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ΕΙσΑγωγή

Η Αγγειοχειρουργική Εταιρεία, οργανώνει την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση 
στην Αγγειοχειρουργική-το «ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥOΜΕΝΩΝ»- όπου νεότεροι συ-
νάδελφοι παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών και καταβάλλεται 
προσπάθεια για μια εκπαιδευτικού τύπου συζήτηση των προβλημάτων των ασθενών 
και της λύσης τους.
Η προσέλευση όμως των νεότερων, ιδιαίτερα στην πρόσφατη συγκέντρωση στο 
Αρεταίειο Νοσοκομείο, ήταν πενιχρή. Παρόντες ήταν μόνο 6 ειδικευόμενοι, ο πρό-
εδρος της Εταιρείας μας, μερικοί παλαιότεροι συνάδελφοι και ένας συνταξιούχος 
αγγειοχειρουργός. Οι διευθυντές των Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων του Ε.Σ.Υ., 
των Πανεπιστημίων μας, των Ιδιωτικών Κλινικών απουσίαζαν. Συνήθως, όπως με 
πληροφορούν, σε αυτές τις συγκεντρώσεις παρίστανται μερικά από τα στελέχη των 
Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων που παρουσιάζουν τις περιπτώσεις των ασθενών. 
Δηλαδή οι ίδιοι τα λένε και οι ίδιοι τα ακούνε! Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
αυτής, έγινε μια ανεπίσημη συζήτηση με ποιο τρόπο μπορεί να αυξηθεί η παρουσία 
των ειδικευομένων. Εκφράστηκαν διάφορες απόψεις. Μια άποψη ήταν ότι πρέπει να 
ζητούνται παρουσίες, άλλη ότι καλό θα ήταν να αναφέρονται κατά τις συγκεντρώ-
σεις αυτές μερικές από τις μελλοντικές ερωτήσεις των εξετάσεων για την ειδικότητα, 
άλλη ότι οι συγκεντρώσεις πρέπει να γίνονται σε νοσοκομείο που να διαθέτει πολλά 
οπτικο-ακουστικά μέσα, άλλη ότι απαιτούνται κίνητρα, ενώ άλλη προσπάθησε να 
εξηγήσει για ποιο λόγο οι νεότεροι δεν παρευρίσκονται.

Στο κείμενο που ακολουθεί, διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους, κατά 
την άποψή μου, οι ειδικευόμενοι δεν προσέρχονται αθρόως σε αυτές τις 
συγκεντρώσεις.

Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι θέμα προσωπικού ενδιαφέροντος και συμφέροντος 
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για τον κάθε ένα από εμάς. Αφορά και τον εκπαιδευό-
μενο και τους εκπαιδευτές. Σε αυτή τη διαδικασία, και 
εφόσον υπάρχει αμοιβαία θέληση και επιθυμία, βασικό 
στοιχείο είναι η επικοινωνία. Παρομοιάζεται η κατάσταση 
με την επικοινωνία που απαιτείται μεταξύ του ιατρού 
και του αρρώστου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
συναίνεσή και η συμμόρφωσή του με την πρόταση 
της θεραπείας.

Η θέληση όμως και η επιθυμία είναι στοιχεία που 
επηρεάζονται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τις 
υφιστάμενες συνθήκες και τα παραδείγματα. Ενώ απαι-
τείται ψυχική ρώμη ώστε να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτής, 
αλλά κυρίως ο εκπαιδευόμενος, τις αρνητικές συνθήκες 
και να τις αγνοήσει. Ακόμη, απαιτείται να επηρεαστεί 
και να πειστεί ο ειδικευόμενος ότι η προσφερόμενη 
εκπαίδευση τον συμφέρει.

Το καθήκον του επηρεασμού και της πειθούς ανήκει 
στην ηγεσία. Οι εκπαιδευτές έχουν την υποχρέωση 
να επηρεάζουν και να πείθουν. Όταν η ηγεσία δεν 
εμπνέει, δεν δίνει το παράδειγμα, δεν συμπαρίσταται, 
δεν γοητεύει, δεν παρίσταται, δεν είναι δυνατόν να 
απορεί κανείς γιατί δεν προσέρχονται οι νεότεροι στα 
μαθήματα.

Οι οικονομολόγοι μας λένε, ότι, αν κοιτάξουμε γύρω 
μας, θα διαπιστώσουμε ότι όλοι κάνουμε ορισμένα 
πράγματα που δεν αποφέρουν, ούτε περιμένουμε να 
μας αποφέρουν, κάποιο οικονομικό όφελος. Οι άνθρωποι 
έχουν όνειρα, έχουν φιλοδοξίες, έχουν επιθυμίες που δεν 
συνδέονται αναγκαστικά με τα οικονομικά οφέλη1. Έτσι, 
δεν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα για τους νεότερους 
και βέβαια δεν αρμόζει να τους παρακινούμε προς αυτά. 
Τα κίνητρα όμως για την εκπαίδευση είναι αναγκαία και 
απαραίτητα. Παρέχουμε τέτοια κίνητρα;

Ποιες είναι όμως οι συνθήκες εκπαίδευσης των 
ειδικευομένων στην αγγειοχειρουργική;

Έχουμε αναλογιστεί τα προβλήματα και τα θέματα που 
απασχολούν τους ειδικευομένους στην Αγγειοχειρουργική; 
Ή μήπως έχουμε ξεχάσει τις πραγματικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες γίνεται η εκπαίδευσή τους; Αξίζει νομίζω 
να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας.

Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι τα Νοσοκομεία μας και 
οι Ιατρικές τους Υπηρεσίες δεν διαθέτουν Κανονισμό 
Εσωτερικής Λειτουργίας. Ο Κανονισμός που διαμορ-
φώθηκε από το ΚΕΣΥ το 1985, στάλθηκε στα Διοικητικά 
Συμβούλια των Νοσοκομείων για να απαντήσουν μέχρι 
τον Ιούνιο του 19862. Έκτοτε, αγνοείται η τύχη του.

Έτσι, τα Τμήματα των Νοσοκομείων μας λειτουργούν 
χωρίς Κανονισμό Λειτουργίας και με βάση την όποια 

«φιλοπατρία» των διευθυντών, ενώ έχουν γίνει επανει-
λημμένες προτροπές για την ενεργοποίησή του.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι το Προεδρικό Διάταγμα 
του 1989 για την ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής3. 
Το Διάταγμα αυτό είναι πια παρωχημένο και πρέπει να 
αλλάξει. Εκτός των άλλων, πρέπει να προστεθεί ένας 
κατώτατος αριθμός αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων, 
καθώς και ένας κατώτατος αριθμός κλειστού τύπου 
αγγειοχειρουργικών τεχνικών. Κάτι τέτοιο έχει επανειλημ-
μένα προταθεί ήδη από το 1990 χωρίς αποτέλεσμα4,5. 
Δυστυχώς κανένα Προεδρικό Διάταγμα για τις Ειδικότητες 
στην Ελλάδα δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό 
πράξεων. Αυτό είναι αντίθετο με την Ευρώπη, όπου οι 
κατάλογοι με συγκεκριμένους αριθμούς επεμβάσεων 
ισχύουν πριν από το 19706,7,8.

