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ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Η Ουρολογική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου, καλύπτει το
μεγαλύτερο φάσμα επεμβάσεων που αφορούν το ουροποιητικό
σύστημα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων – εξειδικευμένων
ογκολογικών επεμβάσεων. Φέρει εις πέρας καθημερινά επεμβάσεις
σχετιζόμενες με ογκολογικά περιστατικά, με περιστατικά λιθίασης,
καλοήθεις παθήσεις ή και κακώσεις ουροποιογεννητικού συστήματος.
‘Οσον αφορά τον τομέα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη,
όπου και υπάρχουν τα περισσότερα περιστατικά, η Ουρολογική Κλινική
έχει προστεθεί της τελευταίας τεχνολογίας διαθερμία TURis με την
οποία γίνεται η επέμβαση. Στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του
χειρουργείου, έχει προμηθευτεί επίσης νέο ουρητηροσκόπιο, με το
οποίο αντιμετωπίζονται περιστατικά λιθίασης και απόφραξης του
νεφρού.
Το μεγάλο εύρος των επεμβάσεων σύμφωνα με τις νέες
τεχνολογίες, καθώς και το μεγάλο νούμερο αυτών, οδηγεί και στην
καλύτερη εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών της κλινικής.
Η Ουρολογική κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών του
νοσοκομείου καθημερινά και παρά την εμφανή υποστελέχωση, υπάρχει
πάντα η Ουρολογική κάλυψη αναγκών των εσωτερικών και εξωτερικών
ασθενών των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασηθίου. Καθόλη τη
διάρκεια της ημέρας και όλες τις ημέρες αντιμετωπίζει την ύπαρξη
επειγόντων περιστατικών χειρουργείου.
Λειτουργεί εξωτερικά ιατρεία καθημερινά, καθώς και ιατρείο
μικροεπεμβάσεων 2 φορές την εβδομάδα.
Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας κλινικής.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08.00 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
18.00 – 19.00

Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού.
Επίσκεψη Διευθυντή κλινικής
Συζήτηση περιστατικών – καθιστή επίσκεψη.
Τακτικό εξωτερικό ιατρείο
Ενημέρωση Διευθυντή
Βιβλιογραφική ενημέρωση (ανά 2 εβδομάδες)
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού

ΤΡΙΤΗ
08.00 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 14.00
11.00 – 14.00
14.00 – 14.30
18.00 – 19.00

Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού.
Επίσκεψη Διευθυντή κλινικής
Συζήτηση περιστατικών – καθιστή επίσκεψη.
Τακτικό εξωτερικό ιατρείο
Ιατρείο μικροεπεμβάσεων
Ενημέρωση Διευθυντή – συζήτηση περιστατικών
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού

ΤΕΤΑΡΤΗ
08.00 – 09.00
08.30 – 10.00
09.00 – 09.30
10.00 – 14.00
15.00 – 15.30
19.00 – 19.30

Τακτικά χειρουργεία (αίθουσα 8)
Ιατρείο θεραπείας ενδοκυστικών εγχύσεων
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού.
Τακτικό εξωτερικό ιατρείο
Επίσκεψη Διευθυντή
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού

ΠΕΜΠΤΗ
08.00 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 14.00
11.00 – 14.00
14.00 – 14.30
18.00 – 19.00

Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού.
Επίσκεψη Διευθυντή κλινικής
Συζήτηση περιστατικών – καθιστή επίσκεψη.
Τακτικό εξωτερικό ιατρείο
Ιατρείο μικροεπεμβάσεων
Ενημέρωση Διευθυντή – συζήτηση περιστατικών
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00 – 09.00
11.00 – 15.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.30
15.00 – 15.30
19.00 – 19.30

Τακτικά χειρουργεία (αίθουσα 8)
Τακτικά χειρουργέια (αίθουσα 1)
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού.
Ιατρείο αλλαγής καθετήρων εξωτερικών ασθενών
Επίσκεψη Διευθυντή
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού

ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00 – 09.00
10.00 – 10.30
18.00 – 18.30

Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού
Επίσκεψη Διευθυντή
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού

ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 – 09.00
18.00 – 18.30

Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού
Επίσκεψη εφημερεύοντος ιατρού

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
07.00 – 07.30
07.30 – 07.45
08.00 – 09.00

