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Σύγκρουση συµφερόντων

καµµία







Ø Να γίνεται κοινή έναρξη ειδίκευσης και εξειδίκευσης γιά 
όλους τους ειδικευόµενους και εξειδικευόµενους ιατρούς 
όλης της χώρας τρεις (3) φορές τον χρόνο

Ø Ο καθορισµός του ελάχιστου αριθµού ειδικευµένων σε 
σχέση µε τους ειδικευόµενους στα εκπαιδευτικά κέντρα 
θα πρέπει να γίνει ανάλογα µε το κλινικό φορτίο και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό

Ø Θεσµοθετείται το βιβλιάριο ειδικευοµένου (logbook) και 
ορίζονται οι ικανότητες (skills) που θα αξιολογείται στις 
προφορικές εξετάσεις



Ø Πανελλαδικές εξετάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
τρεις (3) φορές τον χρόνο

Ø Η ΟΕΕ θα ορίζει µιά υποοµάδα εξεταστών γιά την Αθήνα 
και µία γιά την Θεσσαλονίκη

Ø Η επιλογή των εξεταστών θα είναι απ΄όλη την Ελλάδα 
και θα πραγµατοποιείται από κατάλογο ....

Ø Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και προφορικές
Ø Στις γραπτές εξετάσεις θα υπάρχει βαθµός
Ø Οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την 

βάση στα γραπτά, η οποία θα είναι το πέντε (5) γιά να 
προχωρήσουν στα προφορικά

Ø Οι επιδόσεις των εξεταζοµένων θα χρησιµεύουν και γιά 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κέντρων

Ø Η ΟΕΕ κάθε ειδικότητας θα είναι υπεύθυνη γιά το είδος 
των εξετάσεων στα γραπτά (πολλαπλών επιλογών ή 
ανάπτυξη) 



Ø Αν ο εξεταζόµενος επιτύχει στη γραπτή εξέταση και 
αποτύχει στην προφορική, επαναλαµβάνει συνολικά την 
εξέταση

Ø Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις ο υποψήφιος έχει 
γιά τρεις (3) φορές

Ø Μετά την 3η αποτυχία θα γίνεται επανάληψη της 
εκπαίδευσης σε κέντρο χορήγησης πλήρους ειδικότητας

Ø Το χρονικό διάστηµα της επανεκπαίδευσης θα είναι 6 
µήνες ή 1 χρόνος και θα καθορίζεται από την υποοµάδα 
των εξεταστών

Ø Εαν δεν επιτύχει στην 4η προσπάθεια δεν έχει το 
δικαίωµα νέας κρίσης

Ø Κάθε επιτυχώς εξετασθείς θα λαµβάνει τίτλο ειδικότητας 
µε βαθµό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς)

Ø Εργο των ΟΕΕ είναι η δηµιουργία, αξιολόγηση και 
διαπίστευση εκπαιδευτικών κέντρων αναφοράς και 
εφαρµογή κινητικότητας (rotation)



Τι αλλάζει στην εκπαίδευση και τις
εξετάσεις ειδικότητας ;

Οχι τίποτε σημαντικό, ιδιαίτερα
στην εκπαίδευση





Τι θα ήθελα να αλλάξει στην
εκπαίδευση και τις εξετάσεις

ειδικότητας ;



EBU Certified Residency Training 
Programmes in Urology (CRTPU)

Ø Υποδοµές

Ø Προσωπικό

Ø Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 



EBU CRTPU: 1. Υποδομές
Ø Το ίδρυµα θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητικό χώρο και 

εκπαιδευτικό εξοπλισµό, συµπεριλαµβονοµένων των εξοπλι-
σµένων µε οπτικο-ακουστικό υλικό χώρων γιά συνεδρίαση, 
χώρων γραφείων γιά προσωπικό και ειδικευόµενους, 
βιβλιοθήκη µε 4 τουλάχιστον διεθνή ουρολογικά περιοδικά  

Ø Το ίδρυµα θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισµό γιά την διάγνωση 
και θεραπεία των ουρολογικών παθήσεων αλλά και 
δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας

Ø Θα πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος αριθµός “ουρολογικών”
νοσοκοµειακών κλινών, κατά προτίµηση χωροταξικά 
συγκεντρωµένων 

Ø Να διαθέτει ενδοσκοπικό, ουρο-ακτινολογικό, ουροδυναµικό, 
λιθοτρίπτη

Ø Να διαθέτει γραµµατειακή υποστήριξη και προσβάσιµο 
ιατρικό αρχείο



EBU CRTPU: 2. Προσωπικό

Ι. Διευθυντής εκπαιδευτικού προγράμματος
Ø Συντονισµός εκπαιδευτικού προγράµµατος
Ø Κατανοµή ρόλων
Ø Παρακολούθηση των log books
Ø Κατανοµή εργασίας

