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Αξιολόγηση της Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ από την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία και το Κολέγιο Μαιευτικής – Γυναικολογίας, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Iατρικές Eιδικότητες (EBCOG / UEMS).

Μετά από προεργασία δύο ετών, πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2005 η αξιολόγηση της εκπαι

δευτικής λειτουργίας της Α’ Μαιευτικής  Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Η αξιολόγηση έγινε από την 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και το Κολέγιο Μαιευτικής  Γυναικολογίας (European Board of Obstetrics and 

Gynecology  EBCOG) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Ιατρικές Ειδικότητες (European 

Union for Medical Specialties  UEMS). Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο της EBCOG / UEMS αξιο

λόγησης αποτελεί η ποιότητα εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών στη Μαιευτική – Γυναικολογία.

Η προετοιμασία της αξιολόγησης περιελάμβανε την κατάρτιση και υποβολή λεπτομερών αναφορών 

σχετικά με τη δομή και λειτουργία της Κλινικής, το ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μαιευτική 

– Γυναικολογία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής, καθώς και το ερευνητικό έργο των μελών της 
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Κλινικής, όπως αυτό προκύπτει από τις πλήρεις δημοσιεύσεις τους σε ιατρικά περιοδικά της Ελλάδας 
και του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, καταρτίσθηκε αναλυτικός φάκελος αξιολόγησης με περιεχόμενο:
l τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κλινικής (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
l το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής.
l τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων που εφαρμόζονται στην Κλινική.
l τα βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ της Κλινικής.
l ειδικούς συνοπτικούς πίνακες σχετικούς με την κλινική και εκπαιδευτική δραστηριότητα τόσο της 

Κλινικής, όσο και των ειδικευομένων ιατρών.

Παράλληλα, σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας για την αξιολόγηση, η Κλινική υιοθέτησε μια σει
ρά από καινοτομίες, με σκοπό την εναρμόνιση με της προδιαγραφές της EBCOG. Οι σημαντικότερες 
από αυτές ήταν:

l η εφαρμογή συστηματικού εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα με το οποίο, μετά την ετήσια ει
δίκευση στη Γενική Χειρουργική, οι ειδικευόμενοι ιατροί θα πρέπει, για τα υπόλοιπα τέσσερα έτη της 
ειδίκευσης τους, να εκπαιδευθούν κατά χρονική σειρά ως εξής:

m 12 μήνες Μαιευτική
m 12 μήνες Γυναικολογία
m 6 μήνες Μαιευτική
m 6 μήνες Γυναικολογία
m 6 μήνες Εξωτερικά Ιατρεία
m 6 μήνες Ειδικά Ιατρεία
l η θέσπιση και συστηματική συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου παρακολούθησης της κλινικής και θε

ωρητικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών (log book), κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην 
Κλινική.

l η εισαγωγή του θεσμού του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης (tutor), που έχει υπό την καθοδήγησή του έναν 
έως δύο ειδικευόμενους ιατρούς, καθώς και του Συντονιστή Προγράμματος Μεταπτυχιακής Εκπαίδευ
σης, που ορίζεται από τον διευθυντή της Κλινικής και είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό του γενικού 
προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών της Κλινικής

Φυσικά, τη βάση για την επιτυχή αξιολόγηση της Κλινικής αποτέλεσε η άριστη οργάνωσή της σε κλινι
κό επίπεδο. Πράγματι, κατά τα αμέσως προηγούμενα έτη, η Κλινική έχει οργανωθεί σε γενικά και ειδικά 
τμήματα και μονάδες, καθώς και σε ειδικά εξωτερικά ιατρεία, τα οποία περιλαμβάνουν:

Γενικά τμήματα:
l θάλαμοι ασθενών, εγκύων και λεχωίδων
l αίθουσα τοκετών
l γυναικολογικά χειρουργεία
l τμήμα ελασσόνων χειρουργικών επεμβάσεων
l τμήμα τακτικών γυναικολογικών εξωτερικών ιατρείων
l τμήμα τακτικών μαιευτικών εξωτερικών ιατρείων
l τμήμα εξωτερικών ιατρείων επειγόντων περιστατικών

Ειδικά τμήματα και μονάδες:
l γυναικολογικό τμήμα
l τμήμα ενδοσκοπήσεων
l ογκολογικό τμήμα
l τμήμα παθολογίας τραχήλου και κολποσκοπήσεων
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l τμήμα εμβρυομητρικής ιατρικής
l τμήμα υπερηχογραφίας
l τμήμα νεογνών
l ειδική μονάδα ενδοκρινολογίας αναπαραγωγής
l ειδική μονάδα ανθρώπινης αναπαραγωγής

