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Σθμπμί ηεξ ΕΟΕ
• Η πνμαγςγή ηεξ ηαηνηθήξ επηζηήμεξ θαη ένεοκαξ θαη εηδηθόηενα ηεξ 

εηδηθόηεηαξ ηεξ μονμιμγίαξ

• Η μένημκα γηα ηε δηαηήνεζε θαη πνμαγςγή εηδηθεομέκμο μονμιμγηθμύ 
ζώμαημξ ηθακμύ από επηζηεμμκηθή,επαγγειμαηηθή θαη εζηθή άπμρε κα 
ελοπενεηεί ηα ζομθένμκηα ημο θμηκςκηθμύ ζοκόιμο

• Η ζοκεπήξ βειηίςζε ηεξ μεηαπηοπηαθήξ εθπαίδεοζεξ ηςκ 
μονμιόγςκ,ε ζοκεπηδόμεκε ηαηνηθή εθπαίδεοζε εκανμμκηζμέκε ζηα 
θνηηήνηα ηςκ μηθείςκ Εονςπαηθώκ Οονμιμγηθώκ μνγάκςκ
( EBU/UEMS, EU-ACME)

• Η πνμζηαζία, πνμαγςγή θαη εθπνμζώπεζε ηεξ εηδηθόηεηαξ ηεξ 
Οονμιμγίαξ θαη ηςκ εκκόμςκ ζομθενόκηςκ ηςκ εηδηθεομμέκςκ θαη 
εηδηθεομέκςκ μονμιόγςκ



Υπμζηήνηλε
• Γναμμαηεία

• Μεπακμνγάκςζε

• Λμγηζηέξ

• Υπάιιειμ πιενμθμνηθήξ

• Νμμηθό ζύμβμοιμ



Πηοπέξ δνάζεηξ ΕΟΕ
• Κύθιμη εθπαίδεοζεξ γηα εηδηθεοόμεκμοξ
• Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο γηα εηδηθεπκέλνπο

• Εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπκπόζηα από ηα ηκήκαηα 

ππνεηδηθνηήηωλ ηεο ΕΟΕ θαη από ηα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα    

θαη Παλειιήληα  Οπξνινγηθά πλέδξηα

• πκκεηνρή ζην Εζληθό θαη Επξωπαηθό πξόγξακκα αμηνιόγεζεο 

ηεο ζπλερηδόκελεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

επηκόξθωζεο

• ‘ Εθδνζε επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ Ειιεληθή Οπξνινγία

• Πξνθήξπμε ππνηξνθηώλ γηα κεηεθπαίδεπζε λέωλ Οπξνιόγωλ  

ζε επηιεγκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα



Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 2013
• Πξόγξακκα εθπαηδεπηηθώλ καζεκάηωλ ΝΙΜΙΣ 2013

• 8ε Εθπαηδεπηηθή Εβδνκάδα Εηδηθεπνκέλωλ

• Παλειιήληα επηζηεκνληθή ζπλάληεζε ηκήκαηνο 
Οπξννγθνινγίαο 13-15/9/2013 Εξέηξηα

• Παλειιήληα επηζηεκνληθή ζπλάληεζε ηκήκαηνο ΟΝΟΓΟ          
4-6/10/13 Καιακάηα

• 5ε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε ηκήκαηνο ΑΝΔΡΤΠΟ 18-19/10/13 
Θεζζαινλίθε

• Κύθινο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίωλ ηκήκαηνο ελδννπξνινγίαο-
Λαπ.Υ/Ρ  Οπξνινγίαο (6)

• 9ν SEEM 1-3/11/13  Θεζζαινλίθε



Τπνηξνθίεο 2013

• Τπνηξνθία ΄Απ. Δειεβειηώηεο’ 20000 Euro 1 έηνπο

• Τπνηξνθία ΄Ειιεληθή Οπξνινγηθή Εηαηξεία 10.000 

Euro 6κελε

• Τπνηξνθία Σκήκαηνο Ελδννπξνινγίαο –Λ/Ρ 

ρεηξνπξγηθήο 3500  Euro γηα εβδνκαδηαία 

παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην 

ηξαζβνύξγν

• Ελίζρπζε κε 3000 Euro ηξηώλ δηδαθηνξηθώλ 

δηαηξηβώλ 



ρεδηαδόκελεο δξάζεηο

• Αλακόξθωζε ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο ΕΟΕ

• Αλαβάζκηζε ηνπ πεξηνδηθνύ Ειιεληθήο 
Οπξνινγίαο

• Κακπάληεο ελεκέξωζεο ηνπ θνηλνύ ζε 
Οπξνινγηθά πξνβιήκαηα

• Κύθινο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίωλ ζηε 
θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ζηελ 
Οπξννγθνινγία



Πνμβιεμαηηζμμί: 
Εθπαηδεοηηθό Πνόγναμμα

• Δεκ οπάνπεη εκηαίμ   εθπαηδεοηηθό 
πνόγναμμα  γηα ηεκ εηδηθόηεηα

• Δεκ οπάνπεη ζεζμηθόξ έιεγπμξ ημο 
εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ

• Μεγάιε εηενμγέκεηα ηόζμ ζε επίπεδμ 
πμηόηεηαξ εθπαηδεοηηθώκ θέκηνςκ όζμ θαη 
ζε παηδαγςγηθέξ δεληόηεηεξ εθπαηδεοηώκ



