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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ



Τι φανταζόµαστε…



Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα…



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 

• 01/03/2019 έως 14/04/2019
• 52/104 ειδικευόµενοι πανελλαδικά
• Online ερωτηµατολόγιο
• Ενηµέρωση µέσω e-mail & facebook group

• 45 % à µεταξύ 30-35 ετών
• 8 % à γυναίκες
• 40 % à κλινικές µε 1 – 3 ειδικευόµενους
• 60 % à πανεπιστηµιακές κλινικές
• 50% à MSc / PHD



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ



• 1 στους 4 : Κανένα είδος µαθήµατος/ συζήτηση περιστατικών 
στην κλινική

• 57% à ΚΑΜΙΑ δηµοσίευση σε ελληνικό / διεθνές περιοδικό
• 60% à Συµµετείχε σε 1 εγχώριο και κανένα διεθνές συνέδριο 

τον τελευταίο χρόνο
• 44% à Καµία επαφή µε λαπαροσκοπικά χειρουργεία
• 100% à Καµία επαφή µε ροµποτικά χειρουργεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 



Υπέρηχος ΝΟΚ Υπέρηχος έξω γεν.οργ. (50% àποτέ)

Κυστεοσκόπηση Ουροδυναµικός έλεγχος (38% à ποτέ)

Βιοψία προστάτη (10% à ποτέ)

Κιρσοκήλη PCNL (82% à ποτέ)

Υδροκήλη ESWL (81% à ποτέ)

TUR-B RRP (55% à ποτέ)

Τοποθέτηση pigtail Lap RN (90% à ποτέ)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 





1. Διαµόρφωση προγράµµατος σπουδών (ανά έτος) και σαφής ποσοτικός και
ποιοτικός προσδιορισµός των προς απόκτηση δεξιοτήτων.
2. Δηµιουργία, αξιολόγηση και διαπίστευση Οµάδων Εκπαιδευτικών Κέντρων
(ΟΕΚ) και εφαρµογή υποχρεωτικής κινητικότητας (rotation) µεταξύ αυτών.
3. Αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων χορήγησης
πλήρους και µερικής ειδικότητας.
4. Κοινή έναρξη ειδίκευσης τρείς (3) φορές τον χρόνο ανά ΟΕΚ.



5. Καθορισµός ελαχίστου αριθµού Ειδικευµένων προς Ειδικευόµενους
Ιατρούς ανά ειδικότητα.
6. Αιτιολογηµένη πρόταση µείωσης, αύξησης ή µεταφορά θέσεων
ειδικευοµένων.
7. Υποχρεωτική δηµιουργία βιβλιαρίου ειδικευοµένου και ποιοτική
αξιολόγηση της προόδου του ανά έτος και ανά δεξιότητα καθώς και ανά
εκπαιδευτή.
8. Προετοιµασία του πλαισίου για τη διενέργεια εξετάσεων πανελλαδικού
χαρακτήρα για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, οι οποίες θα είναι γραπτές
και προφορικές και θα πραγµατοποιούνται τρεις (3) φορές το χρόνο, µετά την
ολοκλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης στην ειδικότητα.





ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ (logbook) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (εκπαιδευτική δραστηριότητα - παρακολούθηση ενδονοσοκοµειακών /
ενδοκλινικών, µαθηµάτων, σεµιναρίων, συµµετοχή σε ενδονοσοκοµειακά ή
ενδοκλινικά µαθήµατα ως εισηγητής, σε σεµινάρια, σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια,
ερευνητικό έργο, συγγραφικό έργο, συµµετοχή στις εξετάσεις ετήσιας αξιολόγησης)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Α. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων του τµήµατος (παρακολούθηση εσωτερικών
ασθενών, συµπλήρωση ιστορικού, συµµετοχή και παρουσίαση αυτών στην επίσκεψη,
προετοιµασία ασθενών για το χειρουργείο)
Β. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων του τµήµατος (συµµετοχή στα Τακτικά &
Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία)
Γ. Παρακολούθηση ειδικών ιατρείων



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Προαπαιτούµενες επεµβάσεις και 
ελάχιστος αριθµός επεµβάσεων για τη λήψη ειδικότητας) 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συµπεριφορά του γιατρού προς ασθενείς 
Συµπεριφορά και συνεργασία µε τους συναδέλφους 
Συµπεριφορά και συνεργασία µε το νοσηλευτικό προσωπικό 
Συµπεριφορά και συνεργασία µε το νοσηλευτικό προσωπικό στο χειρουργείο 
Συµπεριφορά και εφαρµογή κανόνων ασηψίας, αντισηψίας, και συστάσεων 
επιτροπής νοσοκοµειακών λοιµώξεων.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - BURNOUT

1. Αίσθηµα εξάντλησης ενέργειας
2. Πνευµατική αποστασιοποίηση
3. Μειωµένη εργασιακή αποτελεσµατικότητα



Burn-out is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress 
that has not been successfully managed.







• 77% à >8 ώρες / ηµέρα
• 65% à >6 εφηµερίες / µήνα
• 73% à κανένα ρεπό ανάπαυσης / µήνα
• 54% à αφιερώνει 60-80% της ηµερήσιας δουλειάς σε γραφειοκρατία

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (1)



• 60% κοιµάται κάτω από 6 ώρες/ ηµέρα
• 71% βλέπει σπάνια και πολύ σπάνια οικογένεια και φίλους
• 87% νιώθει συχνά και πολύ συχνά στα όρια του burnout

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (2)



Τι θα µπορούσε (ή τι θα έπρεπε) να γίνει…



Όχι ίδιες ευκαιρίες σε 
ειδικευόµενους 

διαφορετικών κλινικών

Rotation σε άλλες 
κλινικές της ίδιας ή 

άλλων πόλεων

Όχι ίδιες ευκαιρίες σε 
ειδικευόµενους της 

ίδιας κλινικής

Δηµιουργία logbook
Αξιολόγηση

- Εξοπλισµός κλινικών µε εκπαιδευτικά προπλάσµατα
- Πρόγραµµα µαθηµάτων στις κλινικές 
- Εκπαίδευση σε τεχνικές επικοινωνίας
- Εκπαίδευση σε τεχνικές παρουσίασης – public speaking



Ένας µέντορας, εξ ορισµού, είναι ένα πιο έµπειρο και καταρτισµένο 
άτοµο που διδάσκει και καλλιεργεί την ανάπτυξη ενός λιγότερο 

έµπειρου και πεπειραµένου ατόµου.



- Περιορισµός της άσκοπης 
γραφειοκρατίας

- Ποιοτική εργασία
- Λήψη των αναγκαίων 

ρεπό και αδειών



- Αναγνώριση συµπτωµάτων 
επαγγελµατικής εξουθένωσης

- Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας







Σας ευχαριστώ!


