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Το  σώμα  της  χειρουργικής  στο  μέλλον

• Οι  επιστημονικές  εταιρείες 

δεν  είναι  τίτλοι για ένα κοινωνικό σύνολο

είναι οι  άνθρωποι, εσείς  κι  εγώ

(Παράφραση από το ‘ Απόψε  Αυτοσχεδιάζουμε’ του Ιονέσκο)



Το  σώμα  της  χειρουργικής  στο  μέλλον

Κανένας  δεν  είναι  ένα  νησί

είμαστε όλοι  ένα κομμάτι  του  συνόλου

(‘ Για ποιόν χτυπά η καμπάνα- Ερνέστος  Χεμινγουέϊ)



Το  σώμα  της χειρουργικής  στο  μέλλον

Winston Churchill
(From a lecture in Royal College 

of Physicians, March 1944)



Το  σώμα  της  χειρουργικής  στο  μέλλον

• Η  Διαδρομή

• Το  Σήμερα

• Το  Μέλλον



Το σώμα της χειρουργικής  στο μέλλον

• Δυστυχώς αυτός ο τύπος  της επιστημονικής 
εταιρείας/ομάδας ήταν μικρός και αυστυρώς  
οικογενειακή  υπόθεση ( Από τον πατέρα στο  γιό )



Το  σώμα  της  χειρουργικής  στο μέλλον

• Τους τελευταίους 15 αιώνες, το σώμα της χειρουργικής 
μεγαλώνει  και οι χειρουργικές μονάδες (οι χειρουργοί) 
συγκροτούνται εξελικτικά. Η εκπαίδευση και η εξέλιξη,
αντανακλώνται στην πολιτισμική  καλλιέργεια του 
ανθρώπου.

• Αρχικά η εκπαίδευση  προοριζόταν για άτομα που
ήθελαν να μάθουν πως να ενεργήσουν ακολουθόντας  
την γνώμη και την πρακτική του καθηγητή.



Το σώμα της χειρουργικής στο μέλλον-
(Η διαδρομή)

• Ποιός  είναι  πράγματι  ο  νέος  χειρουργός σήμερα

ή ποιός  πρέπει  να είναι στο σύγχρονο χειρουργικό 
σώμα

• Γιατί  πρέπει  να  είναι  ένας  σκεπτόμενος  γιατρός.



Το  σώμα  της  χειρουργικής  στο  μέλλον

•Πρίν από λίγο καιρό θεωρήσαμε ότι η νέα 
τεχνολογία βήθησε πολύ .  
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S
h
o
rt

-r
a
n
g
e
 F

re
q
u
e
n
c
ie

s
L

o
n

g
-r

a
n
g
e
 F

re
q
u
e
n
c
ie

s
Προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα  μάθησης

The 
Smart
Stack

2.5-3G 
& 4G

Satellite

Ultra

Wideband

(UWB)

Bluetooth

NFCRFID

ZigBee

802.xx

WiMAX

Handheld PCs

Smart Phones

TabletsUltra-thin 

Notebooks

“Connected” 

PMDs

GPS 

Devices

Smart Tag 

Readers

Smart Objects

www.ambientinsight.com



Γίνεται αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση;

• N. Negroponte (1996), Being Digital:

• Χειρούργος & εκπαιδευτικός στον ψηφιακό κόσμο



ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΝΕΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ
Ο  κύκλος  της  κλινικής  σκέψης

• COMPLEX  CLINICAL  PROBLEM (Within context of care)

clinical reasoning 

PERSONAL  PROFESSIONAL

JUDGEMENT              

CLINICAL  SOLUT IONS/OPTIONS

Deliberation

PERSONAL  PROFESSIONAL  JUDGEMENT

PRACTICAL  WISDOM (phronesis)

WISE   ACTION (praxis)



ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ  ΝΕΟ  ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

ΦΡΟΝΗΣΗ :
Αναγνωρίζει την αξία 
της ηθικής και 
δεοντολογίας –

Αντιλαμβάνεται τι 
ηθικοπλαστικές 
ενέργειες απαιτούνται 
στην εκάστοτε  
περίπτωση και 

Δημιουργεί την θέληση 
και  την  ικανότητα  της 
σοφής  πράξης 
(σώφρων πράξη)



Ιστορικά στοιχεία
➢ Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ιατρικά κολλέγια: 
Συγκεντρώσεις για
σχολιασμό περιστατικών,                     
ανασκόπηση βιβλιογραφίας

➢1950-1980: Καθοδήγηση από φαρμακευτικές 
βιομηχανίες                 μεροληψία, έλλειψη 
αντικειμενικότητας

➢1976: Society for Academic Continuing Medical 
Education, USA

• Καθορισμός πρωτοκόλλων
• Αξιολόγηση αναγκών

Περιορισμένες 
προσπάθειες-
Ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες



Ιστορικά στοιχεία
➢Ευρώπη, 1993: Αναθεωρημένη συνθήκη του 

Δουβλίνου. Κατοχύρωση έννοιας και  σκοπού 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ)

➢1994: Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών ειδικοτήτων 
(European Union of Medical Specialties) αναλαμβάνει 
ρόλο συντονιστικού οργάνου ΣΙΕ στην Ευρώπη

➢2000: Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αναγνώρισης Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
(EACCME: European Accreditation Council for 
Continuing Medical Education). 