Η προσπάθεια για την καθιέρωση ενός «Βιβλιαρίου 
Εκπαίδευσης και Προόδου» για κάθε Ειδικευόμενο είναι 
πολύ καλή. Εφαρμόζεται; Πότε θα εφαρμοστεί; Ποιος 
θα ελέγχει τη φερεγγυότητα των αναγραφόμενων στοι-
χείων και πληροφοριών; Πόσους ασθενείς θα πρέπει να 
χειρουργεί ο διευθυντής; Πόσους οι ειδικευόμενοι και οι 
επιμελητές; Εκπαίδευση δεν νοείται όταν ο διευθυντής 
εκτελεί περισσότερο από το 25%-30% των εγχειρήσεων 
του Τμήματος το χρόνο4,5.

Τα Αγγειοχειρουργικά μας Τμήματα όμως, όπως είναι 
γνωστό, δεν διαθέτουν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων 
ασθενών, με επακόλουθο να έχουν περιορισμένο αριθμό 
αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων και να μην εκτελούν 
ολόκληρο το φάσμα της Αγγειοχειρουργικής. Επακόλουθο 
είναι ότι η εκπαίδευση των νεότερων είναι ελλειπής. Tι ση-
μαίνει όμως εκπαίδευση για την ειδικότητα; Εκπαίδευση 
σημαίνει αρχικά σωστή επικοινωνία με τον άρρωστο, 
εξέταση του αρρώστου, διάγνωση της πάθησής του-με 
τις απόλυτα απαραίτητα εξετάσεις-, τη νοσηλεία του και 
τη χειρουργική αντιμετώπισή του. Στα ιατρικά καθήκο-
ντα και την εκπαίδευση ανήκει βέβαια και η σωστή και 
λεπτομερής τήρηση των Ιστορικών και των Φακέλων των 
αρρώστων, της μετεγχειρητικής τους πορείας, η συγγρα-
φή των Ενημερωτικών Σημειωμάτων, των Γραμμάτων για 
τον Οικογενειακό Ιατρό ή και για τον ίδιο τον άρρωστο, 
καθώς και των Ιατρικών Γνωματεύσεων. Για τους λόγους 
αυτούς απαραίτητη είναι η ύπαρξη γραμματειακής 
υποστήριξης. Η εκπαίδευση απαιτεί οι ειδικευόμενοι 
να διενεργούν τις εγχειρήσεις με την καθοδήγηση και 
τη βοήθεια των ειδικευμένων και μάλιστα να εκτελούν 
ένα ελάχιστο καθορισμένο αριθμό εγχειρήσεων. Έτσι 
μόνο τελικά θα μπορούν μόνοι τους να διεκπεραιώνουν 
τις διάφορες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, με τελικό 
στόχο να αποκτήσουν τη δυνατότητα και την ικανότητα 
να αντικαταστήσουν το διευθυντή. Στόχος πρέπει να 
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είναι να γίνουν οι νεότεροι καλύτεροι από εμάς.
Αναφέρεται, χωρίς σχόλιο, ότι στην Πανεπιστημιακή 

Αγγειοχειρουργική Κλινική, στο Νοσοκομείο της πόλης 
του Dusseldorf, στη Γερμανία, διενεργούνται κάθε χρόνο 
1.400-1.500 αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς να 
προσμετρώνται οι σαφηνεκτομές. Αυτό σημαίνει ότι ο 
εκπαιδευόμενος εκεί μετέχει, μέσα σε τρία χρόνια, σε 
4.500 αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις9.

Σε ποιο περιβάλλον εκπαίδευσης μετέχει ο έλληνας 
ειδικευόμενος; Ποιος είναι ο ετήσιος αριθμός των αγγει-
οχειρουργικών επεμβάσεων των δικών μας Τμημάτων; 
Έχει από παλαιά καταγραφεί το απαράδεκτο γεγονός του 
μεγάλου αριθμού των αναγραμμένων επεμβάσεων στα 
Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης, το άθροισμά των οποίων 
ξεπερνά κατά πολύ τον ετήσιο αριθμό των διενεργού-
μενων επεμβάσεων στα Τμήματα4. Ποιος εξαπατάται 
με αυτή την τακτική; Γιατί γίνεται αποδεκτό και από τον 
εκπαιδευτή και από τον εκπαιδευόμενο;

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο εκπαιδευθείς ειδικευ-
όμενος καταθέτει στον Ιατρικό Σύλλογο, που απονέμει 
την ειδικότητα, Ονομαστικό Κατάλογο των ασθενών που 
χειρούργησε ως κύριος χειρουργός ( με τον αριθμό κα-
ταχώρησής τους στο Χειρουργείο) και το Πιστοποιητικό 
Επάρκειας, που υπογράφονται από το διευθυντή του. 
Kατά περίπτωση, o χρόνος της εκπαίδευσής του είναι 
δυνατόν να παραταθεί ώστε να καλυφθεί ο ελάχιστος 
αριθμός των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων, που 
ορίζει ο Κανονισμός του Ιατρικού Συλλόγου6,7,8. Ο 
Ιατρικός Σύλλογος, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, καθορίζει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και 
απονέμει την ειδικότητα, όχι το Υπουργείο ή η Νομαρχία 
με βάση το Προεδρικό Διάταγμα. Με αυτή τη νομική 
υπόσταση, οι Σύλλογοι έχουν και τη δυνατότητα να την 
ανακαλέσουν αν χρειαστεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 
μετατροπή των Ιατρικών Συλλόγων σε Νομικά Πρόσωπα 
έχει προταθεί για τον τόπο μας εδώ και είκοσι χρόνια4. 
Επιπρόσθετα, ο διευθυντής εκεί δεν διανοείται να υπο-
γράψει ένα Πιστοποιητικό που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των 
αρρώστων, αλλά και τη φήμη του. Εφόσον λοιπόν δεν 
υπάρχουν αρκετοί ασθενείς, άρα και ανεπαρκής αριθμός 
αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων, γιατί δεν περιφέρεται 
ο ειδικευόμενος στα άλλα Αγγειοχειρουργικά Τμήματά 
μας για ένα χρόνο, ώστε να συμπληρώσει τις γνώσεις του 
και την εμπειρία του4,5; Ή γιατί παρέχεται το δικαίωμα 
της πλήρους ειδικότητας σε όλα τα Τμήματα;

Μπορεί να επιτευχθεί εκπαίδευση, με την υφιστάμενη 
από τη νομοθεσία αναλογία ενός ειδικευόμενου ανά 
τέσσερα κρεβάτια; Πώς θα ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό; 
Με την αλλαγή της νομοθεσίας. Πώς αντιμετωπίζονται οι 

