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1ο Θερινό Σχολείο Ουρολογίας:
«Ουρολογία από το Α έως το Ω: Εφαρμογή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»
Ουρολογία είναι η Ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τις παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος των
δύο φύλων και του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ασκηθεί
τελικά, οι νέοι γιατροί θα συναντήσουν αναπόφευκτα πολλούς ασθενείς με ουρολογικά προβλήματα
ιδιαίτερα στο στάδιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ). Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα
αναφέρεται ότι τουλάχιστον 5-10% των επισκέψεων σε γενικούς ιατρούς και 20% των παραπομπών για
οξέα χειρουργικά προβλήματα αφορούν σε ασθενείς με κάποια ουρολογική πάθηση. Ωστόσο, μέχρι
σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη, δεν υπάρχει εγκεκριμένο προπτυχιακό πρόγραμμα
εκπαίδευσης για την Ουρολογία σε εθνικό επίπεδο. Το πρόβλημα φαίνεται ωστόσο ότι είναι πολύ
μεγαλύτερο, αφού στην Ελλάδα η Ουρολογία δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης
ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και στην Ελλάδα, η διδασκαλία της
Ουρολογίας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων Ιατρικών Σχολών. Έρευνες έδειξαν ότι η διδασκαλία
των προπτυχιακών φοιτητών στην Ουρολογία είναι ανεπαρκής για να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες
γνώσεις-δεξιότητες που να επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία τους ως Foundation Doctors (FY1).
Δυστυχώς, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα σε βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές
δεξιότητες, όπως ο καθετηριασμός της ουρήθρας και πολλοί νέοι ιατροί δεν αισθάνονται σίγουροι για τη
πρωτοβάθμια διαχείριση καθημερινών – πολύ συχνών – ουρολογικών προβλημάτων.
Φιλοδοξώντας να καλύψει τέτοιου είδους εκπαιδευτικά κενά, η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) οργανώνει στο πλαίσιο της ειδικής δομής του Πανεπιστημίου
Κρήτης για προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης το 1ο Θερινό Σχολείο Ουρολογίας με τίτλο «Ουρολογία
από το Α έως το Ω: Εφαρμογή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας». Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί με
την επιστημονική συνεργασία της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής.
Σκοπός του θερινού σχολείου:
Να καλύψει αποτελεσματικά το φάσμα των συχνότερων ουρολογικών παθήσεων σε επίπεδο ΠΦΥ
(αναγνώριση-διαχείριση) μέσω διαλέξεων, διαδραστικών συζητήσεων, εικονικών συνεντεύξεων και
εργαστηρίων. Μετά το πέρας του θερινού σχολείου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ασθενείς με επείγοντα προβλήματα και παθήσεις που
αναλύθηκαν διεξοδικά στις επιμέρους θεματικές ενότητες του θερινού σχολίου (πριν τους παραπέμψουν
σε ειδικό) γνωρίζοντας τη χρήση-ερμηνεία των κύριων εξετάσεων που οδηγούν στη διάγνωση των πιο
συχνών ουρολογικών παθήσεων.
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Θεματικές ενότητες του θερινού σχολείου:
1. Ιστορικό - κλινική εξέταση – εργαστηριακός έλεγχος στην ουρολογία
2. Επείγοντα ουρολογικά περιστατικά
3. Καρκίνος προστάτη
4. Καρκίνος ουροδόχου κύστης
5. Καρκίνος νεφρού
6. Καρκίνος όρχεως
7. Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
8. Ακράτεια ούρων
9. Ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία
10. Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού συστήματος
11. Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος
Το θερινό σχολείο απευθύνεται:
Σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους γενικούς ιατρούς (κατά προτεραιότητα), σε αγροτικούς ιατρούς, σε
φοιτητές ιατρικής 5ου και 6ου έτους που ετοιμάζονται για την υπηρεσία υπαίθρου και σε νοσηλευτές με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ουρολογία. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30.
Γλώσσα:
Το θερινό σχολείο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα από εκπαιδευτές-μέλη της Ουρολογικής Κλινικής
του Πα.Γ.Ν.Η. και της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Χώρος:
Ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει διαλέξεις, καθώς και εικονικές συνεντεύξεις - διαδραστικές συζητήσεις
- εργαστήρια παρακολούθησης επεμβατικών ουρολογικών πράξεων προς ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα
πραγματοποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης ή/και στους χώρους της Ουρολογικής Κλινικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η., αντίστοιχα. Όσον αφορά στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω των εικονικών συνεντεύξεων - διαδραστικών συζητήσεων - εργαστήριων, οι
συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 4-6 ατόμων με σκοπό την ουσιαστική επίτευξη διαδραστικής
επιμόρφωσης.
Χρόνος:
Το θερινό σχολείο θα διαρκέσει συνολικά 5 ημέρες (30 Ιουλίου - 03 Αυγούστου 2018). Την τελευταία
ημέρα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πάρουν μέρος σε γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής και να
αξιολογήσουν το θερινό σχολείο. Θα χορηγηθούν: υλικό των διαλέξεων και πιστοποιητικό
παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφονται οι προβλεπόμενες μονάδες ECTS.
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«ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ από το Α έως το Ω:
Εφαρμογή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)»
ΔΕΥΤΕΡΑ, 30 Ιουλίου 2018
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Απογευματινή
Συνεδρία

Πρωινή
Συνεδρία

ΤΡΙΤΗ, 31 Ιουλίου 2018
Αποτύπωση ενεργειών και πεποιθήσεων τρέχουσας διαχείρισης ουρολογικών
περιστατικών
Διάλεξη:
Ιστορικό-Κλινική Εξέταση- Εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος

Απογευματινή
Συνεδρία

Διαλέξεις:
Καρκίνος Προστάτη
Καρκίνος Όρχεων
Συζήτηση
Περιστατικών

Πρωινή
Συνεδρία

ΤΕΤΑΡΤΗ, 01 Αυγούστου 2018
Διάλεξη:
Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης
Διάλεξη:
Καρκίνος Νεφρού
Συζήτηση
Περιστατικών

Απογευματινή
Συνεδρία

Διάλεξη:
Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτη
Διάλεξη:
Λιθίαση
Συζήτηση
Περιστατικών
ΠΕΜΠΤΗ, 02 Αυγούστου 2018

Πρωινή
Συνεδρία

Διάλεξη:
Επείγουσα Ουρολογία
Διάλεξη:
Λοιμώξεις Ουροποιητικού

Απογευματινή
Συνεδρία

Διάλεξη:
Ακράτεια Ούρων
Διάλεξη:
Ανδρική Σεξουαλική Δυσλειτουργία
Εργαστήριο:
Εικονική συνέντευξη (role playing)
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Πρωινή
Συνεδρία

Απογευματινή
Συνεδρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03 Αυγούστου 2018
Εργαστήριο:
Παρακολούθηση real time επεμβατικών ουρολογικών πράξεων

Αξιολόγηση Συμμετεχόντων
Αξιολόγηση Θερινού Σχολείου
Λήξη Εργασιών
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