργάνωςθ, από τα Σμιματα Ο.ΝΟ.Γ.Ο. & 

ΑΝΔΡ.ΤΠΟ τθσ Ε.Ο.Ε, του «1ου Hands-on-Workshop ςτην Ανδρολογία, ςτην Ανδρική 

Ακράτεια και ςτα τενώματα Ουρήθρασ ςε πτωματικά παραςκευάςματα», το οποίο κα 

λάβει χϊρα το διιμερο 23 & 24 Φεβρουαρίου 2019, ςτο χϊρο του Εργαςτηρίου Ανατομίασ 

του ΕΚΠΑ. Σο εμινάριο πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 

των δφο Σμθμάτων, με την οργανωτική υποςτήριξη τησ Ε.Ο.Ε και ςε ςυνεργαςία με τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Β. Πρωτογέρου. 

 

Η πρακτικι εξάςκθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε 2 θμζρεσ, με χωριςτό πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ & εκπαιδευτζσ ανά Σμιμα (άββατο 23/2 Ο.ΝΟ.Γ.Ο & Κυριακή 24/2 

ΑΝΔΡ.ΤΠΟ). Οι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν 

επεμβάςεισ ςε φρζςκα ανκρϊπινα, πτωματικά παραςκευάςματα, να μάκουν χειρουργικά 

μυςτικά από τουσ ειδικοφσ εκπαιδευτζσ και να λφςουν πάνω ςτο χειρουργικό τραπζηι 

απορίεσ που, τυχόν, ζχουν. Σο φάςμα των επεμβάςεων που κα πραγματοποιθκοφν 

περιλαμβάνει τοποκζτθςθ τεχνθτοφ ςφιγκτιρα, ταινίασ ανδρικισ ακράτειασ, 

ουρθκροπλαςτικι, τοποκζτθςθ ενδο πεϊκισ πρόκεςθσ, μοςχευμάτων για ν. Peyronie, αλλά 

κι επεμβάςεισ ςτθν ουρικρα (αντιμετϊπιςθ ςτενωμάτων κλπ). 

Σα κόςτη εγγραφήσ, διαμονήσ και μετακίνηςησ των εκπαιδευομζνων θα καλυφθοφν από 

την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Παρακαλοφμε, όπωσ αποςτζλλετε με email 

(hua@huanet.gr) ςτθ Γραμματεία τθσ Εταιρείασ μασ, τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςασ, ζωσ και 

τη Δευτζρα 10.12.2018. (Επιςυνάπτεται θ ςχετικι Φόρμα υμμετοχισ). 

 

Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ (12 ανά θμζρα/  24 ςυνολικά) και οι 

ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να δθλϊςουν ςτθν αίτθςθ τθν προτίμθςι τουσ (1θ / 

2θ), κακϊσ για να επωφελθκοφν, όςο το δυνατό περιςςότεροι υνάδελφοι, οι 

εκπαιδευόμενοι κα είναι διαφορετικοί ανά θμζρα. 

Η τελικι επιλογι κα γίνει από τισ .Ε των Σμθμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ, εκτόσ τθσ ςειράσ, 

ςφμφωνα με τθν οποία κα ςταλοφν οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθ Γραμματεία μασ, θ 

εναςχόλθςθ και το ενδιαφζρον των υναδζλφων ςτο αντικείμενο του Workshop.Θα 

υπάρχουν,επίςθσ, κζςεισ για ειδικευόμενουσ με ποςόςτωςθ ανάλογα με τον αρικμό των 

αιτιςεων.  

Για το λόγο αυτό οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφονται από ζνα 

ςφντομο βιογραφικό για τουσ ειδικευμζνουσ Ουρολόγουσ ι από ζνα γράμμα κινιτρων 

(motivation letter) για τουσ ειδικευόμενουσ.  

 

τοχεφοντασ τθ κεςμοκζτθςθ-κακιζρωςθ αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, 

αναμζνουμε τθ ςυμμετοχι ςασ.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

Ιωάννησ Αδαμάκησ      ωτήριοσ Ανδρεαδάκησ 

Πρόεδρος Ε         Πρόεδρος Ε  

Σμήματος Ο.ΝΟ.Γ.Ο                   Σμήματος ΑΝΔΡ.ΤΠΟ 
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