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ΣEΛIΔA 2

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών ιατρι-
κών ειδικοτήτων. H ύλη δημοσιεύεται με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια και καλύπτει τομείς και 
θεματολογία από όλο το φάσμα της ουρολογίας.
Tο INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση: • Aνασκοπήσεις ουρολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις 
οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισσότερα από 
δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που 
έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. 
• Eιδικά άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές 
προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά 
προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώσεων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην 
ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του ουρολογικού 
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ουρολογία. • Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις 
στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, με την προϋπόθεση να 
υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια από το συγγραφέα.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρόγραφων σε H/Y προς αποστολή για το INFO UROLOGY 
•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με διπλό διάστημα, 

σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). 
•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το χειρόγραφο) 

καθένα: α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονο ματεπώνυμο, ιδιότητα, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι απαραίτητη. δ) 
Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω μέρος τους με τα 
εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της.

• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανά-
λυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα "INFO UROLOGY"»

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και 
τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέ-
ρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή 
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση, στη 
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO UROLOGY Yπόψη κ. Maρία Γκελντή
IATPIKEΣ EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, Δ/νση: Mεσογείων 215, 115 25 Aθήνα
Tηλ.: 210 67.77.590, Fax: 210 67.56.352, E-mail: kafkas@otenet.gr

Σ Y N TA K T I K H  E Π I T P O Π H

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 25, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 72.20.875, Fax: 210 72.15.128
e-mail: info@edipt.gr, www.edipt.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

ΕΚΔΟΤΗΣ: Έλενα Λαγανά

MEΛH
ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χ.: Επίκουρος Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ANEZINHΣ Π.: Διευθυντής «Βενιζελείου» Γ.Ν. Ηρακλείου
ΑΣΒΕΣΤΗΣ Χ.: Χειρούργος Oυρολόγος, Μαιευτήριο «Ρέα»
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.: Λέκτορας Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσ/νίκης
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ Γ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Αγία Όλγα»
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι.: Επιμελητής Α΄ Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ Χ.: Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών
KΩNΣTANTINIΔHΣ K.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
MEΛEKOΣ M.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
ΠΑΝΟΥ Χ.: Επιμελητής Α', Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Λαμίας
ΠΑNTAZOΠΟΥΛΟΣ Δ.: Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.: Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β' Γ.Ν. Άρτας
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α.: Επίκουρος Καθηγητής Oυρολόγιας Παν/μίου Αθηνών
ΠΟΥΛΙΑΣ Η.: Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκ. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ Α.: Διευθυντής Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
ΡΟΥΣΗΣ Λ.: Χειρουργός Oυρολόγος
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.:  Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική «Ασκληπιείου Βούλας»
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Π.: Διευθυντής 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Nοσ. Καλαμάτας
ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.: Επιμελητής Β', Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας
ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.: Επιμελητής Β΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
XPYΣOΓONIΔHΣ I.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής, Nοσοκ. «Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης»

H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για κάθε 
συνεργασία συναδέλφου που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιογραφική 
ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά ουρολογικά θέματα

Κλι νι κές εκ δη λώ σεις
Η τυ πι κή κλι νι κή συ μπτω μα το λο γί α του κω λι κού του 
νε φρού που χα ρα κτη ρί ζει τη λι θια σι κή νό σο στους 
ε νή λι κες εί ναι πα ρού σα μό νο στο 50% των παι διών με 
ου ρο λι θί α ση2. Μι κρο σκο πι κή η μα κρο σκο πι κή αι μα
του ρί α εί ναι το πιο συ χνό εύ ρη μα και α να φέ ρε ται στο 
90% των α σθε νών3. Στις μι κρό τε ρες η λι κί ες το κύ ριο 
σύ μπτω μα μπο ρεί να εί ναι μό νο υ πο τρο πιά ζου σες 
ου ρο λοι μώ ξεις. Στεί ρα πυου ρί α εί ναι έ να άλ λο συ χνό 
εύ ρη μα σε αυ τά τα παι διά. Δυ σου ρί α, συ χνου ρί α η 
ε πί σχε ση ού ρων φα νε ρώ νουν λί θο στην κύ στη ή στην 
ου ρή θρα. Κά ποιος βύ θιος πό νος στην ο σφύ σε συν
δυα σμό με πυ ρε τό και κα κου χί α θα πρέ πει πά ντα να 

προ δια θέ τουν σε ε γρή γορ ση για πυε λο νε φρί τι δα.

Υ πε ρα σβε στιου ρί α
Αυ τή εί ναι η πιο συ χνή με τα βο λι κή δια τα ρα χή στα παι διά με λι-

θια σι κή νό σο3. Υ πε ρα σβε στιου ρί α με φυ σιο λο γι κές τι μές α σβε στί ου 
αί μα τος μπο ρεί να εί ναι ι διο πα θής (αυ ξη μέ νη νε φρι κή α πώ λεια ή 
αυ ξη μέ νη α πορ ρό φη ση α πό το έ ντε ρο) ή να σχε τί ζε ται με νε φρι κή 
σω λη να ρια κή ο ξέ ω ση (RTA) πε ρι φε ρι κού τύ που. Στα πρό ω ρα η υ-
πε ρα σβε στιου ρί α με σχη μα τι σμό λί θων μπο ρεί να σχε τί ζε ται με τη 
χρή ση διου ρη τι κών α γκύ λης που α να στέλ λουν την ε πα ναρ ρό φη ση 
του α σβε στί ου στα νε φρι κά σω λη νά ρια ή στη χρή ση ε ντε ρι κών σκευα-
σμά των δί αι τας με αυ ξη μέ νες πο σό τη τες α σβε στί ου και βι τα μί νης 
D. Α πλό δια γνω στι κό test για τη διά γνω ση της υ πε ρα σβε στιου ρί ας 
εί ναι ο υ πο λο γι σμός της σχέ σης α σβε στί ου προς κρε α τι νί νη ού ρων. 
Η υ πε ρα σβε στιαι μι κή υ πε ρα σβε στιου ρί α μπο ρεί να εί ναι δευ τε ρο-
πα θής, α πό αυ ξη μέ νη ο στι κή α φα λά τω ση (χρό νια κα τά κλι ση α πό 
κα τάγ μα τα, νευ ρο λο γι κά προ βλή μα τα ή πρω το πα θής υ περ πα ρα θυ-
ρε ο ει δι σμός) ή α πό αυ ξη μέ νη ε ντε ρι κή α πορ ρό φη ση (δη λη τη ρί α ση 
α πό βι τα μί νη D ή σαρ κο εί δω ση). Η κύ ρια θε ρα πευ τι κή πα ρέμ βα ση 
εί ναι η αύ ξη ση του ό γκου των πα ρα γό με νων ού ρων και η χρή ση 
θεια ζι δι κών διου ρη τι κών. 

Υ πε ρο ξα λου ρί α
Πε ρί που το 20% των α σθε νών με λί θους α πό με τα βο λι κές δια τα-

Παιδιατρική 
ουρολιθίαση
Διάγνωση - 
Θεραπεία

Χ. ΔΑΟΥΑΧΕΡ1, Κ. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2

1Χειρούργος Ουρολόγος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
2Χειρούργος Ουρολόγος, 

Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

INFO_UROLOGY_72 maimoy.indd   2 10/2/2014   2:01:16 µµ