09.00 – 09.30
09.30 – 10.00

11.00 – 12.30
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 11.00

Παράδοση και ενημέρωση νυκτερινής βάρδιας στην
πρωϊνή. Κατάρτιση διαιτολογίου.
Επίσκεψη προϊσταμένης στους θαλάμους.
Προετοιμασία επίσκεψης. ( Λήψη εξετάσεων,
καθαριότητα κλινικής, ετοιμασία εξεταστηρίου,
φροντίδα ασθενών, ενημέρωση ιατρών) .
Επίσκεψη κλινικής. Καταγραφή οδηγιών.
Εκτέλεση οδηγιών. Εξιτήρια ασθενών. Έλεγχος και
καταγραφή φαρμακευτικού και υγειονομικού
υλικού.
Προετοιμασία νοσηλείας και εκτέλεση αυτής.
Προετοιμασία νοσηλείας, εκτέλεση νοσηλείας και
λήψη καταμετρήσεων.
Παράδοση βάρδιας
Λήψη ζωτικών, κατάρτιση διαιτολογίου.
Προετοιμασία νοσηλείας και εκτέλεση αυτής.
Προετοιμασία νοσηλείας και εκτέλεση αυτής.
Παράδοση στη νυκτερινή βάρδια.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χειρουργικές ημέρες, στις οποίες γίνεται σε όλη την
πρωϊνή βάρδια η προετοιμασία των ασθενών και η
παραλαβή αυτών μετεγχειρητικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. ΘΑΛΑΜΟΙ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Η Ουρολογική κλινική διαθέτει (μετά από την κατεδάφιση της
πτέρυγας που στεγαζόταν), 2 θαλάμους ανδρικών κρεβατιών με δύναμη
11 κλίνες. Σε περίπτωση εισαγωγής γυναικός, νοσηλεύεται στον θάλαμο
6 της Ορθοπεδικής κλινικής, που είναι και ο πλησιέστερος στην κλινική
μας. Σε αρκετές περιπτώσεις όπου ο αριθμός των ασθενών υπερβαίνει
αυτόν των κλινών, οι ασθενείς νοσηλεύονται στην Οφθαλμολογική
κλινική.
Ο κάθε νοσηλευόμενος ασθενής, χρεώνεται είτε στον χειρουργό
του (εάν πρόκειται για τακτικό περιστατικό), είτε στον εφημερεύοντα
επιμελητή (εάν πρόκειται για έκτατη εισαγωγή). Η ενημέρωση των
ασθενών και των συγγενών γίνεται από τον θεράποντα ιατρό, ή από τον
εφημερεύοντα. Σε ορισμένα περιστατικά, η ενημέρωση γίνεται από τον
Διευθυντή της κλινικής.
Καθημερινά (εκτός της Κυριακής), γίνεται μια τουλάχιστον
επίσκεψη στους θαλάμους, με επικεφαλή τον Διευθυντή της κλινικής,
Κο Ανεζίνη, και τουλάχιστο άλλες δύο επισκέψεις από τον
εφημερεύοντα. Οι καθιστές επισκέψεις γίνονται καθημερινά, Δευτέρα Τρίτη – Πέμπτη αμέσως μετά την πρωίνή επίσκεψη και Τρίτη – Πέμπτη
το μεσημέρι, όπου συζητούνται αναλυτικά τα περιστατικά προς
χειρουργείο.
Η Ουρολογική κλινική εκτός τους θαλάμους των ασθενών,
διαθέτει:
Γραφείο προίσταμένης και νοσηλευτριών.
Γραφείο Διευθυντή, με εξεταστικό κρεβάτι.
Γραφείο επιμελητών.
Γραφείο ειδικευόμενων, με εξεταστικό κρεβάτι, στο οποίο
γίνονται αλλαγές, προεγχειρητικός έλεγχος και πολλές φορές
αντιμετώπιση ορισμένων επειγόντων περιστατικών.
Χώρο αποθήκης (με τουαλέτα), ο οποίος προορίζεται για
δημιουργία Ουροδυναμικού εργαστηρίου (όταν παραληφθεί το
μηχάνημα του Ουροδυναμικού ελέγχου, το οποίο και
αναμένεται).
Οι νοσηλευθέντες στην Ουρολογική κλινική την τελευταία 3ετία είναι:
2014: 1522
2015: 2011
2016: 2030

