ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΗ
ΠΑΝ/ΚΗ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΠΓΝΛ
(Γραθείο ειδικόηηηας κα Μέγα Κωνζηανηίνα ηηλ.2413502786)
ΓΔΝΙΚΑ
Η εηδηθόηεηα ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο απαηηεί ζπλνιηθά 6 ρξόληα
άζθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα απνηειείηαη από δύν κέξε:
α) ην γεληθό κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη 1,5 ρξόληα άζθεζεο ζηε γεληθή
ρεηξνπξγηθή, θαη
β) ην εηδηθό κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη 4,5 ρξόληα άζθεζεο ζηε
λεπξνρεηξνπξγηθή.
Σθνπόο ηνπ γεληθνύ κέξνπο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ εηδηθεπόκελνπ κε ην
ρεηξνπξγηθό αζζελή θαη ηε βαζηθή ρεηξνπξγηθή, ε θαιιηέξγεηα ηνπ
ρεηξνπξγηθνύ πλεύκαηνο θαη ε αλάπηπμε ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο θαη
ησλ ρεηξνπξγηθώλ δεμηνηήησλ.
Αθνινπζεί αλαιπηηθά ε εθπαίδεπζε ηνπ εηδηθεπόκελνπ, όζνλ αθνξά ζην
εηδηθό κέξνο, ρξνληθήο δηάξθεηαο 4,5 ρξόλσλ, εθ ησλ νπνίσλ ζην α’
εμάκελν είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα πξνεγείηαη ε παξαθνινύζεζε
ηνπ θιηληθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο, έηζη ώζηε ν
εηδηθεπόκελνο λα απνθηά εκπεηξία αλαθνξηθά ζηελ πξνζέγγηζε θαη
αληηκεηώπηζε ησλ παζήζεσλ ηνπ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο. Αθαηξώληαο
ινηπόλ ην εμάκελν ηεο Νεπξνινγίαο ππνιείπνληαη 4 ρξόληα ακηγνύο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο.
ΠΡΩΣΟ ΔΣΟ
Ο πξώηνο ρξόλνο εηδηθόηεηαο είλαη θαηαιπηηθόο, γηαηί είλαη ν ρξόλνο πνπ
ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηε ζσζηή θαη επαξθή δηεθπεξαίσζε ηεο άζθεζεο
ηεο εηδηθόηεηαο. Ο εηδηθεπόκελνο έξρεηαη ζε επαθή θαη εμνηθεηώλεηαη κε
ην λεπξνρεηξνπξγηθό αζζελή θαη απνθηά λεπξνρεηξνπξγηθή ζθέςε,
θιηληθή εκπεηξία θαη θξίζε δηαρσξίδνληαο ηε ζπληεξεηηθή από ηε
ρεηξνπξγηθή πξνζέγγηζε θαη ζεξαπεία ηνπ λεπξνρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο.
Σην πξώην έηνο ν εηδηθεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηελεξγεί
κηθξνεπεκβάζεηο, σο πξώηνο ρεηξνπξγόο, λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά σο
δεύηεξνο βνεζόο ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, ελώ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη
θαη ζηα κεγάια πξνγξακκαηηζκέλα ρεηξνπξγεία, ηόζν ηνπ εγθεθάινπ
όζν θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πάληα ππό ηελ επίβιεςε ηνπ
παιαηόηεξνπ εηδηθεπόκελνπ ή/θαη ησλ εηδηθώλ ηεο θιηληθήο ηνπ.
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Ο εηδηθεπόκελνο ηνπ πξώηνπ έηνπο έρεη θαη αθαδεκατθό έξγν, έρνληαο
ελεξγό ξόιν ζηε δηεθπεξαίσζε ελόο ηνπιάρηζηνλ πξσηνθόιινπ ηεο
θιηληθήο.
ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΣΟ
Ο εηδηθεπόκελνο ηνπ δεπηέξνπ έηνπο έρεη πιένλ πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα
αιιά θαη πεξηζζόηεξεο ππνρξεώζεηο. Τν ηζηνξηθό, ε θιηληθή εμέηαζε θαη
ε πξν- θαη κεηεγρεηξεηηθή δηεθπεξαίσζε ηνπ αζζελνύο είλαη πεξηζζόηεξν
αξκνδηόηεηα ησλ πξσηνεηώλ εηδηθεπνκέλσλ, ελώ ν δεπηεξνεηήο έρεη ηε
δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θαη θπθιηθήο εθπαίδεπζεο ζε εξγαζηήξηα
άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο. Τα
εξγαζηήξην ηεο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, θαζώο θαη ην εξγαζηήξην ηεο
Αθηηλνινγίαο, παξάζρνπλ ζηνλ εηδηθεπόκελν ηελ πξνζέγγηζε ηνπ
λεπξνρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο από κηα άιιε νπηηθή γσλία, βειηηώλνληαο
ηελ εθπαίδεπζή θαη δηεπξύλνληαο παξάιιεια ηε γλώζε ηνπ, όζνλ αγνξά
ζηηο παζήζεηο ηνπ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο, πάληα ππό ηελ επίβιεςε
εηδηθώλ κε εμεηδίθεπζε ζην Νεπξηθό Σύζηεκα, ηνπ αληίζηνηρνπ
εξγαζηεξίνπ.
Σην δεύηεξν έηνο ν εηδηθεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηελεξγεί
κέηξηαο βαξύηεηαο λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ππό ηελ θαζνδήγεζε
ησλ αλσηέξσλ ηνπ. Η θιηληθή εκπεηξία θαη ε πξόνδνο ζην αθαδεκατθό
έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, απνηεινύλ ηε ζπζηαηηθή επηζηνιή, ώζηε λα
ηνπ αλαηεζεί δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.
ΣΡΙΣΟ ΔΣΟ
Ο εηδηθεπόκελνο ηνπ ηξίηνπ έηνπο δηαζέηεη πιένλ κηα ζρεηηθά
ηθαλνπνηεηηθή θιηληθή εκπεηξία θαη έηζη έρεη ηε δπλαηόηεηα
κεηεθπαίδεπζεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε Νεπξνρεηξνπξγηθό ηκήκα ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο. Η επηινγή ηνπ θέληξνπ
κεηεθπαίδεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ θιίζε ηνπ
εηδηθεπόκελνπ θαη έρεη ζαλ ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο θιηληθήο ηνπ
εκπεηξίαο ή ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο ζηε βαζηθή έξεπλα.
Ο εηδηθεπόκελνο ηνπ ηξίηνπ έηνπο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηεθπεξαηώλεη
ρεηξνπξγηθά ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ,
θαζώο θαη έλα κεγάιν αξηζκό πξνγξακκαηηζκέλσλ πεξηζηαηηθώλ,
ηνπιάρηζηνλ θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο, ππό ηελ επίβιεςε ησλ
αλσηέξσλ ηνπ. Σηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είλαη επίζεο ε παξαθνινύζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ Εμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ ηεο Κιηληθήο.
Οη αθαδεκατθέο ππνρξεώζεηο απμάλνληαη κε ηελ ελεξγό πιένλ
ζπκκεηνρή ηνπ ηξηηνεηνύο εηδηθεπόκελνπ ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη
workshops ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
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Σπκκεηέρεη ελεξγά ζε ηνπιάρηζηνλ δύν πξσηόθνιια ηεο θιηληθήο, ελώ ε
ζπγγξαθή ελόο ηνπιάρηζηνλ άξζξνπ δεκνζηεπκέλνπ ζην Pubmed, ζην
ζηάδην απηό, θξίλεηαη απαξαίηεηε.
ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΣΟ
Ο εηδηθεπόκελνο ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο, σο ν παιαηόηεξνο εηδηθεπόκελνο
έρεη ππό ηελ επίβιεςή ηνπ ηνπο λεόηεξνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο θιηληθήο,
θαη εμαζθαιίδεη ηελ επαξθή εθπαίδεπζή ηνπο αλά έηνο. Έρεη ηελ
ηθαλόηεηα λα αλαιακβάλεη θαη λα ρεηξίδεηαη πεξηζηαηηθά ξνπηίλαο ζε
θαζεκεξηλή βάζε, ζπκκεηάζρεη ζε όια ηα ρεηξνπξγεία ηεο θιηληθήο,
κπνξεί λα δηεθπεξαηώζεη έλαλ ηθαλό αξηζκό λεπξνρεηξνπξγηθώλ
επεκβάζεσλ, ζπκκεηάζρεη ελεξγά πιένλ ζην πξόγξακκα ησλ Εμσηεξηθώλ
Ιαηξείσλ ηεο θιηληθήο θαη ζπκκεηάζρεη θαη εθπξνζσπεί ηελ θιηληθή ζε
ζπλέδξηα, ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό.
Με ην πέξαο ηεο ζεηείαο ηνπ, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζεη ηε
δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή θαη λα έρεη ζην βηνγξαθηθό ηνπ ηνπιάρηζηνλ 2
δεκνζηεύζεηο ζην Pubmed.
Πξναηξεηηθά εμάκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθόηεηαο είλαη: α) εμάκελν
Οξζνπεδηθήο, β) εμάκελν Πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γ) εμάκελν
Αγγεηνρεηξνπξγηθήο
ΣΑΚΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ
Οη εηδηθεπόκελνη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο παξαθνινπζνύλ
κηα ζεηξά από επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε
θαηάξηηζή ηνπο.
Δκπαιδεσηικό πρόγραμμα Νεσροτειροσργικής Κλινικής: πεξηιακβάλεη
δηαιέμεηο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία από εμεηδηθεπκέλνπο νκηιεηέο,
θάζε Παξαζθεπή, ζηηο 10:00-11:00 πκ.
Δκπαιδεσηικές ζσνανηήζεις: επηζηεκνληθέο εκεξίδεο πξνο ηηκή
πξνζθεθιεκέλσλ θαζεγεηώλ.
Κλινική ζσνάνηηζη νεσροεπιζηημών: θιηληθν-εξγαζηεξηαθέο θνηλέο
ζπλαληήζεηο
ηεο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο,
Νεπξνινγηθήο
θαη
Ελδνθξηλνινγηθήο Κιηληθήο κε ηα Εξγαζηήξηα Νεπξναθηηλνινγίαο,
Νεπξνπαζνινγναλαηνκίαο θαη Αθηηλνζεξαπείαο, κε ζηόρν ηελ
παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε πεξηζηαηηθώλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, κία
Παξαζθεπή θάζε κήλα, ζηηο 11:30-12:30 πκ.
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Κλινική ζσνάνηηζη ζπονδσλικής ζηήλης: θνηλή ζπλάληεζε
Νεπξνρεηξνπξγηθήο θαη Οξζνπεδηθήο θιηληθήο κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε
θαη αλάιπζε πεξηζηαηηθώλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, θάζε πξώηε Δεπηέξα
ηνπ κήλα, ζηηο 14:30-15:30 κκ.
Βιβλιογραθική ενημέρωζη:
παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκόο
επηζηεκνληθώλ
άξζξσλ
ηεο
ηξέρνπζαο
Νεπξνρεηξνπξγηθήο
βηβιηνγξαθίαο, θάζε ηειεπηαία Παξαζθεπή ηνπ κήλα, ζηηο 11:00-12:00
πκ.
Applied functional neuroanatomy: παξαθνινύζεζε καζεκάησλ
λεπξναλαηνκίαο ζηελ αγγιηθή γιώζζα, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ
λα αζθήζνπλ εηδηθόηεηα ζην εμσηεξηθό, θάζε Πέκπηε, ζηηο 15:00-16:00
κκ.
Οη εηδηθεπόκελνη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο έρνπλ ηελ
επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο εθ’
όιεο ηεο ύιεο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο, κηα θνξά ην ρξόλν, ώζηε λα
κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ πξόνδό ηνπο, ελώ ζε θαζεκεξηλή βάζε γίλεηαη
ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ηεο θιηληθήο πξν ηεο
θαζηεξσκέλεο πξσηλήο επίζθεςεο.
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