άρρωστοι σε Αγγειοχειρουργική Κλινική της Γερμανίας 
με 45 κρεβάτια, με ένα διευθυντή, δύο-τρεις επιμελητές 
και δύο-τρεις ειδικευόμενους βοηθούς;

To τρίτο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λειτουργήσει ακό-
μη σωστά στον τόπο μας ο Χειρουργικός Τομέας, όπως 
προβλέπει η υφιστάμενη Νομοθεσία, με τη συμμετοχή 
στην Εφημερία των ειδικευόμενων συναφών ειδικοτήτων. 
Οι εφημερεύοντες του Χειρουργικού Τομέα θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμοι για όλα τα Χειρουργικά Τμήματα, 
είτε μετέχουν της εσωτερικής, είτε της γενικής εφημερί-
ας του Νοσοκομείου. Ποιον ενοχλεί η συμμετοχή του 
εφημερεύοντος ειδικευόμενου της γενικής χειρουργικής 
ή της ωτορινολαρυγγολογίας, για παράδειγμα, σε μια 
αγγειοχειρουργική επέμβαση κατά την εφημερία του 
Αγγειοχειρουργικού Τμήματος; Κάτι τέτοιο και στην 
εκπαίδευσή του θα συμβάλλει και στη μείωση των 
εφημερευόντων ιατρών του Νοσοκομείου, αλλά και 
στη μείωση του κόστους της Εφημερίας.

Τα Αγγειοχειρουργικά Τμήματα μπορούν να λύσουν 
το πρόβλημα του προσωπικού τους και της αρτιότερης 
εκπαίδευσης των νεότερων, αλλά και της μη παραγωγής 
αγγειοχειρουργών που δεν θα βρίσκουν δουλειά, με 
το να εκπαιδεύουν μόνο έναν αγγειοχειρουργό κάθε 
τριετία και ένα, δύο, ή και τρεις ειδικευόμενους της 
γενικής χειρουργικής ή ειδικευόμενους από τις άλλες 
συναφείς ειδικότητες για ένα χρόνο4. Ποιος ο λόγος 
να παράγουμε τόσους πλημμελώς εκπαιδευμένους 
αγγειοχειρουργούς κάθε χρόνο; Τους χρειαζόμαστε; 
Πόσους αγγειοχειρουργούς χρειαζόμαστε ; Κανείς δεν 
ξέρει. Γιατί δεν καταγράφουμε τις ανάγκες μας; Γιατί 
τους οδηγούμε στην ανεργία; Γιατί παράγουμε τόσους 
ιατρούς; Τους χρειαζόμαστε; Πόσους χρειαζόμαστε; Τα 
ερωτήματα αυτά έχουν διατυπωθεί και δημοσιευθεί 
εδώ και είκοσι χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν 
απαντηθεί4.

Το τέταρτο πρόβλημα είναι ότι η ενδαγγειακή τεχνι-
κή δεν είναι δυνατόν να διενεργείται σε οποιοδήποτε 
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, αλλά μόνο σε συγκεκριμένα 
Τμήματα, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και με την α-
παραίτητη τεχνική υποδομή, γνώση και εμπειρία. Δεν 
είναι σωστό και πρέπον όλα τα Τμήματα να εφαρμόζουν 
τη μέθοδο που πολλές φορές «διδάσκεται» μέσα στο 
Χειρουργείο από τον τεχνικό της Εταιρείας πώλησης 
των υλικών. Ούτε είναι σωστό να εκπαιδεύουμε τους 
εαυτούς μας επειδή όπως λέει μια γερμανική παροιμία: 
«Αυτός που αναλαμβάνει δάσκαλος του εαυτού του έχει 
έναν ηλίθιο μαθητή». Υπάρχουν ευτυχώς Κέντρα στην 
Ευρώπη και αλλαχού, όπου τα στελέχη μας μπορούν να 
εκπαιδευτούν. Για παράδειγμα, αναφέρεται το γεγονός, 
ότι, πριν από χρόνια ένας ακτινολόγος, αξιωματικός 
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της Αεροπορίας, στάλθηκε για 18 μήνες στο Ινστιτούτο 
Ακτινολογίας του Πανεπιστήμιου Heinrich-Heine στο 
Ντούσελντορφ και όταν επέστρεψε, οργάνωσε στην 
Αθήνα, από το μηδέν, το Τμήμα Επεμβατικής Αγγειο-
Ακτινολογίας του Νοσοκομείου της Αεροπορίας10.

Και ενώ εκπαιδεύουμε στην ενδο-αγγειακή τεχνική με 
τέτοια «επιμέλεια», δεν θα πρέπει να παραμελούμε τη 
διενέργεια των ανοιχτών αγγειοχειρουργικών επεμβά-
σεων, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας της ενδο-αγγειακής 
τεχνικής, ο ασθενής να φθάσει παρά ταύτα στο επιδι-
ωκόμενο σκοπό της θεραπείας του χωρίς βλάβες11. Το 
φαινόμενο των γενικών χειρουργών που εξασκούν την 
λαπαροσκοπική τεχνική και δεν μπορούν πολλές φορές 
να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές της, λόγω μειωμένης 
εκπαίδευσής τους στη γενική χειρουργική, δεν αρμόζει 
στην Αγγειοχειρουργική. Δυστυχώς κάτι τέτοιο συμβαίνει 
και στην Αγγειοχειρουργική, με αποτέλεσμα να αποτεινό-
μαστε σε Ευρωπαϊκά Κέντρα για να διορθώσουν τα λάθη 
μας. Γιατί δεν στέλνουμε τον άρρωστο από την αρχή 
στο εξωτερικό; Τιμούμε τον εαυτό μας όταν αναγνωρί-
ζουμε τα όρια των δυνατοτήτων μας και δεν θέτουμε 
σε κίνδυνο τη ζωή των αρρώστων μας. Δεν τα ξέρουμε 
όλα, ούτε τα μπορούμε όλα. Ας μην πειραματιζόμαστε 
με τους αρρώστους. Για τα πειράματα κατάλληλο είναι 
το Πειραματικό Χειρουργείο.

