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Σύγκρουση συµφερόντων: 
Δεν υπάρχει  



Τι είναι το E-BLUS; 

¡  Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στις 
βασικές ουρολογικές λαπαροσκοπικές δεξιότητες  
 (European training in Basic Laparoscopic 
Urological Skills) 

¡  Ξεκίνησε ως µέρος του προγράµµατος 
εκπαίδευσης των ειδικευοµένων ουρολογίας στην 
Ολλανδία (TiU – PLUS) το 2009 

Irene M. Tjiam et al. Urology 2012 



Σκοπός του προγράµµατος E-BLUS 

¡  Εισαγωγή και καθιέρωση ενός κοινού προτύπου για την 
εκπαίδευση και ουρολογική πρακτική στην Ευρώπη. 

¡  Ευκαιρία σε ειδικευόµενους και ουρολόγους να αναπτύξουν 
τις λαπαροσκοπικές τους δεξιότητες και να κερδίσουν από 
την γνώση και εµπειρία διεθνώς αναγνωρισµένων 
λαπαροσκόπων. 

¡  Εναρµόνιση της Ευρωπαϊκής λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
και διευκόλυνση των εθνικών ουρολογικών εταιριών στην 
προσφορά πρότυπου εκπαίδευσης στους ειδικευοµένους. 



Τι περιλαµβάνει; 

¡  Hands-on-trainning (HOT) µε έµπειρους 
εκπαιδευτές 

¡  Σειρά από ασκήσεις, επιλεγµένες από το 
Ολλανδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης στην 
ουρολογία (TiU) 
 (υποχρεωτικό για τους Ολλανδούς ειδικευόµενους στο 2ο 
έτος από το 2009) 

¡  Διαδικτυακό θεωρητικό εκπαιδευτικό σεµινάριο 
¡  Το δικαίωµα για εξετάσεις πιστοποίησης (E-BLUS 

exam) 



On-line Θεωρητικό Σεµινάριο 

Περιλαµβάνει θεωρητική εκπαίδευση σε βασικά 
θέµατα λαπαροσκοπ ικής ουρολογ ικής 
χειρουργικής όπως: 

l  Ιστορία της Λαπαροσκόπησης 
l  Λαπαροσκοπικά Εργαλεία 
l  Φυσιολογία και Αναισθησιολογικά προβλήµατα 
l  Ζητήµατα Ασφάλειας 
l  Λαπαροσκοπική Εκπαίδευση 
l  Εξετάσεις κατανόησης θεωρίας (pass: ≥ 80%) 



Ασκήσεις σε training-box 

Βασικές δεξιότητες 
 

l  Αµφίχειρη Δεξιοτεχνία  
l  Αντίληψη του Βάθους 
l  Συρραφή 
l  Δεξιότητες κοπής 
 

 

Ασκήσεις 
 

l Μεταφορά δακτυλιδιών 
l Κοπή ενός κύκλου 
l Καθοδήγηση της βελόνας 
συρραφής 

l Συρραφή και δηµιουργία 
απλού χειρουργικού κόµπου 

Χρειάζεται τουλάχιστον 40 ώρες εξάσκησης σε προσοµοιωτή 
σε αυτές τις ασκήσεις πριν την εκπαίδευση 



Ι. Μεταφορά Δακτυλιδιών (Peg Transfer) 

Σκοπός: Αµφίχειρη 
Δεξιοτεχνία 

Εργαλεία: 2 λαβίδες 
 
Χρόνος: 126sec 



ΙΙ. Κοπή Κύκλου (Cutting a Circle) 

Σκοπός: Κυκλική κοπή 
όπως σε µερική 
νεφρεκτοµή 

Εργαλεία: 1 λαβίδα, 1 
ψαλίδι 

Χρόνος: 151sec 



ΙΙΙ. Καθοδήγηση βελόνας  
     (Needle guidance) 

Σκοπός: Αµφίχειρη 
δεξιοτεχνία και 
τοποθέτηση της βελόνας 
σε διάφορες γωνίες στο 
βελονοκάτοχο 

Εργαλεία: 2 
βελονοκάτοχα, 1 ράµµα 
3-0 

Χρόνος: 268sec 



IV. Συρραφή - Απλός χειρουργικός κόµπος 
     (Suturing - Single knot tying) 

Σκοπός: συρραφή και 
δηµιουργία απλού 
χειρουργικού κόµπου 

Εργαλεία: 2 
βελονοκάτοχα, 1 ράµµα 
3-0 

Χρόνος: 360sec 



Που µπορώ να το παρακολουθήσω; 

¡  Annual EAU Congress 

¡  European Urology Residents Education 
Programme (EUREP) 

¡  Προσπάθεια και για άλλες επιστηµονικές 
εκδηλώσεις 
l  Emirates International Urological Conference (Nov 

2014, Dubai - United Arab Emirates) 
l  11th National Endourology Congress  

 (Apr 2015, Antalya - Turkey) 




