Ακινα, 07/11/2019

Προσ:
τουσ Δ/ντζσ των Ουρολογικών Κλινικών
Θζμα: 15η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευομζνων Ουρολόγων
Αγαπθτζ κ. Διευκυντά,
Η Ελλθνικι Ουρολογικι Εταιρεία (Ε.Ο.Ε) βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ανακοινώςει ότι οργανώνει και για το 2020, τθν 15θ – κατά ςειρά – Εβδομάδα Ελλινων Ειδικευομζνων Ουρολόγων που κα λάβει χώρα από
τθ Δευτζρα 17 ζωσ την Παραςκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 ςτθν Ακινα, ξενοδοχείο Athens Marriott (Λεωφ. Ανδρζα
Συγγροφ 385, Παλαιό Φάληρο).
Στθν Εβδομάδα αυτι, που απευκφνεται ςε Ζλλθνεσ ειδικευόμενουσ που διανφουν το τελευταίο ζτοσ
τησ ειδίκευςήσ τουσ, κα γίνει ενδελεχισ αναςκόπθςθ όλθσ τθσ Ουρολογίασ από ειςθγθτζσ, διαπρεπείσ Ζλλθνεσ ςυναδζλφουσ. Επίςθσ, ςτθν Εβδομάδα αυτι κα μπορζςουν να ςυμμετάςχουν - με ςειρά προτεραιότθτασ - και ειδικευόμενοι του τρίτου ζτουσ, αν υπάρξουν κενέσ θέςεισ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Επιςτθμονικών κι Επαγγελματικών Θεμάτων
τθσ Ε.Ο.Ε, ετοιμάηουν ζνα πλιρεσ πρόγραμμα που κα μετζρχεται όλθ τθ ςφγχρονθ Ουρολογία, με διαλζξεισ, videos,
παρουςιάςεισ περιςτατικών και κλινικά φροντιςτιρια, ώςτε να κάνει τθν παρακολοφκθςθ όςο γίνεται πιο ευχάριςτθ κι
εποικοδομθτικι για τουσ νζουσ Συναδζλφουσ μασ.
Η Οργανωτικι Επιτροπι τθσ Εβδομάδοσ κα ςυμπεριλάβει, εκ νζου, ςτο πρόγραμμά τθσ, το ςεμινάριο
πρακτικήσ εξάςκηςησ και ανταποκρινόμενοι ςτα ιδιαίτερα κετικά ςχόλια, τόςο από τουσ εκπαιδευόμενουσ, όςο και
από τουσ εκπαιδευτζσ τουσ, φιλοδοξοφμε για το 2020 με τθ ςυνεργαςία των Χορθγών Εταιρειών, να διαμορφώςουμε
ζνα ακόμθ καλφτερο HOT, προσ όφελοσ των ειδικευομζνων μασ.
Γνωρίηοντασ το ενδιαφζρον ςασ για τθν εκπαίδευςθ των νζων ςυναδζλφων, κα κζλαμε να ςασ παρακαλζςουμε κερμά να παροτρφνετε τουσ ειδικευόμενουσ τθσ Κλινικισ ςασ – που πλθροφν τα κριτιρια – να ςυμμετάςχουν ςτθν προςεχι, 15θ Εκπαιδευτικι Εβδομάδα Ελλινων Ειδικευομζνων και να τουσ διευκολφνετε με κάκε τρόπο,
για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι, υπογράφοντασ ςτθν αίτθςι τουσ ότι ςυμφωνείτε να παρακολουκιςουν τα Μακιματά
τθσ.
Η Εβδομάδα αυτι, είναι μια προςφορά τθσ Ελλθνικισ Ουρολογικισ Εταιρείασ προσ τουσ ειδικευόμενουσ
νζουσ Συναδζλφουσ, καλφπτοντασ τα γεφματα, τθ διαμονι και τα ειςιτιρια (για τουσ εκτόσ Ακθνών διαμζνοντεσ).
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο
Ιωάννθσ Κ. Γκιάλασ
Προζδρος Ε.Ο.Ε
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