Το πέμπτο πρόβλημα είναι ότι δεν υφίσταται ορθολογι-
στική οργάνωση και λειτουργία των Αγγειοχειρουργικών 
Τμημάτων5. Συνήθως δεν υπάρχουν χώροι εργασίας, 
δεν έχει γραφείο ο επιμελητής, ούτε ο ειδικευόμενος. Το 
κοινό γραφείο των επιμελητών και το κοινό γραφείο των 
ειδικευομένων είναι άγνωστο στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Τα γραφεία βέβαια των ιατρών και του διευθυντή δεν 
πρέπει να είναι εξεταστήρια. Ο άρρωστος εξετάζεται στο 
Εξωτερικό Ιατρείο. Διαθέτει το Τμήμα τα αναλογούντα 
στο έργο του κρεβάτια νοσηλείας; Διαθέτει γραμματει-
ακή υποστήριξη; Διαθέτει Αρχείο της Κλινικής; Αρχείο 
στο Εξωτερικό Ιατρείο; Τι γίνεται με τα χειρουργικά 
τραπέζια στο Χειρουργείο και τα κρεβάτια στη ΜΕΘ; 
Είναι φερέγγυο το Εργαστήριο Αναίμακτων Εξετάσεων; 
Και με τα αναγκαία και τα απαραίτητα μηχανήματα τι 
γίνεται; Και με τη μηχανογράφηση του Τμήματος και 
του Νοσοκομείου τι γίνεται;

Το έκτο πρόβλημα αναφέρεται στο συγγραφικό έργο 
των νεότερων που πρέπει να συναγωνιστεί αυτό των 
νεαρών ευρωπαίων. Το επίπεδο των εργασιών των 
νεότερων βελτιώνεται με τη συμπαράσταση, την καθο-
δήγηση και τον έλεγχό τους από την ηγεσία. Ούτε είναι 
πρέπον να αποστέλλονται προς δημοσίευση εργασίες 
χωρίς να είναι κατατοπισμένος για το περιεχόμενο ο 
διευθυντής. Το πρόβλημα εξάλλου του μικρού αριθμού 

των περιπτώσεων των ασθενών και του μικρού αριθμού 
των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να λυθεί 
με συνεργατικές εργασίες, με τη συμμετοχή δηλαδή 
περισσότερων του ενός Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων 
ή με συνεργασίες με Αγγειοχειρουργικά Τμήματα των 
γειτονικών μας χωρών. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί διεθνή 
επικοινωνία, κόπο και προσπάθεια από τη μεριά της 
ηγεσίας. Τα κράτη, φίλια ή μη, συνεννοούνται και επικοι-
νωνούν μεταξύ τους, τα Αγγειοχειρουργικά Τμήματα;

Το έβδομο πρόβλημα αφορά το εισόδημα των νεότε-
ρων. Όταν εμείς παρέχουμε περιορισμένη εκπαίδευση 
και παράγουμε αγγειοχειρουργούς που δεν χρειάζονται 
στον τόπο, οδηγούμε σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, 
που τις έχουμε ίσως και εμείς διδάξει με το παράδειγμά 
μας. Οι άνεργοι αγγειοχειρουργοί θα πρέπει να αποκτή-
σουν με κάποιο τρόπο εισόδημα, π.χ. με τη διενέργεια 
πολλαπλών εξετάσεων και εγχειρήσεων χωρίς απόλυτες 
ενδείξεις, αφού με μεγάλη δυσκολία μπορούν να εξα-
σκήσουν ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Οι αγγειο-
χειρουργοί, που παράγονται από τα Αγγειοχειρουργικά 
Τμήματα, πρέπει να μπορούν να βρουν εργασία στο 
κρατικό σύστημα, στο ιδιωτικό σύστημα ή να ιδιωτεύ-
σουν. Είναι και δική μας ευθύνη. Οι θέσεις όμως μέσα 
στο Ε.Σ.Υ. και τα Πανεπιστήμια είναι ελάχιστες ή και 
ανύπαρκτες ή υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφιοι για μια 
θέση, και στην Ιδιωτική πρωτοβουλία οι θέσεις είναι λίγες. 
Δεν πρέπει να περιορίζονται στις σαφηνεκτομές. Αυτές 
μπορούν να τις διενεργούν και οι γενικοί χειρουργοί. 
Ούτε πρέπει να ευτελίζονται με πενιχρές αμοιβές στις 
Ιδιωτικές Κλινικές. Και εφόσον γνωρίζουμε τις υφιστά-
μενες συνθήκες και τα προβλήματα της επαγγελματικής 
αποκατάστασης, γιατί δεν δηλώνουμε ευθαρσώς στους 
νεότερους «μην εκπαιδεύεσθε στην αγγειοχειρουργική, 
δεν υπάρχουν θέσεις, δεν χρειαζόμαστε άλλους, δεν 
υπάρχει δουλειά για όλους». Και ο αντίλογος: «πώς θα 
δουλέψουν τα Τμήματα;». Τα Τμήματα θα δουλέψουν 
με λιγότερους που θα εκπαιδευτούν καλύτερα. Πώς 
δουλεύουν τα Τμήματα στην Ευρώπη; Στην Ευρώπη 
και στην Αμερική, δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί βοηθοί. 
Είναι και αυτό μέρος της ευθύνης της ηγεσίας. Ώστε να 
μην καταλήξουμε στο καταγραμμένο φαινόμενο των 
Φιλιππίνων, όπου λόγω της υπερπαραγωγής ιατρών το 
80% των οδηγών ταξί είναι ιατροί12!

Το όγδοο πρόβλημα είναι η χρησιμοποιούμενη 
ορολογία. Παλαιότερα είχε προταθεί να αναλάβει η 
Αγγειοχειρουργική Εταιρεία την πρωτοβουλία13 για 
την καθιέρωση γενικά αποδεκτών όρων στην ελληνική 
γλώσσα, ώστε να μην γράφονται στα «ελληνικά» τα 
αγγλικά, δηλαδή μην γράφεται ή λέγεται «συνθετικό 
μόσχευμα» αντί του ορθού συνθετικό υποκατάστατο, 
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μιας και το «μόσχευμα» είναι ζωντανό πράγμα και όχι 
συνθετικό, «ενδαρτηρεκτομή» αντί του ορθού ενδαρ-
τηριεκτομή, «αορτικά ανευρύσματα» αντί του ορθού 
ανευρύσματα της αορτής, «περιστατικό» αντί του ορθού 
περίπτωση ασθενούς κ.λπ., κ.λπ. Και να καθιερωθεί μια 
ενιαία ορολογία. Και στον τομέα αυτό υστερούμε. Δεν 
φροντίζουμε τη γλώσσα μας με όλα τα επακόλουθα. 
Αφήσαμε τη φροντίδα της και την υπεράσπισή της 
στους ξένους14.

Το ένατο πρόβλημα είναι ότι δεν υφίσταται συστη-
ματική και επίσημη αξιολόγηση και κριτική ανάλυση 
της ποσότητας, της ποιότητας και του κόστους των 
παρεχομένων υπηρεσιών από τα Τμήματα. Ούτε γίνεται 
κάτι τέτοιο για την εκπαίδευση των νεότερων για τις 
δημοσιεύσεις τους, για την ικανοποίηση των ασθενών 
και δεν κρίνεται η απόδοση του διευθυντή και η εκπαι-
δευτική του ικανότητα15.

Η αξιολόγηση αυτή είναι ευθύνη δική μας, της ηγε-
σίας, το απαιτούν λόγοι θεωρητικοί, πρακτικοί, ηθικοί, 
οικονομικοί και νομικοί. Η κριτική αξιολόγηση και ανά-
λυση θα συμβάλλει επίσης στην εκτίμηση του επίπεδου 
των γνώσεών μας και της απόδοσης του έργου μας.  
Αυτό είναι δικό μας έργο και πρέπει εμείς οι ίδιοι να 
το αναλάβουμε, πριν ληφθούν πολιτικές αποφάσεις, 
όπου άλλοι - που δεν γνωρίζουν το έργο μας - θα μας 
κρίνουν15.

