
 

                                                                                                                             

                 Αθήνα, 07/12/2021   

Προς:   
τους Δ/ντές των Ουρολογικών Κλινικών  
 
Θέμα: 17η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων 
 
Αγαπητέ κ. Διευθυντά, 
 
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την 
διοργάνωση της «17ης Εκπαιδευτικής Εβδομάδας Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων», που θα 
λάβει χώρα το διάστημα 17 – 20 Φεβρουαρίου 2022 στην Αθήνα, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της 
ΕΟΕ, (Ραβινέ 23) ως υβριδική επιστημονική εκδήλωση. 
 
Το Δ.Σ της Εταιρείας σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων 
(ΕΕΕΘ), θεωρούν ότι μετά από 17 έτη επιτυχημένων διοργανώσεων, είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή 
να δοθεί μια νέα μορφή στην Εκδήλωση τόσο στην οργάνωση, όσο και στη δομή του επιστημονικού 
προγράμματος. Οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν φέτος πιλοτικά και θα αξιολογηθούν από όλους 
μας, αλλά πρωτίστως από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ειδικευόμενους & εισηγητές. 
 
Η σημαντικότερη αλλαγή έγκειται στον τρόπο «διδασκαλίας» της ύλης, με αντικατάσταση των 
θεματικών ενοτήτων και ανασκόπηση όλης της Ουρολογίας μέσα από την παρουσίαση και συζήτηση 
πάνω σε κλινικά περιστατικά (ένα για κάθε γνωστικό αντικείμενο της Ειδικότητας). Επιδιώκουμε 
ώστε το πρόγραμμα να γίνει αμεσότερο και διαδραστικότερο. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την 
δύσκολη περίοδο που διανύουν τα Νοσοκομεία μας, η διάρκεια της Εκδήλωσης μειώθηκε σε 4 
ημέρες, από Πέμπτη απόγευμα μέχρι Κυριακή μεσημέρι, ώστε να επηρεάσει όσο το δυνατόν 
λιγότερο την λειτουργία των κλινικών σας.  
 
Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα να την παρακολουθήσουν (αν το επιθυμούν και μόνο διαδικτυακά) 
νέοι Ουρολόγοι, οι οποίοι έχουν λάβει τον τίτλο της ειδικότητος την προηγούμενη τριετία & μπορεί 
ήδη να την είχαν παρακολουθήσει τα προηγούμενα έτη, ως 4ετείς ειδικευόμενοι. 
 
Σας θυμίζουμε, ότι «Εκπαιδευτική Εβδομάδα» απευθύνεται σε Έλληνες ειδικευόμενους που 
διανύουν το τελευταίο έτος της ειδίκευσής τους, αλλά – με σειρά προτεραιότητας – και 
ειδικευόμενοι του τρίτου έτους, αν υπάρξουν κενές θέσεις.   
 
Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για την εκπαίδευση των νέων συναδέλφων, θα θέλαμε να σας 
παρακαλέσουμε θερμά να παροτρύνετε τους Ειδικευόμενους της Κλινικής σας – που πληρούν τα 
κριτήρια – να συμμετάσχουν στην προσεχή, υβριδική, 17η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων 
Ειδικευομένων και να τους διευκολύνετε με κάθε τρόπο, για τη συμμετοχή τους σε αυτή, 
υπογράφοντας στην αίτησή τους ότι συμφωνείτε να παρακολουθήσουν τα Μαθήματά της.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

     

                 Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν.Γραμματέας                                                                              

                                                           
           Γεράσιμος Αλιβιζάτος                                                  Αθανάσιος Ε. Δελλής   


