
Τι πρέπει να παρέχει ένα 
ιδιωτικό ουρολογικό 

Ιατρείο: 
Ο εξοπλισµός 

Βάιος Παπαδηµητρίου 
Ουρολόγος, Λαµία 

Υπερπλασία προστάτη 

Υπερδραστήρια κύστη Νευρογενής κύστη 



Σύγκρουση συµφερόντων 

n Καµία 



Πόσοι είµαστε; 

n Τακτικά µέλη (ειδικευµένοι ουρολόγοι):   1.058 

n Πάρεδρα µέλη (ειδικευόµενοι):   130 

Ουρολόγοι ΕΣΥ 245 

Μέλη ΔΕΠ 39 

Στρατιωτικοί 22 

Ελεύθεροι 
επαγγελματίες 

752 



Το ιατρείο (συνήθως) συµφέρει… 



Τι διαδικασία χρειάζεται για να ανοίξει 
κάποιος ένα νέο ιατρείο? 
 n Η έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου από έναν νέο 
ουρολόγο στην Ελλάδα είναι µια σχετικά πολύπλοκη 
διαδικασία που αποτελείται από  συγκεκριµένες ενέργειες, οι 
οποίες συνοψίζονται επιγραµµατικά στα παρακάτω βήµατα:  

1. Στην επιλογή του τόπου και του χώρου λειτουργίας του 
ιατρείου. 

2. Στην εύρεση χρηµατοδότησης του επιχειρηµατικού σχεδίου 
(ίδια κεφάλαια, δάνειο ή Leasing) 

3. Στην εξεύρεση προµηθευτών του απαιτούµενου 
ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισµού (Έρευνα αγοράς 
εξοπλισµού) 

4. Στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στον 
οικείο Ιατρικό Σύλλογο, στην έναρξη επιτηδεύµατος και τη 
θεώρηση βιβλίου ασθενών στην αρµόδια ΔΟΥ 



Το ιατρείο που ονειρεύοµαι 



Το Ιατρείο που θα κάνω; 



Παράγοντες που επηρεάζουν τον 
εξοπλισµό που θα αγοράσω τελικά… 

n Το budget που θέλω (και µπορώ) να διαθέσω 

n Τι εφαρµογές θέλω να κάνω στο Ιδιωτικό µου Ιατρείο 

n Υπάρχει κοντά ιδιωτική κλινική; 

n Υπάρχει κοντά  δηµόσιο νοσοκοµείο; 

n Σε τι κατάσταση βρίσκεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας 

n Οικονοµική και πολιτική κατάσταση 

n Να κάνω από την αρχή «µεγάλο άνοιγµα»; 



SWOT  ανάλυση 
n εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού το οποίο 
χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος µίας επιχείρησης, όταν η 
επιχείρηση πρέπει να λάβει µία απόφαση σε σχέση µε 
τους στόχους που έχει θέσει ή µε σκοπό την επίτευξή 
τους. 

• Εντοπίζουµε τα δυνατά σηµεία της 
επιχείρησης και επενδύουµε πάνω 
σε αυτά 
• Ανακαλύπτουµε τα αδύνατα σηµεία 
και τα διορθώνουµε 
• Προσδιορίζουµε τις απειλές και 
κινδύνους και προετοιµαζόµαστε 
αναλόγως 



Τι προτείνουν συνήθως οι σύµβουλοι 
επιχειρήσεων… 

n Επιλέξτε χωρίς να ενθουσιάζεστε 

n Χρηµατοδοτήστε ανάγκες και όχι επιθυµίες 

n Να έχετε ξεκάθαρους στόχους και πίστη στο εγχείρηµα 



Πιθανοί τύποι ουρολογικού ιατρείου 

1.  Consulting ιατρείο (‘people are wanting one stop 
shopping when possible’) 

2.  Διαγνωστικό ιατρείο (υπερηχογράφος και ροόµετρο 
συνήθως) 

3.  Ιατρείο µε µεγαλύτερες διαγνωστικές και επεµβατικές 
δυνατότητες (βιοψία προστάτη- ουροδυναµική- 
κυστεοσκόπηση- µικροεπεµβάσεις) 





Τα διλλήµατα 

n Έρευνα αγοράς εξοπλισµού και επιλογή της σωστής 
εταιρείας που θα συνεργαστώ για τον ιατρικό εξοπλισµό 

n Καινούργια ή µεταχειρισµένα µηχανήµατα; 

n Επώνυµα ή λιγότερο επώνυµα ιατρικά µηχανήµατα; 

n Επιλογή µιας εταιρείας για τον εξοπλισµό ή 
περισσότερων της µιας; 

 



Έρευνα αγοράς εξοπλισµού 

n Η πλέον χρονοβόρα και επίπονη σε κάθε επίπεδο 
διαδικασία είναι η ανεύρεση ιατρικού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισµού. 

n Η έρευνα αγοράς και η σύγκριση των διαφόρων 
προσφορών αναδεικνύει µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των 
οικονοµικών στοιχείων καθώς και σηµαντικές διαφορές 
προδιαγραφών, αξιοπιστίας και χρηστικότητας των 
προσφερόµενων ειδών. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ 
δύσκολη την επιλογή. 