Δέκατο πρόβλημα είναι τα Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης 
των Ειδικευομένων που δεν είναι ολοκληρωμένα και 
υστερούν στην περιγραφή της προσωπικότητας του 
υποψήφιου αγγειοχειρουργού, ενώ αναφέρουν… αν 
έλαβε μέρος σε απεργία. Τίποτα δεν λέγεται για τη συ-
μπεριφορά του προς τους συναδέλφους και τη γενική 
του πορεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσα 
στο Τμήμα και το Νοσοκομείο, ούτε για την ικανότη-
τά του στο χειρουργείο. «Αυτά δεν λέγονται» είναι ο 
αντίλογος. Και όμως λέγονται με έναν ευγενικό τρόπο 
και με έναν γενικά αποδεκτό από την ηγεσία «κώδικα» 
που ο αναγνώστης του Πιστοποιητικού μπορεί εύκολα 
να αντιληφθεί. Τα περισσότερα Πιστοποιητικά δίνουν 
την εντύπωση ότι είναι γραμμένα, εξ υποχρεώσεως 
και περιέχουν πάντα την τυπική πρόταση «συνυποβάλ-
λει ίδιο Κατάλογο των Χειρουργικών επεμβάσεων». Ο 
Κατάλογος όμως αυτός είναι απλά αριθμητικός και δεν 
γίνεται αναφορά στα ονοματεπώνυμα αρρώστων, άρα 
στερείται φερεγγυότητας. Στα Πιστοποιητικά αυτά ανα-
γράφεται, επίσης, ο αριθμός της υπουργικής απόφασης 
με την οποία έγινε η τοποθέτηση του ειδικευόμενου στο 
συγκεκριμένο Νοσοκομείο για την ειδικότητα. Τέτοια 
ποιότητα Πιστοποιητικών είναι άγνωστη στην Ευρώπη 
και την Αμερική.

Το ενδέκατο πρόβλημα αφορά σε θέματα της λει-
τουργίας του Νοσοκομείου ως συνόλου μέσα στο οποίο 
λειτουργεί το Αγγειοχειρουργικό. Η καθημερινή κίνηση 
των επισκεπτών, των κάθε είδους επισκεπτών (των συγ-
γενών, των πλασιέ, των αντιπροσώπων των εταιρειών, 
των πωλητών διαφόρων αντικειμένων (κοσμήματα, 
βιβλία, εσώρουχα), η λειτουργία των άλλων Τμημάτων, 
η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, η ασύδοτη 
χρησιμοποίηση των κινητών τηλεφώνων (όποιος θέλει, 
όποτε θέλει τηλεφωνεί στον ιατρό κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης, στο χειρουργείο και αυτός απαντά!), 
η λειτουργία και η κατάσταση των αποδυτηρίων του 
Χειρουργείου, των αποχωρητηρίων και διάφορα άλλα16. 
Για να αναφέρει κανείς μόνο μερικά παραδείγματα. 
Διερωτάται κανείς, πρόκειται για ΝΟΣΟ--ΚΟΜΕΙΟ;

Τέλος, ως δωδέκατο, παρουσιάζονται αποσπασματι-
κά και περιληπτικά κρίσεις και σχόλια από την Έρευνα 
της UEMS: Συνθήκες Εκπαίδευσης των Γιατρών στην 
Ελλάδα-1986, που τα λέει όλα: «Δεν υπάρχει καθορισμέ-
νος αριθμός ειδικών που πρέπει να εκπαιδευτούν για 
κάθε ειδικότητα, δηλαδή δεν υπάρχει προγραμματισμός 
ιατρικού δυναμικού», «Δεν υπάρχει κανενός είδους επι-
λογή των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να 
έχει γνώμη για αυτούς που έρχονται να εκπαιδευτούν 
και είναι υποχρεωμένος να δεχθεί όποιον του στέλνουν», 
«Δεν υπάρχουν αντικειμενικά γραπτά κριτήρια σχετικά 
με τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ή τους εκπαιδευτές», «Δεν 
υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα», «Δεν υπάρχει μια κεντρική επαγγελματική 
οργάνωση επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εκπαίδευσης 
στις ειδικότητες, ούτε οι Επιστημονικές Εταιρείες έχουν 
σοβαρή επίδραση στο θέμα αυτό», «Δεν υπάρχουν 
γνωστά κριτήρια για την επιλογή των Εκπαιδευτικών 
Κέντρων». «Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες σχετικά με 
την υποδομή των Νοσοκομείων για την εκπαίδευση». 
«Η εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με εκ-
παίδευση των εκπαιδευτών είναι πρακτικά ανύπαρκτη», 
«Η ποιότητα της Νοσοκομειακής υποδομής, η πρόοδος 
των ειδικευομένων και οι ικανότητες των εκπαιδευτών 
δεν ελέγχονται περιοδικά π.χ. με επισκέψεις μιας επαγ-
γελματικής Επιτροπής Ελέγχου», «Η εκπαίδευση αρχίζει 
και τελειώνει μέσα σε ένα Ίδρυμα που δεν μπορεί να 
προσφέρει εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της ειδικότητας», 
«Λείπουν οι σύγχρονες Βιβλιοθήκες εφοδιασμένες σωστά 
με σύγχρονα διεθνή συγγράμματα και περιοδικά»17.

Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες «εκπαιδεύονται» 
οι ειδικευόμενοι, οδεύοντας στο μέλλον, στο άγνωστο 
μέλλον, «με βάρκα την ελπίδα». Και απορούμε για ποιο 
λόγο δεν προσέρχονται στα Μαθήματα;
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Ποιες είναι όμως οι απόψεις Ειδικευομένων στην 
Αγγειοχειρουργική για την εκπαίδευσή τους;

Έχουμε ζητήσει τις απόψεις των Ειδικευομένων; Μόνο 
στις Επιστημονικές Συγκεντρώσεις. Έχουν γίνει συζη-
τήσεις στα Αγγειοχειρουργικά Τμήματα μαζί τους για 
να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους; 
Τις έχουμε ακούσει; Τις έχουμε ενστερνιστεί; Τις έχουμε 
δεχθεί; Τις έχουμε προωθήσει; Όχι. Γιατί ;

Οι ειδικευόμενοι όμως στην Αγγειοχειρουργική έχουν 
επανειλημμένα καταθέσει γραπτά τις απόψεις τους που 
δημοσιεύτηκαν. Το 1997 ο B. Παπαβασιλείου18, το 
1998 οι Γ. Ελευθερίου, Β. Παπαβασιλείου, K. Ιωνίδης19, 
το 2006 οι Γ. Αντωνίου, Δ. Παρθένης, Π. Κορμάς, Χ. 
Παπασιδέρης, Σ. Γούλας, Ν. Χάιδος, Χ. Μπακογιάννης, 
Ευ. Νικολόπουλος, Ι. Ντούβας, Γ. Ρόκας, Α. Σιαφάκας20, 
επίσης, την ίδια χρονιά ο Β. Παπαβασιλείου 21, το 2008 
και το 2009 ο Ε. Αυγερινός22,23.