Πνμβιεμαηηζμμί: 
Εθπαηδεοηηθό Πνόγναμμα

• Τμ ίδημ γκςζηηθό ακηηθείμεκμ δίδεηαη οπό εκηειώξ 
δηαθμνεηηθέξ ζοκζήθεξ ζημοξ εηδηθεοόμεκμοξ, 
δεμημονγώκηαξ ζηεκ πνάλε εηδηθεοόμεκμοξ ηαηνμύξ 
πμιιώκ ηαποηήηςκ

• Η έιιεηρε αλημιόγεζεξ θαη πηζημπμίεζεξ ηςκ 
εθπαηδεοηώκ θάκεη ηεκ πμηόηεηα ηεξ εθπαίδεοζεξ κα 
ελανηάηαη από αημμηθέξ πνμζπάζεηεξ πςνίξ κα 
εκηάζζεηαη ζε έκα εονύηενμ πιαίζημ ειέγπμο



΄Αμεζεξ ακάγθεξ
• Δεμημονγία εκηαίμο εθπαηδεοηηθμύ 

πνμγνάμμαημξ

• Δεμημονγία εθπαηδεοηηθώκ θέκηνςκ

• Log book εηδηθεομμέκςκ

• Ειεγπμξ ημο πνμγνάμμαημξ

• ΄Ακαγθαίμξ μ ζεζμηθόξ νόιμξ ηςκ εηαηνεηώκ 
ηςκ θονίςξ επηζηεμμκηθώκ εηδηθμηήηςκ



year of 

training

1 B) Basic level: Surgery I (assistance); X-Ray; Sonography; 

2 Surgery II - ext. genitalia; cystoscopy; cystostomy; 

Prostate biopsy

3 I) Intermediate level: ESWL; Urodynamics; retrograde manipulation 

4

5

F) Final level: Surgery III – transurethral resections, nephrectomy, 

prostatectomy, percutaneous procedures; endourology; 

laparoscopy 



Date Certification Signature

1.Circumcision 

2.Cystoscopy (flex or rigid)

3.ESWL

4.Inguinal orchiectomy

5.Nephrectomy (partial/total)

6.Percutaneous cystostomy

7.Percutaneous nephrostomy

8.Retrograde Pyelography / DJ

9.Scrotal surgery

10.TRUS / Prostate Bx

11.TUR-B

12.TUR-P

13.URS

14.Urodynamic study (pressure / 
flow)

SKILLS ASSESSMENT IN UROLOGICAL PROCEDURES
Assessment of the resident’s skills in procedures listed is mandatory, however, national regulations may be taken into account.



Methods / Procedures recommended

number

documentation / year knowledge, experience,

skills testified

date / signature of teacher

1 2 3 4 5

basic clinical history / examination 500

ESWL 100

Sonography of urogenital organs, 

retroperitoneum and abdomen incl. 

Doppler/Duplex- Sonography of 

genitourinary vessels

500

Techniques of catheterization and 

percutaneous puncture (cystostomy, 

percutaneousnephrostomy, retrograde 

ureteral catheterisation

200

Infusion-, Transfusion-, enteral and 

parenteral nutritional Therapy incl. tube 

techniques.

50

Local and regional anesthesia 50

Urodymanics incl. provocative tests 50

Surgery on kidney and ureter incl.

laparscopy and laser techniques

50

Surgery on Bladder and Prostate incl.

TUR and Incontinence procedures

100

Surgery on the ext. genitalia and urethra 100

Assistance in difficult radical procedures 50



Πνμβιεμαηηζμμί
• Ανηζμόξ μονμιόγςκ ζηεκ Ειιάδα

• Τμ μέιιμκ ημο κέμο μονμιόγμο



The European Board of Urology survey of current urological 
manpower, training and practice in Europe.      Kiely EA BJU 
Int (2000) 85,8-13



Καηακμμή Οονμιμγηθώκ 
Κιηκηθώκ (2011)
Επικράτεια Αττική Θεα/μίκη Επαρχία

Σύκμιμ Οον. 
θιίκηθώκ

94 27 7 60

Εθπαηδεοηη-
θά θέκηνα *

32 20 5 7

* Δίδεηαη πιήνεξ εηδηθόηεηα



Καηακμμή Οονμιόγςκ 
(2011)

Επικράτεια Αττική Θεσ/μίκη Επαρχία

Εηδηθεομέκμη 950 317 86 240

Πακεπ/θμη 43 15 11 17

Νμζθ/θμη 326 131 30 165

Ιδηώηεξ 581 284 90 207

Εηδ/όμεκμη 192 99 30 63



Οονμιόγμη/πιεζοζμό 
(2011)

• Επηθνάηεηα : 10.815.107

1  / 11.380

• Αηηηθή 3.827.624

1/12.000

• Θεζζαιμκίθε  788.952

1/9.173

• Επανπεία 5.107.425

1/21.000



Αμεζεξ ακάγθεξ
• Παναθμιμύζεζε θαη θαζμνηζμόξ ημο 

ογεημκμμηθμύ πάνηε από ηηξ εηαηνείεξ

• Θεζμηθόξ νόιμξ



• Eιιεκηθή μονμιμγηθή εηαηνεία είμαζηε 
όιμη μη ‘Ειιεκεξ Οονμιόγμη

• Φνεηαδόμαζηε ηεκ εκενγό ζομμεημπή 
ζαξ θαη ηηξ απόρεηξ ζαξ



Ευχαριστώ πολύ