Έρευνα αγοράς εξοπλισµού (βήµα-βήµα) 
n Διερευνητική επαφή µε εταιρίες για εντοπισµό του εύρους τιµών 
των µηχανηµάτων και αρχική επιλογή του  εξοπλισµού που 
ανταποκρίνεται  στις ανάγκες και στον προϋπολογισµό µας.  

n Σε δεύτερο στάδιο σύγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, 
έρευνα για την χρηστικότητα και την αξιοπιστία των 
προσφερόµενων ειδών και πέραν της συγκριτικής µελέτης των 
προδιαγραφών λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη και τις γνώµες 
συναδέλφων για την ποιότητα των προϊόντων, την τεχνογνωσία 
και την αξιοπιστία της προµηθεύτριας εταιρείας . 

n Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την προσωπική άποψη 
που αποκοµίζουµε από την άµεση επαφή µε τους πωλητές και 
το τεχνικό τµήµα των διαφόρων εταιριών (και κατά τη διάρκεια 
της ειδικότητας) βοηθούν σηµαντικά στην τελική απόφαση. 



Υπερηχογραφία ουροποιητικού 
n Πρώτη αναφορά το 1967  

Holmes JH: Ultrasonic studies of the bladder. 

 J Urol 1967, 97:654-663 

n Η συχνότερη απεικόνιση που εκτελείται από τα µέλη της EAU-
ICS 

n Απαραίτητος; (γνώµες συναδέλφων): 22/22 

 



Νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
(ΦΕΚ 197/2000 και  τροποποίηση 2003)  



n Η συχνότητα καθορίζει τους ιστούς που απεικονίζονται και 
την ποιότητα της εικόνας 

n Για την διακοιλιακή απεικόνιση 3,5-7,5 MHz (LoE 2). 

n Καµπυλωτές (convex) κεφαλές στα περισσότερα σύγχρονα 
µηχανήµατα. 

Τεχνικές προδιαγραφές / συχνότητα 
ηχοβολέα  



Τεχνικές προδιαγραφές / επιλογή 
υπερηχογράφου 
n Εύρος τιµών: 3.000- 25.000 Euro 

n Ουρολογία ≠ Ακτινολογία ≠ άλλες ειδικότητες 

n Γενικώς για την κύστη-νεφρούς-προστάτη δεν 
απαιτούνται δυνατότητες color –power Doppler 

n Αρκεί ένας τυπικός, real time B-mode, grey scale 
υπερηχογράφος για την απεικόνιση νεφρών-κύστης-
προστάτη 

n Οι ρυθµίσεις του κοντινού και µακρινού gain είναι 
σηµαντικές για την ποιότητα της απεικόνισης 

n Πρώτο βήµα: Μπορούµε να ξεκινήσουµε µε έναν απλό 
ασπρόµαυρο µε µία κεφαλή. Αναβάθµιση στην πορεία. 



Διορθική κεφαλή- βιοψία προστάτη στο 
ιατρείο (;) 
n Πιθανές επιπλοκές 

n Κόστος βελόνας ή πιστολιού µίας χρήσης 

n Κόστος παθολογανατόµου 

n Χρονοβόρο 



Καινούργια vs µεταχειρισµένα 
µηχανήµατα 

Φορητά vs σταθερά & έγχρωµα vs 
ασπρόµαυρα 

 



Καινούργια vs µεταχειρισµένα 
µηχανήµατα 

n  Εδώ σηµαντικό είναι tο budget που θέλω να διαθέσω 

n  Σήµερα οι επιλογές είναι πολλές και σε καινούργια και σε 
µεταχειρισµένα µηχανήµατα 

n  Λόγω της κρίσης και λόγω του ανταγωνισµού οι τιµές των καινούργιων 
έχουν µειωθεί αισθητά 

n  Οι ανάγκες του ουρολόγου δεν είναι ίδιες µε του ακτινολόγου, 
εποµένως ένα καλό απλώς µηχάνηµα καλύπτει τις ανάγκες µας 

n  Συνήθως ένα «καλό επώνυµο µεταχειρισµένο» (8-10 ετών) έχει ίδιες 
περίπου  τιµές µε ένα καινούργιο λιγότερο επώνυµο 

n  Τα καινούργια έχουν συνήθως 1,5 έως 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση 

n  Τα µεταχειρισµένα (κάποια) δίνονται µε εγγύηση αλλά (!!!!) προσοχή 
γιατί δεν είναι εργοστασιακή αλλά συνήθως του αντιπροσώπου 