2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Όπως προαναφέρθηκε, η Ουρολογική κλινική καλύπτει όλο το
φάσμα ογκολογικών ουρολογικών επεμβάσεων και τραύματος και το
μεγαλύτερο φάσμα καλοήθων παθήσεων και λιθίασης.
Οι χειρουργικές ημέρες για τα τακτικά περιστατικά είναι η
Τετάρτη, όπου έχει 1 χειρουργικό τραπέζι και η Παρασκευή, όπου έχει
1,5 χειρουργικό τραπέζι. Όλες τις υπόλοιπες ημέρες, υπάρχει πάντα η
δυνατότητα έκτακτου χειρουργείου, όταν αυτό είναι αναγκαίο ή όταν
κληθεί Ουρολόγος από άλλες ειδικότητες.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 11:00 έως τις 14:00, λειτουργεί
ιατρείο μικροεπεμβάσεων, όπου εκτελούνται επεμβάσεις με τοπική
αναισθησία.
Ενδεικτικά ο αριθμός των τακτικών περιστατικών που
χειρουργήθηκαν με αναισθησία την τελευταία 3ετία είναι:
2014: 634
2015: 642
2016: 570

3. ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΒΙΒΛΙΑ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Η λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου, γίνεται καθημερινά, τόσο
σε πρωϊνό, όσο και σε απογευματινό ωράριο. Ο χώρος του ιατρείου
αποτελείται ένα δωμάτιο στο οποίο υπάρχει το γραφείο του ιατρού και
το εξεταστικό κρεβάτι (στον οποίο χώρο γίνονται και οι εγχύσεις
χημειοθεραπείας των ασθενών) και ένα ακόμη δωμάτιο στο οποίο
γίνονται οι κυστεοσκοπήσεις . Το ιατρείο διαθέτει τουαλέτα για τους
ασθενείς, στην οποία βρίσκεται και το μηχάνημα της ουροροομέτρησης
(uroflow).
Το πρόγραμμα των ιατρείων ανά ημέρα έχει ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ: Ιατρείο Κου Τζωρτζακάκη
ΤΡΙΤΗ: Ιατρείο Κου Ανεζίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ: Ιατρείο ενδοκυστικών εγχύσεων – Ιατρείο Κου Μπαφαλούκου
ΠΕΜΠΤΗ: Ιατρείο Κου Τζουλάκη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ιατρείο αλλαγής καθετήρων
Οι ασθενείς που επισκέφτηκαν το εξωτερικό ιατρείο την
τελευταία 3ετία είναι:
2014: 2069
2015: 3165
2016: 3528

Στο δωμάτιο των κυστεοσκοπήσεων εκτελούνται καθημερινά οι
κυστεοσκοπήσεις καθώς και οι αφαιρέσεις ενδοουρητηρικών stents
(pig-tail) από τον εκάστοτε ιατρό, παρουσία της νοσηλεύτριας του
ιατρείου. Οι κυστεοσκοπήσεις γίνονται από το 2016 και μετά με το νέο
εύκαμπτο κυστεοσκόπιο.
Οι κυστεοσκοπήσεις που έγιναν την τελευταία 3ετία είναι:
2014: 549
2015: 602
2016: 724
Στο τακτικό ιατρείο κρατείται βιβλίο ασθενών που προσέρχονται
σε αυτό. Βάση του βιβλίου αυτού δίδονται όταν ζητηθούν, οι
απαραίτητες βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις από τον εκάστοτε ειδικευμένο
ιατρό.
Εκτός του βιβλίου περιστατικών των εξωτερικών ιατρείων,
κρατείται βιβλίο κλινικής, το οποίο βρίσκεται στο γραφείο
προϊσταμένης και αφορά τους νοσηλευθέντες στην κλινική. Από το
βιβλίο αυτό δίδονται οι απαραίτητες βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις στους
ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί.
Βιβλίο Ουρολογικών περιστατικών υπάρχει και στο τμήμα
επειγόντων, στο οποίο αναγράφονται οι ασθενείς εκείνοι που
προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1.
2.
3.
4.
5.

Μητρώο ασθενών
Λογοδοσία – νοσηλευτική παρακολούθηση
Ιατρικές οδηγίες
Τετράδιο ναρκωτικών
Πρόγραμμα νοσηλευτικού προσωπικού

4. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΑΔΕΙΕΣ – ΡΕΠΟ
Βάση της χειρουργικής φύσεως της ειδικότητας της Ουρολογίας
και παρά την εμφανή υποστελέχωση ιατρών, γίνεται προσπάθεια, να
υπάρχει καθημερινά τόσο στις γενικές όσο και στις εσωτερικές
εφημερίες ένας ιατρός σε ενεργό εφημερία και ένας ιατρός σε
ετοιμότητα. Ταυτόχρονα, ο Διευθυντής της κλινικής, βρίσκεται
καθημερινά σε ετοιμότητα, για ιδιαίτερα και πολύπλοκα περιστατικά.
Στις εφημερίες όπου έχει ενεργό εφημερία ειδικευόμενος ιατρός,
ενημερώνει πάντα τον εκάστοτε εφημερεύοντα επιμελητή σε
ετοιμότητα, για τυχόν εισαγωγές και λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες.
Στις εφημερίες ετοιμότητας των επιμελητών, καλούνται στο
νοσοκομείο από τον ειδικευόμενο, σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί
εκείνος να δώσει λύση, ή από το χειρουργείο, όταν ζητηθεί από
επιμελητή άλλης ειδικότητας η συμμετοχή του στην επέμβαση.
Οι άδειες των ιατρών, είτε κανονικές, είτε εκπαιδευτικές δίδονται
κανονικά έως τώρα, με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία της
Ουρολογικής κλινικής.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ – ΑΔΕΙΕΣ – ΡΕΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪ:

Προϊσταμένη
Υπέυθυνη
Μια νοσηλεύτρια
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Μια νοσηλεύτρια
ΝΥΚΤΑ:
Μια νοσηλεύτρια
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΥΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ:l ΔΥΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΝΥΚΤΑ: ΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΡΔΙΕΣ:
ΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Οι άδειες χορηγούνται με βάση τις ανάγκες της κλινικής. Τα ρεπό
γίνεται προσπάθεια να δίνονται κανονικά, χωρίς αυτό να επιτυγχάνεται
πάντα.

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Ουρολογική κλινική έχει πολυετή συμμετοχή, σε Ελληνικά και
διεθνή συνέδρια. Η συμμετοχή αφορά είτε παρουσιάσεις εργασιών,
είτε συμμετοχή σε προεδρείο τραπεζών, είτε σε ομιλίες. Δίδεται η
ευκαιρία σε όλους τους ιατρούς, όλων των βαθμίδων να
παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε συνέδρια ή ημερίδες
επιστημονικού ενδιαφέροντος
Ταυτόχρονα παίρνει μέρος σε μελέτες και πρωτόκολλα, αφού
βέβαια πάρουν την έγκριση από το επιστημονικό συμβούλιο του
νοσοκομείου μας.
Η εκπαίδευση των ιατρών είναι συνεχής, τόσο με τη συμμετοχή
τους σε συνέδρια, όσο και με την πληθώρα των επεμβάσεων που
εκτελούνται στην κλινική μας.
Η Ουρολογική κλινική την τελευταία 2ετία έχει προμηθευτεί νέο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, που αφορά την διαθερμία TURis (για την
αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη), εύκαμπτο
κυστεοσκόπιο (το οποίο κάνει πιο ανεκτή για τον ασθενή την εξέταση
της κυστεοσκόπησης), νέο ουρητηροσκόπιο (για την αντιμετώπιση της
λιθίασης του ουρητήρα). Εν αναμονή είναι η παραλαβή μηχανήματος
Ουροδυναμικού ελέγχου και η δημιουργία του αντίστοιχου εξωτερικού
ιατρείου.
Συμμετέχει ενεργά στο Ογκολογικό συμβούλιο του νοσοκομείου
μας, τόσο με παρουσίαση περιστατικών όσο και με ενεργά μέλη σε
αυτό.
Όλοι οι ιατροί της κλινικής είναι μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας. Οι αποφάσεις που
λαμβάνονται στην κλινική, ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας (EUROPEAN UROLOGY GUIDELINES).

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Υπάρχει αγαστή συνεργασία με όλα τα τμήματα του
νοσοκομείου, ιδιαίτερα με το Ογκολογικό τμήμα, όπου και συμμετέχει
στην παρακολούθηση των ασθενών μας όταν αυτό χρειαστεί, με το
Νεφρολογικό τμήμα, το Παθολογοανατομικό τμήμα, αλλά και με το
τμήμα υπερήχων, στο οποίο γίνεται από την Ουρολογική κλινική η
τοποθέτηση νεφροστομιών. Να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση αυτή,
γίνεται στο νοσοκομείο μας από τους Ουρολόγους και όχι από
επεμβατικούς ακτινολόγους όπως συμβαίνει σε άλλα νοσοκομεία.
Ταυτόχρονα, δεχόμαστε από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου
παρακλήσεις, τις οποίες πάντα φέρουμε εις πέρας δίνοντας λύσεις στα
Ουρολογικά προβλήματα ασθενών άλλων κλινικών.

