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Βράβευση για την Κλινική Επανορθωτικής
Ουρολογίας και Χειρουργικής Ανδρολογίας του
Ιασώ General
Καινοτόμος τεχνική ουρηθροπλαστικής για σύνθετα
στενώματα πεϊκής ουρήθρας

Ο Διευθυντής της
κλινικής κ.Ν.Μερτζιώτης
παραλαμβάνει το βραβείο
από το γ.γ. της Ελληνικής
Ουρολογικής Εταιρείας
κ.Θ.Αναγνώστου

Το δεύτερο βραβείο στις βίντεο-παρουσιάσεις απέσπασε η νέα χειρουργική τεχνική
αποκατάστασης των σύνθετων στενωμάτων πεϊκής ουρήθρας με χρήση στοματικού
βλεννογόνου σε dorsal and ventral onlay τοποθέτηση, στο πρόσφατο Πανελλήνιο
Ουρολογικό Συνέδριο που διεξήχθη στη Ρόδο 20-24/10/2016 και παρουσιάσθηκε από τον
Διδάκτωρα του Παν/ιου Αθηνών και Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής , Επανορθωτικής Ουρολογίας

και Χειρουργικής Ανδρολογίας του Ιασώ General κ. Μερτζιώτη και την ομάδα του. “Είναι ιδιαίτερα
τιμητικό για εμένα προσωπικά αλλά και τους συνεργάτες μου αυτή η βράβευση γιατί έρχεται να
αναγνωρίσει τη δουλειά 16 χρόνων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Είμαι δε χαρούμενος που αυτή η
αναγνώριση ήρθε από τους συναδέλφους μου Έλληνες Ουρολόγους”, μας δήλωσε ο κ. Μερτζιώτης. Αυτή
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καινούργια τεχνική έχει σχεδόν μηδενικές επιπλοκές αφού δεν απαιτεί την κινητοποίηση της ουρήθρας ενώ
ταυτόχρονα χρησιμοποιεί αυτόλογα μοσχεύματα μειωμένου πάχους από τον στοματικό βλεννογόνο,
μειώνοντας σημαντικά τη νοσηρότητα στη περιοχή από τη λήψη αυτών. Η τεχνική αυτή εφαρμόσθηκε για
πρώτη φορά παγκοσμίως τα τελευταία 2 έτη σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο Ιασώ General , ενώ είναι
υποψήφια για παρουσίαση στο προσεχές Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που πρόκειται να διεξαχθεί τον Μάρτιο
2017 στο Λονδίνο

“Είναι ιδιαίτερα
τιμητικό για εμένα
προσωπικά αλλά και
τους συνεργάτες μου
αυτή η βράβευση
γιατί έρχεται να
αναγνωρίσει τη δουλειά
16 χρόνων στο
συγκεκριμένο
αντικείμενο.”
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Novel Surgical approach for complex penile urethra stenosis.Combined
dorsal and buccal mucosa grafts urethroplasty
The second best prize for video presentation has been received from Dr.Mertziotis M.D,PhD,Head of
Reconstructive Urology and Surgical Andrology dpt. of Iaso General Hospital of Athens,Greece in the
recent Greek Urological Association Congress held in Rhodes 20-24/10/2016 for a new urethroplasty
technique. This technique has been applied for the first time by Dr.Mertziotis and his team, in complex
penile urethra strictures using single buccal mucosa graft splitted in the middle line thus minimizing
morbidity of the donor site and at the same time decreasing the risk of complications rate almost to
zero.This is because it is no necessary the complete mobilization of the urethra. This method has been
originally presented by Palminteri for bulbar urethra strictures using double grafts but never used before
for penile strictures .”I am very honoured to receive this award because a 16 years scientific work in the
field of urethroplasty is coming to the light and recognized not only from the patients but especially from
the Urology family and my collegues” Dr.Mertziotis said.This innovative technique is a minimal invasive
one and requires short hospitalization stay.
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