Ειδικά εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ):
l ενδοκρινολογίας αναπαραγωγής
l ανθρώπινης αναπαραγωγής
l προληπτικού ελέγχου μαστών
l ογκολογίας
l παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας
l εμμηνόπαυσης και οστεοπόρωσης
l οικογενειακού προγραμματισμού
l κυήσεων υψηλού κινδύνου
l καθ’ έξιν αποβολών
l ουρογυναικολογίας
l μεταβολικών επιπλοκών της κύησης
l ενδοσκοπικής χειρουργικής
l λήψης Paptest
l λήψης HPVtest
l υπερηχογραφίας
l παθολογίας τραχήλου και κολποσκοπήσεων
l ψυχοσεξουαλικής υγείας
Μετά την αρχική αποδοχή του φακέλου από την EBCOG, ορίσθηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2005 ως ημέρα 

της τελικής αξιολόγησης της Κλινικής. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από τους Καθηγητές A. Van 
Assche, Πρόεδρο της EBCOG και J.W. Wladimiroff, Πρόεδρο της Επιτροπής Αναγνώρισης Νοσοκομεια
κών Κέντρων Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Όπως γίνεται φανερό, η επιτροπή αξιολόγησης της EBCOG δεν προβαίνει απλά σε μια τυπική πιστο
ποίηση της Κλινικής, αλλά ελέγχει συστηματικά, εκτός από την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, 
όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτήν, όπως τη διοικητική και οργανωτική πληρότητα της μονά
δας, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της, τη συνεργασία με τις συναφείς ειδικότητες (Νεογνολογία, Αναι
σθησιολογία, Χειρουργική Παίδων) και, βέβαια, τη συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Στο τέλος της ημέρας, ο Καθηγητής J.W. Wladimiroff είχε την ευκαιρία να ανακοινώσει τις πρώτες 
εντυπώσεις της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία της Κλινικής. Ιδιαίτερα 
θετικά ήταν τα σχόλια και η έκθεση της επιτροπής για την Κλινική, σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας 
της. Αντίθετα, καυστικά ήταν τα σχόλια της επιτροπής σχετικά με το γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης στις ια
τρικές ειδικότητες στη χώρα μας. 

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Wladimiroff επεσήμανε ότι:
l θα πρέπει να καταρτισθεί και να εφαρμοσθεί ένα εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μαιευτική 

– Γυναικολογία, με ευθύνη της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής – Γυναικολογίας.
l θα πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ των Νομαρχιακών Νοσοκομείων και των Πανε

πιστημιακών Κλινικών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών.
l η EBCOG θα πρέπει να συνεργασθεί με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά 

με  την απουσία κριτηρίων για την επιλογή των νέων ιατρών για την έναρξη της ειδίκευσης στη Μαιευτική 
– Γυναικολογία: τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να θεσπισθούν από το επαγγελματικό όργανο των Μαιευτή
ρων – Γυναικολόγων.



l ο αριθμός εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές θα πρέπει να ελαττωθεί, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλοι 
χρόνοι αναμονής για την έναρξη της ειδικότητας, καθώς και οι ενδιάμεσες διακοπές

l το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πρέπει να υιοθετήσει την οδηγία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, σχετικά με τις ώρες εργασίας των νέων ιατρών.

l το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναγνωρίσει και τις τέσσερις υποει
δικότητες της Μαιευτικής – Γυναικολογίας: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Περιγεννητική Ιατρική, Γυ
ναικολογική Ογκολογία και Ουρογυναικολογία

Στις 22 Οκτωβρίου, σε ειδική συνεδρίαση της EBCOG πιστοποιήθηκε και τυπικά η Α’ Μαιευτική – Γυ
ναικολογική Κλινική του ΑΠΘ ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική – Γυναικολογία. Την 
πιστοποίηση συνόδευε η επίδοση του σχετικού διπλώματος.

Η Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ είναι η πρώτη κλινική στην Ελλάδα που αποκτά πιστο
ποίηση από την UEMS / EBCOG. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση αυτή έχουν προς το παρόν προαιρετι
κό χαρακτήρα. Ωστόσο, πιστεύεται ότι μεσοπρόθεσμα όλες οι κλινικές της Ελλάδας που χορηγούν ειδικό
τητα θα πρέπει, υποχρεωτικά, να έχουν πιστοποίηση UEMS / EBCOG.

Ακολούθησε η πιστοποίηση της Β’ ΜαιευτικήςΓυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κρεατσά.

Η πιστοποίηση της Α’ Μαιευτικής  Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ είναι ένα απόλυτα θετικό γεγονός 
και δείχνει το δρόμο για κάθε ακαδημαϊκή ή κρατική μονάδα που εκπαιδεύει ειδικευόμενους ιατρούς. 
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