Καινούργια vs µεταχειρισµένα 
µηχανήµατα 

n Μειονέκτηµα των µεταχειρισµένων είναι ότι οι κατασκευάστριες 
εταιρίες, συνήθως καλύπτουν σε ανταλλακτικά για 7 χρόνια 
από την τελευταία ηµεροµηνία παραγωγής του µοντέλου. Αυτό 
σηµαίνει ότι σε περίπτωση βλάβης, υπάρχει η πιθανότητά µη 
εύρεσης του ανταλλακτικού ή  και αν βρεθεί το κόστος να είναι 
υψηλό. 

n Πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη µας ότι ζούµε στην εποχή 
της τεχνολογίας, η οποία καλπάζει (ένα µηχάνηµα  200 κιλών 
10ετίας µπορεί να έχει χειρότερη απεικόνιση από ένα 
καινούργιο φορητό 8 κιλών µόνο). 

n Συµπέρασµα: Όλες οι επιλογές είναι αποδεκτές µε 
περισσότερα + στα καινούργια. 



Φορητά vs σταθερά & έγχρωµα vs 
ασπρόµαυρα 

n Κριτήρια επιλογής: τι εξετάσεις θέλω να κάνω (πχ έχω 
εκπαιδευτεί στο Doppler πέους;), αν θέλω να κάνω κατ' οίκον 
επισκέψεις, αν έχω αρκετό χώρο στο ιατρείο και φυσικά το 
budget που διαθέτω. 

n Σκοπεύω να γεράσω µε το µηχάνηµα που πήρα ή παίρνω κάτι 
σε οικονοµική τιµή για ξεκίνηµα και αργότερα αναβαθµίζοµαι 
και αλλάζω υπέρηχο όταν η δουλειά πάει καλύτερα;  

n Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγω έναν φτηνό φορητό, τον 
οποίο µπορώ να τον κρατήσω αργότερα για χρήση σαν 
δεύτερο µηχάνηµα για backup και για κατ’οίκον επισκέψεις ή 
σε δεύτερο ιατρείο που θα ανοίξω. 



Επώνυµα ή λιγότερο επώνυµα ιατρικά 
µηχανήµατα; 
 n Η είσοδος πολλών κινέζικων προϊόντων στην αγορά, έχει 
οδηγήσει σε µείωση των τιµών στα καινούργια 
µηχανήµατα (όχι µόνο στα κινέζικα αλλά και στα επώνυµα 
λόγω ανταγωνισµού) 

n Η είσοδος αυτή µας βάζει σε σκέψη τι πρέπει να 
αγοράσουµε 

n Τα µηχανήµατα των επώνυµων κινέζικων εταιρειών είναι 
πλέον αρκετά χρόνια στην αγορά και είναι αξιόπιστα. Όλο 
και περισσότεροι γιατροί τα εµπιστεύονται και φυσικά έτσι 
µειώνεται το συνολικό κόστος κτήσης χωρίς απαραίτητα 
να µειώνεται και η ποιότητα 



Ουροροοµετρία 
n Απλή, µη επεµβατική µέθοδος 
n Απαραίτητη; (γνώµες συναδέλφων): 17/22 

 

 
EAU Guidelines on the management of Non-Neurogenic Male 

LUTS 2016 

‘Το ροόµετρο είναι για τον Ουρολόγο, ότι το 
ακουστικό για τον Καρδιολόγο’ 
                   Sir Richard Turner-Warwick, 1974 



Είδη ροοµέτρων 

1.  Load cell  

2.  Περιστρεφόµενος δίσκος 

3.  Αισθητήρας πίεσης 

4.  Dipstick 

n  Υπάρχουν τα παλιού τύπου που εκτυπώνουν σε 
θερµικό χαρτί και τα νέου τύπου µε τεχνολογία 
Bluetooth που διαθέτουν και βάση δεδοµένων 

n  Οι τιµές ξεκινάνε από 2.000€ για τα λιγότερο επώνυµα 
(Ιταλίας, Τουρκίας), ενώ τα Επώνυµα γνωστών 
κατασκευαστών φτάνουν στα 3.000-3.500 € 



Load cell uroflow 
n Η αλλαγή του βάρους στη µονάδα του 
χρόνου σχετίζεται µε τη µεταβολή του 
όγκου µε το χρόνο → Q 

n Στα επώνυµα ροόµετρα υπάρχει η 
δυνατότητα να αναβαθµιστούν 
µελλοντικά σε πλήρη ουροδυναµικά! 

n Προσωπική γνώµη: επειδή εδώ οι 
διαφορές (φτηνότερου και ακριβότερου) 
δεν είναι σηµαντικές και απαγορευτικές, 
καλό είναι να επιλέξουµε ένα επώνυµο 
µηχάνηµα που το έχουν πολλοί 
συνάδελφοι και να ρωτήσουµε για την 
λειτουργικότητά του και τo after sales 