ΙΙ. Προσωπικό

Ø Κάθε ειδικευόµενος πρέπει να έχει τον εκάστοτε 
«προσωπικό» του εκπαιδευτή

Ø Εναλλαγή σε εκπαιδευτές µε ειδική ενασχόληση
Ø Πιστοποίηση της δυνατότητας παροχής εκπαίδευσης



EBU CRTPU: 3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµο σε γραπτή µορφή πριν την έναρξη της ειδικότητας
Ø Τακτικές, προσχεδιασµένες συναντήσεις του προσωπικού

ü Παρουσίαση και συζήτηση όλων των νοσηλευοµένων ασθενών
ü Ουρο-ακτινολογία
ü Ουρολογική παθολογο-ανατοµική
ü Ανασκόπηση περιοδικών

Ø Κλινική εκπαίδευση
ü Απόκτηση ικανότητας στην συνολική διαχείριση του ουρολογικού 

ασθενούς (αρχική αξιολόγηση, µεθοδολογία διάγνωσης, επιλογή 
και θεραπείας, αναγνώριση και αντιµετώπιση επιπλοκών). 
Απαραίτητη προϋπόθεση ο αντίστοιχος αριθµός περιπτώσεων

ü Το θεωρητικό και κλινικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα πρέπει να 
καλύπτει όλατα γνωστικά αντικείµενα της ουρολογίας

Ø Τήρηση log books



Η εκπαίδευση στην Ουρολογία δεν εξαντλείται στην απόκτηση
τεχνικών δεξιοτήτων

Καναδάς: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (RCPSC)
http://rcpsc.medical.org

USA: Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME)
http://www.acgme.org

Ø Απόκτηση γνώση και δεξιοτήτων της ειδικότητας
Ø Απόκτηση γενικότερων ικανοτήτων

RCPSC ACGME
Medical expert/clinical 
decision maker

Patient care

Communicator Medical knowledge
Collaborator Practice-based learning
Manager Interpersonal and 

communication skills
Health advocate Professionalism
Scholar System-based practice
Professional



Εmergency cases, uro-oncology, female & male incontinence/functional 
urology/ luts , urolithiasis/ endourology , renal failure & renal 
transplantation , andrology / infertility , congenital anomalies / 
paediatric urology , infectious diseases , parasitic diseases 

Circumcision, Cystoscopy (flexible or rigid), ESWL, Inguinal Orchi-
ectomy, Nephrectomy (partial/total), Percutaneous suprapubic cysto-
stomy, Percutaneous Nephrostomy, Retrograde Pyelography / Double J 
stenting, Scrotal Surgery (including hydrocele, epididymal cyst), TRUS 
/ Prostate Bx, TUR-B, TUR-P, Ureteroscopy, Urodynamic Study



ØUK: 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



ü επιβολή, από τους διευθυντές, της 
υποχρωτικής παρουσίας των ειδικευοµένων 
τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της 
ΕΟΕ κλπ 

ü ενθάρρυνση γιά συµµετοχή στις 
διαδικασίες της EBU (συµµετοχή στις 
εξετάσεις in service τα έξοδα των οποίων 
ήδη καλύπτονται από την ΕΟΕ, κάλυψη των 
εξόδων συµµετοχής στα προφορικά σε όσους 
έχουν περάσει τα γραπτά)



Αξιολόγηση κτηθείσας γνώσης, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων



Ø Η γραπτή εξέταση αξιολογεί κυρίως την θεωρητική γνώση 
και λιγότερο τον τρόπο οργάνωσής της που θα επιτρέψει 
στον κλινικό γιατρό τον αποτελεσµατικό χειρισµό ενός 
συγκεκριµένου ιατρικού προβλήµατος

Βordage G. Acad Med 1994, 69:883-5

Ø Η προφορική εξέταση, ακόµη και όταν είναι δοµηµένη και 
οριοθετηµένη, είναι σχετικά µειωµένης αξίας

Ø Η ιατρική προσεγγιστική λογική βασίζεται στην διαδικασία 
της αφαιρετικής υπόθεσης που χαρακτηρίζεται από την 
διαµόρφωση της αρχικής υπόθεσης, την συστηµατική και 
προσανατολισµένη συλλογή στοιχείων και την χρησιµοποίησή 
τους γιά την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης

Elstein AS et al. Medical-problem solving. Harvard University 
Press 1978

Barrows HS et al. Clin Invest Med 1982, 5:49-55



European Board of Urology (EBU)

Ø In-service examination (optional)

Ø Final certification
ü nationally eligible
ü multiple choice (written)
ü oral examination 

(structured cases, predefined absolute failures)



Αξιολόγηση των τεχνικών 
χειρουργικών δεξιοτήτων 

Η αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων γίνεται συνήθως 
άτυπα, χωρίς προτυποποιηµένη µεθοδολογία.

