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Ø  Aθήνα Απρίλιος 2012 : Διήµερο εκπαίδευσης στην 
ενδοσκοπία (ενδοσκοπία και διαδερµική προσπέλαση  
ανωτέρου ουροποιητικού, διουρηθρική προστατεκτοµή) 
 
Ø Hands-on session: urteroscopy and percutaneous 
kidney approach 

 

Ø  Αθήνα Φεβρουάριος 2014: διήµερο εκπαίδευσης στη 
διουρηθρική προστατεκτοµή 

Ø  Αθήνα Δεκέµβριος 2014: διήµερο εκπαίδευσης στη 
διουρηθρική προστατεκτοµή 



Εν εξελίξει ερευνητικά προγράµµατα: 
 
Ø   Αγχος και επίδοση στον προσοµοιωτή 

Ø   Face, content and construct validity of the 
TURPsimTM simulator 

Ø   Ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά και απόδοση στον 
προσοµοιωτή 

Ø   Συσχέτιση των δοµηµένων αξιολογήσεων της 
επίδοσης στον προσοµοιωτή από τον εκπιδευτή 
µε την αντικειµενική επίδοση 



Η χρήση των προσοµοιωτών στη χειρουργική 
εκπαίδευση αυξάνεται γιατί, µεταξύ άλλων, 
εξασφαλίζει ένα περιβάλλον χαµηλού stress που 
βοηθά στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων 
χωρίς τον φόβο των επιπτώσεων ενός λάθους. 
 

Fried GM et al.  Ann Surg 2004, 240: 518-25 
  
Το stress µπορεί να επηρρεάσει και την απόδοση 
στον προσοµοιωτή. Η παρουσία του εκπαιδευτή 
φαίνεται ότι αυξάνει το stress, ιδιαίτερα όταν η 
απόδοση είναι κακή.  
  

Andreatta PB, et al. Surgery 2010,147: 631-9.  





Ø  Η αξία της εκπαίδευσης σε προσοµοιωτές έχει 
αναγνωρισθεί τόσο από τους εκπaιδευτές όσο και τους 
εκπαιδευοµένους στην ουρολογία 

Le CQ et al. J Urol 2007; 177:288-91 
Chopta S et al. Eur Urol suppl 2008; 7(3):259 

 
Ø  2008: Residency Review Committee in Surgery 
   “all training programs within the US should include 
simulation and skills laboratories” 

ACGME 2008 
 

Ø  UK: SIMULATE: a national simulation based training 
program 

Ahmed  K et al. BJU Int 2011; 108:1698-702 
Khan MS et al. BJU Int 2013; 111:518-23  

 



Ø UK: SIMULATE: a national simulation based training 
program 

Ahmed  K et al. BJU Int 2011; 108:1698-702 
Khan MS et al. BJU Int 2013; 111:518-23  

 



Ø  H εκπαίδευση στον προσοµοιωτή δεν εξαντλείται 
στην αγορά του και την αναγγελία κάποιων 
προαπαιτούµενων ωρών χρήσης πριν την in vivo 
εκπαίδευση στη χειρουργική αίθουσα   

Ø  Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά 
ενσωµατωµένη στο εκπαιδευτικό curriculum και θα 
πρέπει να βασίζεται στην απόδοση, έτσι ώστε οι 
εκπαιδευόµενοι να προχωρούν σε άλλο επίπεδο όταν 
φθάσουν σε ένα προκαθορισµένο ελάχιστο όριο και 
όχι όταν συµπληρώνουν ένα προκαθορισµένο αροθµό 
«επεµβάσεων» ή ωρών «εκπαίδευσης». 

Brewin J et al. Int J Surg 2014; 12:103-108 



Ø  Οι βασικές αρχές σχεδιασµού του curriculum 
περιλαµβάνουν: 

ü Το αρχικό βήµα αναγνώρισης των 
εκπαιδευτικών αναγκών 

ü  Τον σχεδιασµό και την υιοθέτηση του 
curriculum 

ü  και τελικά την αξιολόγηση των 
µετρήσιµων αποτελεσµάτων. 



The six P’s: 
 

 People - involvement of leaders, faculty, 
management and administrators. 
 

 Place - centralised training facilities vs. hub 
and spoke models 
 

 Pounds - adequate funding 
 Program (evidence-based endpoints and 
stepwise skill acquisition using different 
simulators) 
 

 Positioning within the curriculum and the 
surgical rota 
 

...and finally Products - the simulators 
themselves 

Ahmed  K et al. BJU Int 2011; 108:1698-702 
 



Ø Η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης 
στον προσοµοιωτή και η δυνατότητα 
µεταφοράς των τεχνικών δεξιοτήτων στο 
πραγµατικό περιβάλλον δεν έχει µέχρι 
στιγµής αποδειχθεί 



Ø Η χρήση των προσοµοιωτών δεν µπορεί να αποτελέσει το 
µοναδικό εργαλείο γιά την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων 

 

Ø Αντίθετα, µπορεί να αποτελέσει τµήµα ενός ολοκληρωµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος, παράλληλα µε την κατάκτηση 
και της θεωρητικής γνώσης 

 

Ø Ο χρόνος ολοκλήρωσης µιάς επέµβασης δεν πρέπει να 
αποτελεί κριτήριο απόδοσης γιά τον εκπαιδευόµενο 

 

Ø Τα εργαλεία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι δίκαια, 
αναπαραγώγιµα και αντικειµενικά 

 

Ø Το κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας κέντρων 
εκπαίδευσης σε προσοµοιωτές παραµένει υψηλό:  

   ποιός θα το αναλάβει; 
 

Ø  Αν θα αποτελεί µέρος της εκπαίδευσης ποιός θα 
πιστοποιεί εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους; 