Load cell uroflow 

n  Πλεονεκτήµατα: 

1.  Ασύρµατο 

2.  Απλό και εύκολο στο καθάρισµα 

3.  Δουλεύει µε οποιοδήποτε σχήµα και µέγεθος χοάνης 

n  Μειονέκτηµα: 

1.  Μετράει βάρος και όχι όγκο, χρειάζεται καλιµπράρισµα 
όταν χρησιµοποιείται σκιαγραφικό  (Video UDS) 



Περιστρεφόµενος δίσκος 

n Τα ούρα χτυπούν στο 
δίσκο και ελαττώνουν 
την ταχύτητά του 

n Ενέργεια για 
επιστροφή στην 
αρχική ταχύτητα → Q 



Περιστρεφόµενος δίσκος 
n  Πλεονεκτήµατα: 

1.  Λιγότερο ευαίσθητο σε στιγµιαία artifacts 

n  Μειονεκτήµατα: 

1.  Ηλεκτρικά και µηχανικά σύνθετο 

2.  Δυσκολότερο το καθάρισµα  

3.  Μετράει βάρος και όχι όγκο, χρειάζεται 
καλιµπράρισµα όταν χρησιµοποιείται 
σκιαγραφικό  (Video UDS) 

 

 



Επόµενο βήµα: Κυστεοσκόπιο 
(εύκαµπτο ή άκαµπτο;) 

 
 

 

 

n Εύκαµπτο: ύπτια θέση – λιγότερος πόνος και ενόχληση 
για τον ασθενή- δυνατότητα αφαίρεσης pig-tail- λήψης 
βιοψίας 

n Εύκαµπτο + κάµερα: 8.000-15.000 Euro 

n Σετ άκαµπτου (Κίνα) + κάµερα: 4.000- 6.000 Euro 



Επόµενο βήµα: Ουροδυναµική (;) 



Urodynamics πριν την προστατεκτοµή 
- ενδείξεις 

EAU Guidelines on the management of Non-
Neurogenic Male LUTS 2016 



Ουροδυναµική (προσωπική γνώµη) 

1.  Πόσο να χρεώσεις; 

2.  Πότε θα αποσβέσεις; (κόστος 9.000-20.000 Euro) 

3.  Χρονοβόρο 

n  Μόνο αν είναι βασικό γνωστικό αντικείµενο 
ενδιαφέροντος 

n  Βοηθά η καλή σχέση µε συναδέλφους νευρολόγους-
γυναικολόγους-ουρολόγους 



Ελάχιστες απαιτήσεις 
 





Υπόλοιπος εξοπλισµός 

n Εξεταστικό κρεβάτι (κόστος από 150 -700€) - Σκαµπό (κόστος 
από 50 -270€) 

n ΒΟΟΜ? (κόστος από 780 -7000€) 

n Τροχήλατο τραπεζάκι (κόστος από 140 -400€) 

n Διαφανοσκόπιο (κόστος από 60 -600€) 

n Διαθερµία (κόστος από 50 -4000€) 

n  κουτί αποστείρωσης για έτοιµα προς χρήση διαλύµατα 
(Korsolex,Cidex,Descoton- κόστος κουτί 80€ + διάλυµα 25€ 
που διαρκεί  περίπου για  1 χρόνο) 

n Σετ µικροεργαλείων (50-150 €) 



Τελικές συµβουλές για εξοπλισµό 
βήµα-βήµα  

n Ξεκινάµε µε ένα ευπρεπές µικρό οικονοµικό ιατρείο µε τα βασικά 
(όµως σίγουρα υπερηχογράφο και ροόµετρο) 

n Προσοχή στην αναλογία εξόδων για χώρο και εξοπλισµό. Αν το 
budget χαµηλό, αρχικά ασπρόµαυρος υπερηχογράφος µε µία 
κεφαλή και τα βασικά αναλώσιµα (κρεβάτι, γάντια, λίγους 
καθετήρες κτλ) 

n Αναβάθµιση υπερήχου µε linear κεφαλή στην πορεία όταν οι 
επισκέψεις αυξηθούν  

n Κυστεοσκόπιο (αφού το σκεφτούµε) στην πορεία όταν οι 
επισκέψεις αυξηθούν. Αν το πάρουµε, καλύτερα εύκαµπτο 

n Περιστατικά για ουροδυναµική: παραποµπή στους ειδικότερους 

n Συνεργασία µε άλλους συναδέλφους για ακριβά µηχανήµατα αν 
δεν τα προσφέρει η κλινική (Group Practice) 



tricks που µπορούν να ρίξουν το κόστος  



tricks που µπορούν να ρίξουν το κόστος  



+

Σας ευχαριστώ! 


