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� ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

� ΤΑΚΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)



� ΙΜΟΠ

� ASTELLAS



ΑΜΒΕΡΣΑ

ΒΡΥΞΕΛΕΣ













�Department of Urology, University 
Antwerp and Antwerp University 
Hospital, Antwerp, Belgium.
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
(Antwerp, Belgium) (UZA)

� ∆ιευθυντής : 
Professor Dr. Jean-Jacques Wyndaele
(νευροουρολογία, επανορθωτική &  
λειτουργική ουρολογία)



� ∆ιευθυντής

� Επιµελητές (2) 

� Dr. Benny Verheyden. (ανδρολογία) - (απουσίαζε Dr. Benny Verheyden. (ανδρολογία) - (απουσίαζε 

σε αναρρωτική άδεια)

� Dr. Lucien Hoekx.- (ογκολογία)

� Ειδικευόµενοι (3)

� Πτυχιακοί φοιτητές (2)



� Ξεχωριστά Εξωτερικά Ιατρεία ανά επιµελητή ανά 
εξειδίκευση

� ∆ιενέργεια βιντεο-ουροδυναµικών µελετών καθηµερινά
� Λειτουργία νευροουρολογικού τµήµατος (έλεγχος 
αισθητικότητας µε ηλεκτρικά ερεθίσµατα στα άκρα, στο 
περίνεο και στο ουροθήλιο της ουρ. κύστης)

� Λειτουργία φυσιοθεραπευτικού τµήµατος σε � Λειτουργία φυσιοθεραπευτικού τµήµατος σε 
συνεργασία µε την κλινική για την αντιµετώπιση 
ακράτειας ούρων-κοπράνων, δυσπαρεύνειας, πυελικού 
πόνου (και παιδιατρικών ασθενών)

� Ουρολογική υποστήριξη του «Πρότυπου Κέντρου 
Τραυµατιολογίας και Αποκατάστασης» (CTR Brussels -
Centre de Traumatologie et de Réadaptation)

� Οργάνωση Κλινικής Πυελικού εδάφους στο UZA µε 
συµµετοχή Ουρολόγου – Γυναικολόγου –
Γαστρεντερολόγου - Φυσιοθεραπευτή



� Ιδανικό Οργανόγραµµα Κλινικής
� Καθολική αντιµετώπιση του ασθενούς από την 
είσοδό του στο χώρο του νοσοκοµείου µέχρι την 
πλήρη αποθεραπεία του

� Πλήρως µηχονογραφηµένος φάκελος ασθενούς     � Πλήρως µηχονογραφηµένος φάκελος ασθενούς     
– Πρόσβαση σε όλα τα επίσηµα αρχεία µέσω 
δικτύου νοσοκοµείου και µέσω διαδικτύου

� Αρχιτεκτονική του Νοσοκοµείου
� Φιλόξενη διάθεση – Χαµόγελο από Υγειονοµικό 
προσωπικό και ασθενείς











� Αφοµοίωση εργασιακής κουλτούρας

� Γνωριµία µε την οργανωτική δοµή µιας Πρότυπης 
Ευρωπαïκής Πανεπιστηµιακής ΚλινικήςΕυρωπαïκής Πανεπιστηµιακής Κλινικής

� Επίλυση αποριών σχετικά µε συγκεκριµένα 
γνωστικά αντικείµενα

� Αποµυθοποίηση επιστηµονικών προτύπων του 
εξωτερικού

� Ιδέες σχετικά µε την οργάνωση αντίστοιχων 
εξειδικευµένων τµηµάτων στην Ελλάδα



Η τροποποίηση και εν συνεχεία κατά το 

δυνατόν εφαρµογή των θετικών 

προτύπων (επιστηµονικών –προτύπων (επιστηµονικών –

επαγγελµατικών – κοινωνικών) στην 

ελληνική πραγµατικότητα αποτελεί 

προσωπικό στοίχηµα του καθενός