Ισχύουσα κατάσταση (Η. Π. Α.)

➢ Η ΣΙΕ καθορίζεται από Accreditation Council for 

Continuing Medical Education (ACCME) και American 

Osteopathic Association

➢Για τη ανανέωση άδειας, απαραίτητη η 

συμπλήρωση μορίων ΣΙΕ (CME Credits)



Ισχύουσα κατάσταση (Eυρώπη)

➢Διαφοροποίηση ανάλογα με την χώρα

➢ Έλλειψη ενιαίας πολιτικής



Ισχύουσα κατάσταση (Ευρώπη)

EUROPEAN ACCREDITATION COUNCIL FOR
CONTINUING MEDICAL EDUCATION 

➢ Ποιοτική αναβάθμιση της ΣΙΕ 

➢ Ευκολότερη πρόσβαση στη ΣΙΕ (εξουσιοδοτημένα 

συνέδρια, σεμινάρια, φροντιστηριακά μαθήματα, 

τηλεδιασκέψεις και Internet Based εκπαίδευση)

➢ Πανευρωπαϊκή αναγνώρισή της ΣΙΕ 

➢ Καθορισμός συστήματος βαθμολόγησης με διδακτικές 

μονάδες (Credits)

(1 διδακτική ώρα =1 Credit)

➢ Εξουσιοδότηση κέντρων παροχής ΣΙΕ, σε εθνικό και 

πανευρωπαϊκό επίπεδο

➢ Προσπάθεια εναρμονισμού/ ενοποίηση με Η.Π.Α



Ισχύουσα κατάσταση (Ευρώπη)

➢Ειδικευμένος ιατρός: 

υποχρεωτική συγκέντρωση 250 

Credits / 5 έτη ( 250 διδακτικές 

ώρες)

➢ Τουλάχιστον 100 από αυτές 

απόκτηση από διεθνώς 

αναγνωρισμένες επιστημονικές 

δραστηριότητες και άλλες 100 ώρες 

να προέρχονται από προσωπική 

μελέτη και επιστημονικές 

δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο.

➢Όχι αναγνώριση περισσότερων 

από 100 Credits / έτος

διασφάλιση   ποιότητας και        

αξιοπιστίας  εκπαίδευσης.



Ισχύουσα κατάσταση (Ελλάδα)
➢UEMS   Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

➢Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: εξουσιοδοτημένος 
φορέας παροχής Credits ΣΙΕ στην Ελλάδα.

➢Εξασφάλιση Credits από παρακολούθηση συνεδρίων/ 
Ημερίδων

ΌΜΩΣ

➢Προαιρετική ΣΙΕ

➢«Συνεδριακή δραστηριότητα» πολλές φορές 
γίνεται υπερβολική

➢Περιορισμένα μέτρα ελέγχου συμμετοχής



Το  σώμα  της  χειρουργικής  στο  μέλλον

• Ο 21ος αιώνας είναι  μιά 
εντελώς ξεχωριστή περίοδος  
για  την προσαρμογή του νέου  
χειρουργού



ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ  ΝΕΟ  ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

•Κανένας δεν μπορεί να γίνει  γιατρός, 
απλά  διαβάζοντας  βιβλία

Plato



ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΕΟ  ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

Αν  κάποιος πλέει  μόνο με  εμπειρία, κινείται σε 
αχαρτογράφητα νερά.

Αν θελήσει  να πλεύσει μόνο με τα  βιβλία
δεν θα βρεθεί ποτέ στη
Θάλασσα.



‘Το  μέλλον  δεν  είναι  πλέον  αυτό 

ήταν’

….Yogi Berra

ΑΛΗΘΙΝΟ Η 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ

που...



Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΠΕΡΑΝ  ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ

2001 Brain chips

2003 Animal experiments

2006 Clinical studies

200?  “the thinking cup”

Surgery  by 

“thinking”



Χειρουργική  πέραν  της  παράδοσης

Femtosecond laser
Atomic force microscope

Cellular forces

Μήπως  τελικά  χειρουργούμε απ΄ ευθείας στο DNA 

έτσι  που θα  τροποποιούμε συγκεκριμένα  γονίδια ?
Περισσότερα θα ακολουθήσουν

Ενδοκυτάρια χειρουργική



Το 2025…η  νανοτεχνολογία θα  
καταργήσει την χειρουργική ?

buckyballs

&

buckybombs



Do really the robots dream?

http://depts.washington.edu/biointel



Το σώμα της 
χειρουργικής στο μέλλον

ΠΡΟΤΡΟΠΗ :

ΟΛΕΣ  ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΝΩΘΕΙΤΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ (ΜΑΖΙ ΚΑΙ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ)  ΜΕ  ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ  ΤΟ  ΣΩΜΑ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ  ΕΙΝΑΙ  ΚΟΙΝΟ 



Ευχαριστώ

για την

υπομονή 

σας.



Το σώμα της χειρουργικής στο μέλλον

΄ Κανένας δεν είναι ένα νησί 

είμαστε όλοι ένα κομμάτι του συνόλου΄

Αγιοι   Ισίδωροι- Αντίκυρα  - Λειβαδιά

Ευχαριστώ 