Η άµεση παρατήρηση από κάποιο ειδικό δεν αποτελεί 
αξιόπιστη µέθοδο αξιολόγησης

Reznick RK. Am J Surg 1993; 165:358-61

Οταν όµως η αξιολόγηση πραγµατοποιηθεί µετά από 
παρατήρηση µε συγκεκριµένα χρονικά όρια και καθορισµένα 
κριτήρια όπως µία κλίµακα GRS (Global Rating Scale), είναι 
αξιόπιστη 

Norcini JJ et al. Ann Intern Med 2003; 138:476-81



Αντικειµενική αξιολόγηση των τεχνικών 
χειρουργικών δεξιοτήτων 

(OSATS: Objective Assessment of 
Technical Skills)

Ø In vivo (στη χειρουργική αίθουσα) 

Ø Ex vivo (σε ζωϊκά µοντέλα, πτώµατα, 
simulators και bench models)



J Urol 2012; 188: 1877-1882
Supplementary material can be obtained at

http://www.siumed.edu/surgery/urology/oprs.html.





Ø Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε τουλάχιστον 500 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν, 
αναλογικά, όλο το θεωρητικό φάσµα της ειδικότητας. Οι 
ερωτήσεις “ανασύρονται” µε χρήση σχετικού λογισµικού 
από δεξαµενή τουλάχιστον 3.000 ερωτήσεων. 

Ø Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία µπορεί να µεριµνήσει 
(χρηµατοδοτώντας την σχετική προσπάθεια) γιά την 
µετάφραση στα ελληνικά, ενώ µιά σχετική επιτροπή (από 
την δεξαµενή των εξεταστών) ελέγχει την εγκυρότητα, 
ορθότητα και επικαιρότητά τους. 

Ø Η γραπτή εξέταση να εξετασθεί αν µπορεί να γίνεται σε 
ενιαίο εξεταστικό χώρο µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και on line πρόσβασης στη σχετική βάση δεδοµένων  
(όπως στις in service εξετάσεις του FEBU). 

Γραπτή αξιολόγηση



Ø Οι εξεταστές προκύπτουν µε κλήρωση από δεξαµενή εξεταστών που 
δηµιουργείται από: τους καθηγητές 1ης βαθµίδας των Ιατρικών 
Σχολών της χώρας, τους αναπληρωτές καθηγητές που έχουν θητεύσει 
σαν εξεταστές στις σχετικές εξετάσεις του EBU, τους διευθυντές 
κλινικών του ΕΣΥ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 

Ø Η εξεταστική διαδικασία διαρκεί µία ώρα γιά κάθε εξεταζόµενο και θα 
πρέπει να κινείται σε κλινικά σενάρια µε χρήση σχετικού βοηθητικού 
υλικού (απεικόνιση κλπ) στο πρότυπο των σχετικών εξετάσεων του 
ΕΒU. Τα σενάρια είναι τα ίδια γιά όλους τους εξεταζόµενους (οι 
συνεξεταζόµενοι παραµένουν σε χώρο που δεν έρχεται σε επαφή µε 
τους ήδη εξετασθέντες). 

Ø Η αξιολόγηση θα πρέπει πάντα να είναι µε το πνεύµα της ορθής 
κλινικής πρακτικής. 

Ø Στην διαδικασία παρευρίσκεται ως trustee χωρίς δικαίωµα 
λόγου/ψήφου εκπρόσωπος της ΕΟΕ µε σκοπό την διασφάλιση των 
δικαιωµάτων του εξεταζοµένου (ένσταση σε περίπτωση υπερβολικής 
αυστηρότητας της επιτροπής) και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 
(ένσταση σε περίπτωση υπερβολικής επιείκειας της επιτροπής). 

Φθάνοντας στην τελική αξιολόγηση...



Ø Η όλη διαδικασία θα πρέπει να καλύπτεται 
οικονοµικά. 

Ø Οι εξεταστές θα πρέπει να αποζηµιώνονται γιά 
την απασχόλησή τους έτσι ώστε να µην 
αντιλαµβάνονται το έργο αυτό σαν αγγαρεία και 
µε την ανάγκη συνειδητοποίησης ότι δεν 
αποτελεί συµβατική επαγγελµατική τους 
υποχρέωση από την όποια ιδιότητά τους. 

Ø Γιά το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξουν 
εξέταστρα, το ύψος των οποίων να καλύπτει το 
κόστος όλης της διαδικασίας.

Ø Η ΕΟΕ, εφόσον έχει την οικονοµική 
δυνατότητα, µπορεί να προκηρύσσει εξετάσεις 
γιά οικονοµική ενίσχυση των υποψηφίων. 




