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Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0511 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταύρος Γκράβας, Αναπληρωτής Καθηγητής  

ECTS: 2 

Τύπος Μαθήματος: ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο Εξάμηνο  

Ώρες/Εβδομάδα:    2 ώρες  

Ώρες/Εξάμηνο (ώρες/εβδομάδα Χ 14):   

Φόρτος Εργασίας (ώρες):  

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ  

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική   

  



Μάθημα 1ο 01/03/18 

ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Μ., ΓΚΡΑΒΑΣ Σ  

Βασικές αρχές καρκινογένεσης και βιολογικής συμπεριφοράς των νεοπλασμάτων του 

ουροποιογεννητικού 

Καρκινικοί δείκτες και εφαρμογή τους στην κλινική πράξη 

Carcinogenesis and biological behavior of urogenital neoplasms: Basic principles 

Tumor markers in clinical practice 

 

Μάθημα 2ο 08/03/18 

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. 

Ιστοπαθολογία των όγκων του ουροποιογεννητικού: Βασικές αρχές  

Histopathology of urogenital tumors: basic principles 

 

Μάθημα 3ο  15/03/18 

ΚΑΨΑΛΑΚΗ Ε. 

Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της θεραπείας 

στην ογκολογία του ουροποιογεννητικού: Βασικές αρχές και παρουσίαση περιστατικών 1 

Modern imaging modalities for the diagnosis, staging and follow-up in urogenital oncology: Basic 

principles and case studies (Part 1) 

 

Μάθημα 4ο  22/03/18 

ΚΑΨΑΛΑΚΗ Ε. 

Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της θεραπείας 

στην ογκολογία του ουροποιογεννητικού: Βασικές αρχές και παρουσίαση περιστατικών 2 

Modern imaging modalities for the diagnosis, staging and follow-up in urogenital oncology: Basic 

principles and case studies (Part 2) 

Μάθημα 5ο - 29/03/18 

ΜΗΤΡΑΚΑΣ Λ., ΓΚΡΑΒΑΣ ΣΤ. 

Επιδημιολογία, αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου του καρκίνου της κύστης  

Διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση του καρκίνου της κύστης 

Προγνωστικοί παράγοντες του καρκίνου της κύστης  



Θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της κύστης 

Epidemiology, etiology and risk factors of bladder cancer 

Diagnosis and staging of bladder cancer 

Prognostic factors of bladder cancer 

Treatment of non-muscle invasive bladder cancer 

 

Μάθημα 6ο  19/04/18 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β 

Θεραπευτική αντιμετώπιση του μυοδιηθητικού καρκίνου της κύστης 

Παρακολούθηση ασθενών μετά τη θεραπεία 

Treatment of muscle invasive bladder cancer 

Follow-up of patients in bladder cancer 

 

Μάθημα 7ο 26/04/18 

ΣΚΡΙΑΠΑΣ Κ., ΓΚΡΑΒΑΣ Σ. 

Επιδημιολογία, αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου του ουροθηλιακού καρκίνου του ανώτερου 

ουροποιητικού  

Διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση του ουροθηλιακού καρκίνου του ανώτερου 

ουροποιητικού  

Θεραπευτική αντιμετώπιση του ουροθηλιακού καρκίνου του ανώτερου ουροποιητικού 

Epidemiology, etiology and risk factors of upper tract urothelial carcinoma 

Diagnosis and staging of upper tract urothelial carcinoma  

Treatment of upper tract urothelial carcinoma 

 

Μάθημα 8ο  03/05/18 

ΣΚΡΙΑΠΑΣ Κ., ΓΚΡΑΒΑΣ Σ. 

Επιδημιολογία, αιτιολογία καρκίνου του νεφρού 

Διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση καρκίνου του νεφρού 

Θεραπευτική αντιμετώπιση καρκίνου του νεφρού 

Epidemiology and etiology of renal cell carcinoma 

Diagnosis and staging of renal cell carcinoma 



Treatment of renal cell carcinoma 

 

Μάθημα 9ο 10/05/18 

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝ. 

Επιδημιολογία, αιτιολογία του καρκίνου του προστάτη 

Μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος και έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του προστάτη 

Διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη 

Epidemiology and etiology of prostate cancer 

Screening and early detection in prostate cancer 

Diagnosis and staging of prostate cancer 

 

Μάθημα 10ο  17/05/18 

ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α.  

Θεραπευτικές προσεγγίσεις στον κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη  

Αντιμετώπιση  του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη  

Treatment of localized prostate cancer 

Treatment of advanced prostate cancer 

 

Μάθημα 11ο    24/05/18 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β. 

Επιδημιολογία, αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου των όγκων των όρχεων και πέους 

Διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση των όγκων των όρχεων και πέους 

Προγνωστικοί παράγοντες των όγκων των όρχεων και πέους 

Θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων των όρχεων και πέους 

Epidemiology and etiology of testicular and penile carcinoma 

Diagnosis and staging of testicular and penile carcinoma 

Risk factors testicular and penile carcinoma 

Treatment of testicular and penile carcinoma 

 

Μάθημα 12ο  31/05/18  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘ., ΓΚΡΑΒΑΣ Σ. 



Λειτουργικές επιπλοκές θεραπειών στην Ογκολογία του Ουροποιογεννητικού και αντιμετώπιση 

τους: Ακράτεια ούρων - Στυτική δυσλειτουργία 

Functional complications of treatments in Urogenital Oncology and their management: Urinary 

incontinence and sexual dysfunction 

  

Μάθημα 13ο 07/06/18 

ΓΚΡΑΒΑΣ Σ. 

Κλινικά περιστατικά 

Clinical cases - discussion 

 

Μάθημα 14ο  08/06/18 

ΓΚΡΑΒΑΣ Σ. 

Κλινικά περιστατικά 

Clinical cases -discussion 

 

Οι ημερομηνίες μπορεί να τροποποιηθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές και τους διδάσκοντες για 

να αποφευχθούν επικαλύψεις με άλλα μαθήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 