Και μετά τη δημοσίευση τι έγινε; Ποιος ενδιαφέρθηκε; 
Ποιος ασχολήθηκε; Γιατί δεν προωθούνται οι αλλαγές; 
Γιατί δεν κάναμε κάτι; Οι αλλαγές δεν είναι δυνατόν 
να προωθηθούν από τους Ειδικευομένους, αλλά από 
την ηγεσία των Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων και την 
Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία. Αυτοί έχουν το 
καθήκον και την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε 
αυτό το καθήκον και την υποχρέωση. Μήπως πρέπει 
να αναθέσουμε αυτό το έργο στους συνταξιούχους 
αγγειοχειρουργούς;

Εξάλλου οι αλλαγές δεν έρχονται από μόνες τους 
ή επειδή τις γράψαμε και τις δημοσιεύσαμε. Κάποιος 
πρέπει να τις πάρει «στο χέρι» και να τρέξει από πόρτα 
σε πόρτα. Να πείσει την πολιτική ηγεσία και τα αρμό-
δια όργανα του κράτους με συνεχείς παραστάσεις και 
οχλήσεις. Δεν αρκεί η απλή κατάθεση του Υπομνήματος 
και μετά η άφεσή του στην τύχη του με την ελπίδα ότι 
ο αρμόδιος υπάλληλος θα το φροντίσει, αφού ξέρουμε 
ότι αυτός δεν είναι «φανατικός» της εργασίας, αλλά 
«ερασιτέχνης», ούτε έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται. 
Άρα, απαιτείται συνεχές «κυνηγητό».

Ποιες είναι οι απόψεις των αγγειοχειρουργών 
για την εκπαίδευση των ειδικευομένων στην 
Αγγειοχειρουργική;

Δεν θα αναφερθούν εδώ οι διάφορες απόψεις, αυ-
τές είναι ήδη γνωστές. Ο αναγνώστης παραπέμπεται 
στη σωρεία των δημοσιεύσεων, μιας που το άρθρο 
αυτό δεν στοχεύει στην επανάληψη γνωστών κειμέ-
νων. Παρουσιάζεται μόνο και επισημαίνεται η πλούσια 
βιβλιογραφία.

To 1995, η Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία δη-

μοσίευσε τα Standards for Training in Vascular Surgery 
in the European Union24, ενώ το 2004 κυκλοφόρησε η 
έκδοση Status of Vascular Surgery in Europe25.

Εκτός από τους ειδικευομένους και οι αγγειοχειρουργοί 
έχουν καταθέσει τις απόψεις τους που έχουν από ετών δη-
μοσιευτεί. Το 1998, οι Ηλ. Μπαστούνης, Α. Κατσαμούρης, 
Π. Πανούσης, Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Σέχας, Δ.-Σ. Γ. 
Γεωργόπουλος, Ν. Μπέσιας, Χρ. Λιάπης, Π. Δημακάκος, 
Στ. Γεωργόπουλος, Χ. Βερύκοκκος, Π. Πανούσης19, το 
2004 οι Χρ. Λιάπης και Μ. Λαζαρίδης26,27, και το 2006 
οι Ηλ. Μπαστούνης, Π. Δημακάκος, Α. Γιαννούκας, 
Π. Πανούσης, Α. Κατσαμούρης, Δ. Παπαδημητρίου, 
Ν. Αγγελίδης, Δ.-Σ. Γ. Γεωργόπουλος, Χρ. Μαλτέζος, 
Ν. Μπέσιας, Στ. Γεωργόπουλος, Γ. Γεωργιάδης, 
Θ. Παππάς, Β. Παπαβασιλείου, Δ. Αρβανίτης, Β. 
Ανδρικόπουλος, Κ. Δερβίσης, Χρ. Κάρκος, Μ. Λαζαρίδης, 
Γ. Λαμπρόπουλος20.

Σε δύο από τις εκδόσεις αυτές19,20, δημοσιεύτη-
καν επίσης και οι Κανόνες για την εκπαίδευση των 
αγγειοχειρουργών στη Γερμανία, την Αγγλία, την 
Αμερική, καθώς και οι απόψεις των ελλήνων αντιπρο-
σώπων της Γενικής Χειρουργικής, της Ορθοπεδικής, της 
Παρεμβατικής Ακτινολογίας, της Καρδιοχειρουργικής, 
της Θωρακοχειρουργικής, της Ακτινολογίας, και ενός 
Μηχανικού της Βιοιατρικής, καθώς και προαναφερθεί-
σα Έκθεση Συνθηκών Εκπαίδευσης των Γιατρών στην 
Ελλάδα-1986 της UEMS.

Αντί Συμπεράσματος

Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας όλες τις πληροφορίες, 
τους Κανονισμούς από άλλα κράτη, από την Ευρωπαική 
Ένωση, την Αμερική και τις προσωπικές εμπειρίες και 
τις απόψεις μας. Πρόσφατα, την εικόνα συμπλήρωσε 
μια δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, ενός εκτεταμένου 
άρθρου με τίτλο: «Οι αρρώστιες της Ιατρικής μας» που 
αναφέρεται στη μη εφαρμογή του Ε.Σ.Υ., στις παράνομες 
απολαβές των ιατρών, στην ανάπτυξη μιας ιατροκεντρι-
κής ιατρικής, στο μύθο της έλλειψης προσωπικού και 
στην ατιμωρησία28. Εμείς από την άλλη μεριά με τα 
λεγόμενά μας και τα κείμενά μας για αλλαγές κάναμε 
και την προσωπική μας «ψυχοθεραπεία». Γιατί όμως 
δεν γίνεται τίποτα; Γιατί όλες αυτές οι προτάσεις έμειναν 
ανεκμετάλλευτες; Πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάστα-
ση; Mήπως πρέπει και σε αυτόν τον τομέα να έρθουν 
οι ξένοι να μας επιβάλλουν τι πρέπει να κάνουμε; Ή 
μήπως πρέπει να αναμείνουμε να γίνει πραγματικότητα 
η απαξίωση των διπλωμάτων και των τίτλων μας, ώστε 
να έχουμε ερείσματα για να διαμαρτυρόμεθα ότι μας 
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«εχθρεύονται», μας «πολεμούν», μας «ζηλεύουν» 
και μας «αδικούν» οι ξένοι;

Είναι δυνατόν να έχουμε πειστεί ΟΛΟΙ ότι είναι 
πραγματικότητα αυτό που είπε, ο τότε Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, στην 
Ακαδημία Αθηνών, « Είμαστε επιπόλαιοι, αμελείς, 
αδικαιολόγητα αισιόδοξοι, οπαδοί της ήσσονος 
προσπάθειας, της αποφυγής κόπου και σε αρκετές 
περιπτώσεις, απείθαρχοι, ανεύθυνοι, τσαπατσού-
ληδες, αγενείς και αδιάφοροι»29;

Επίλογος

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι τόσα χρόνια δεν 
μπορέσαμε να προβούμε στις αναγκαίες και 
απαραίτητες αλλαγές για την ειδικότητα της 
Αγγειοχειρουργικής και την εκπαίδευση των νε-
ότερων. Η ευθύνη είναι όλη δική μας. Εμείς δεν 
μπορέσαμε να σταθούμε στο ύψος των περιστά-
σεων, ενώ όλα τα στοιχεία ήταν στη διάθεσή μας. 
Απομένει, έστω και τώρα, να τα εκμεταλλευτούμε, 
ώστε οι νεότεροι να γίνουν καλύτεροι από εμάς 
και να μπορούν να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη 
επιτυχία τις παθήσεις των αγγειοπαθών.

Οι προηγούμενοι, πριν από εμάς, ξεκίνησαν, 
έκαναν την αρχή και είναι γνωστό το έργο τους. 
Εμείς, τα τελευταία είκοσι χρόνια, θέλαμε, προ-
σπαθήσαμε, μπορέσαμε-όσο μπορέσαμε-αλλά δεν 
καταφέραμε να προωθήσουμε όλες τις αλλαγές 
που επιθυμούσαμε, τα καταφέραμε μέχρις ενός 
σημείου. Καθιερώθηκε έτσι, το 1989, με νόμο, η 
ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής, ιδρύθηκαν στο 
Ε.Σ.Υ., στα Πανεπιστήμιά μας και στην Ιδιωτική 
πρωτοβουλία τα πρώτα Αγγειοχειρουργικά 
Τμήματα και εκλέχτηκαν οι πρώτοι διευθυντές και 
καθηγητές. Τα Αγγειοχειρουργικά Τμήματα πραγ-
ματοποίησαν Αγγειοχειρουργικές Συναντήσεις, 
Μαθήματα, διάφορες εκδόσεις και δημοσιεύ-
τηκαν εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Νεότεροι συνάδελφοι στάλθηκαν στο εξωτερικό 
και αναδείχθηκαν οι νεότεροι αγγειοχειρουργοί, 
το Περιοδικό της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής 
Εταιρείας προόδευσε και έγινε εμφανής η πα-
ρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική 
Εταιρεία και το ευρωπαϊκό Περιοδικό. Η αγγει-
οχειρουργική μας οικογένεια μεγάλωσε και υ-
πάρχουν τώρα δυναμικά καινούρια στελέχη με 
ικανότητες και γνώσεις. Η νέα αυτή ηγεσία και 
οι νεότεροι αγγειοχειρουργοί καλούνται τώρα 
να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν τις 

αλλαγές που εδώ και καιρό είναι αναγκαίες και 
απαραίτητες. Είναι στο χέρι τους, έχουν όλα τα 
στοιχεία στη διάθεσή τους και έχουν την αμέριστη 
συμπαράστασή μας.

ABSTRACT

Vascular surgery training in Greece. Quo va-
dis?

D.-S. G. Georgopoulos

MD(Bonn), MD(Athens), f. vascular surgeon-di-
rector, Departments of Vascular Surgery, Elpis & 
Konstantopoulio-Agia Olga Hospitals, National Health 
System(1985-2006)

Vascular surgery specialization was established 
in Greece, by law, in 1989. Twenty years have 
elapsed without any change in the vascular 
training program rules. Vascular surgery training 
today depends on personal policies of the vascular 
surgery department chiefs. Residents face numerous 
problems, such as, difficult working conditions, 
lack of necessary facilities, reduced number and 
range of operations, general problems of hospital 
organization and function, lack of vascular surgery 
audit, problems of income, overproduction of 
vascular surgeons and thus problems in finding 
a job after specialization, etc, etc. Taking these 
conditions under consideration we should not 
wonder why residents participate in small numbers 
and reduced enthusiasm in the Continuous 
Educational Program of the Greek Society for 
Vascular Surgery.

Proposals for correction of these conditions 
and the vascular training rules are presented. 
These proposals, are not new, they have been 
published since 1990. On the other hand we are 
familiar with the vascular surgery training rules 
in the European Union States and the United 
States of America as well. References of proposals, 
published by numerous vascular surgeons and 
residents, are also presented. There is no reason 
and no excuse for any further delay. Now is time 
for the application and the enforcement of these 
changes. It is our responsibility, but is also the 
responsibility of the new generation, the new 
leaders, of the Departments of Vascular Surgery 
and the Greek Society for Vascular Surgery. All of 
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them have our full hearted support.

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Δημήτρης - Σόλων Γ. Γεωργόπουλος
Πανδώρας 3
145 78 Εκάλη,
Τηλ.: 210 8143972
E-mail: degeorg@otenet.gr

ΒΙΒΛΙΟγΡΑΦΙΑ

1. Kranton RE, Akerlof GA. Identity Economics.How Our iden-
tities Shape our Work, Wages and Well-Being. Princeton 
University Press, 2010.

2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ιατρικής Υπηρεσίας των 
Νοσοκομείων. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Αδημοσίευτη). 
Αθήνα, 1985.

3. Προεδρικό Διάταγμα 208: Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας 
της αγγειοχειρουργικής. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 
Α/98/18.4.1989, Αθήνα.

4. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ. Η Ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής. 
Η Αναγνώρισή της αναγκαία και απαραίτητη για την 
Ελλάδα. Οι Πρόσφατες Εξελίξεις, στο Δ.-Σ. Γ. Γεωργόπουλο. 
Η Οργάνωση και η Λειτουργία των Αγγειοχειρουργικών 
Τμημάτων και των Μονάδων Υποστήριξής τους. Έκδοση 
Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, Νοσοκομείο Ελπίς. Αθήνα, 
1990, σελ. 19-35.

5. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ. Η Οργάνωση και η Λειτουργία των 
Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων, στο Δ.-Σ. Γ. Γεωργόπουλο. 
Η Οργάνωση και η Λειτουργία των Αγγειοχειρουργικών 
Τμημάτων και των Μονάδων Υποστήριξής τους. Έκδοση 
Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, Νοσοκομείο Ελπίς, Αθήνα, 
1990, σελ. 36-55.

6. Arztekammer Nordrhein: Richtlinien uber der Inhalt der 
Weiterbildung fur die nordrheinischen Arzte. Dusseldorf, 
1988.

7. Arztekammer Nordrhein: Richtlinien uber der Inhalt der 
Weiterbildung fur die nordrheinischen Arzte. Dusseldorf, 
1994.

8. Balzer K. CME-Fachbildung und Europaische Weiterbildung, 
Gefasschirurgie 2005; 10:255-262.

9. Sandmann W. Vascular Surgery Specialization in Germany, 
στο Δ.-Σ. Γ. Γεωργόπουλο & Δ.-Ρ. Ν. Σταράμο (Επιμ.). 
Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική. Συνθήκες-Απόψεις-
Προτάσεις Εκπαιδευτών - Εκπαιδευόμενων. Έκδοση 
Αγγειοχειρουργικού Τμήματος Κωνσταντοπούλειο - Αγία 
Όλγα Γ.Ν. Ν. Ιωνίας, Αθήνα, 2006, σελ. 449-460.

10. Γαλλής Π. Η Οργάνωση και η Λειτουργία του Τμήματος 
Παρεμβατικής Αγγειο-Ακτινολογίας, στο Δ.-Σ. Γ. 
Γεωργόπουλο: Εγχειρίδιο Αγγειοχειρουργικής. Ιατρικές 
Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 1998, σελ. 631-640.

11. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ., Sandmann W, Παπαγεωργίου 
Εμμ, Σταράμος Δ.-Ρ. Ν., Αντωνιάδης Π. Το Ανεύρυσμα 
της κοιλιακής Αορτής. Αγγειοχειρουργική Επέμβαση ή 
Ενδο-Αγγειακή Τεχνική. Ελληνική Αγγειοχειρουργική, 
2004; 13:9-18.

12. Μαρουδιάς Ν. Πληθωρισμός και Ανισοκατανομή στο 
Ιατρικό Σώμα στην Ελλάδα, στο Δ.-Σ. Γ. Γεωργόπουλο. 
Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα 
1986-1997. Συνθήκες-Απόψεις-Προτάσεις Εκπαιδευτών-
Εκπαιδευομένων. Έκδοση Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, 
Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα Γ.Ν.Ν. Ιωνίας, Αθήνα 
1998, σελ. 123-133.

13. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ. Ορολογία στα σύγχρονα Ελληνικά. 
Ελληνική Αγγειοχειρουργική, 2007; 8-9:277-279.

14. Burkardt E. Γιατί πρέπει να μάθουμε Ελληνικά; στο Δ.-Σ. 
Γ. Γεωργόπουλο & Δ.-Ρ. Ν. Σταράμος (Επιμ). Εκπαίδευση 
στην Αγγειοχειρουργική. Συνθήκες-Απόψεις-Προτάσεις 
Εκπαιδευτών-Εκπαιδευομένων. Έκδοση Αγγειοχειρουργικού 
Τμήματος, Κωνασταντοπούλειο-Αγία Όλγα Γ.Ν. Ν. Ιωνίας, 
Αθήνα, 2006, σελ. 31-34.

15. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ. Συστηματική Καταγραφή 
Δεδομένων, Επίσημος Έλεγχος, Εκτίμηση και Αξιολόγηση 
της Ποιότητας και του Κόστους της Χειρουργικής. Έκδοση 
Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, Κωνσταντοπούλειο-Αγία 
Ολγα, Γ.Ν. Ν.Ιωνίας, Αθήνα, 2003.

16. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ. Ε.Σ.Υ. εγώ και οι άλλοι. Εκδόσεις 
Libro, Αθήνα, 2008.

17. Έρευνα Συνθηκών Εκπαίδευσης των Ιατρών στην 
Ελλάδα-1986. Επιτροπή Ενωσης Ευρωπαίων Ειδικευμένων 
Ιατρών (UEMS)-Κείμενο Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, 
στο Δ.-Σ. Γ. Γεωργόπουλο & Δ.-Ρ. Ν. Σταράμος (Επιμ). 
Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική. Συνθήκες-Απόψεις-
Προτάσεις Εκπαιδευτών-Εκπαιδευομένων. Έκδοση 
Αγγειοχειρουργικού Τμήματος Κωνσταντοπούλειο-Αγία 
Όλγα Γ.Ν. Ν. Ιωνίας, Αθήνα, 2006, σελ. 481-486.

18. Παπαβασιλείου Β, Λιάπης Χρ, Ιωνίδης Κ, Βερύκοκος Χρ, 
Σέχας Μ. Η εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική στην 
Ελλάδα(Η Άποψη των Ειδικευομένων) Βιβλίο Περιλήψεων, 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής, 
Αθήνα, 1997.

19. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ. Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική 
1986-1997. Συνθήκες-Απόψεις-Προτάσεις Εκπαιδευτών-
Εκπαιδευομένων. Έκδοση Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, 
Κωνσταντοπούλειο-Αγία Ολγα Γ. Ν. Ν. Ιωνίας, Αθήνα, 
1998.

20. Γεωργόπουλος Δ.-Σ. Γ., Σταράμος Δ.-Ρ. Ν. Εκπαίδευση 
στην Αγγειοχειρουργική. Συνθήκες-Απόψεις-Προτάσεις 
Εκπαιδευτών-Εκπαιδευομένων. Έκδοση Αγγειοχειρουργικού 
Τμήματος, Κωνσταντοπούλειο-Αγία Όλγα Γ. Ν. Ν. Ιωνίας, 
Αθήνα, 2006.

21. Παπαβασιλείου Β, Ντούβας Ι, Πόκας Γ, Λαμπρόπουλος, 
Δερβίσης Κ, Αρβανίτης Δ. Εκπαίδευση των ειδικευόμενων 
Αγγειοχειρουργικής 1996 και 2005, Υπάρχουν Αλλαγές; 
Βιβλίο Περιλήψεων, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-
Αγειοχειρουργικής, Αθήνα, 2006.

22. Αυγερινός Ε. Η εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική. 
Η άποψη των  Ειδικευομένων. Βιβλίο Περιλήψεων, 11ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής-Αγγειολογίας, 
Θεσσαλονίκη, 2008.

23. Αυγερινός Ε., Μπέλλος Ι., Μόσχου Μ., Κάρκος Χ., 
Αντωνιάδης Π., Ελευθερίου Γ. και συνεργ. Προβλήματα 
ειδίκευσης στην Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα. Ελληνική 
Αγγειοχειρουργική 2009; 17:166-173.



Δ.-Σ. Γ. Γεωργόπουλος H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Quo vadIs? 129

24. Council of Vascular Surgeons in the European union. 
Standards for training in Vascular Surgery in the European 
Union-June 1994. Eλληνική Αγγειοχειρουργική, 1995, 4: 
3, 5-8.

25. Liapis CD, Paaske W, Benedetti-Valentini F, Wolfe j, Horrocks 
M, Lepantalo M (Eds) Status of Vascular Surgery in Europe. 
From the UEMS Section and Board of Vascular Surgery, 
Εlsevier, BV, Asmsterdam, 2004.

26. Liapis CD, Lazarides MK. Status of Vascular Surgery in 

Greece. International Series 1272 ( 2004) 304-307.

27. Lazarides MK, Tzortzis E, Liapis CD.Vascular Surgery Training 

in Greece. Int. Angiology 2004; 23:76-78.

28. Παπαδόπουλος Ι. Στ. Οι αρρώστιες της Ιατρικής μας. 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Αθήνα, 6.2.2010.

29. Eφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Αθήνα, 14.2.2005.


