
 

 

 

Διευθυντές Νοσοκομείων ΕΣΥ 

1. Σε ποιο νοσοκομείο εργάζεστε; (Ελεύθερο κείμενο) 

2. Στην κλινική που εργάζεστε υπάρχει ουροροόμετρο;  

• Ναι (Παρακαλώ σημειώστε πόσες ουρο-ροομετρίες διενεργούνται ανά έτος) 

• Υπάρχει το μηχάνημα, αλλά δεν χρησιμοποιείται (Παρακαλώ σημειώστε γιατί. π.χ. λόγω 

βλάβης) [ελεύθερο κείμενο - πλαίσιο] 

• Όχι 

3. Στην κλινική που εργάζεστε διενεργούνται ουροδυναμικές μελέτες;  

• Ναι  (Παρακαλώ σημειώστε πόσες πλήρεις ουροδυναμικές μελέτες γίνονται ανά έτος) 

[ελεύθερο κείμενο - πλαίσιο] 

• Υπάρχει το μηχάνημα, αλλά δεν χρησιμοποιείται (Παρακαλώ σημειώστε γιατί. π.χ. λόγω 

χρόνου, εξειδίκευσης, απουσίας ενδιαφέροντος) [ελεύθερο κείμενο - πλαίσιο] 

• Όχι 

             4. Λειτουργεί ειδικό ιατρείο λειτουργικής ουρολογίας (ακράτειας, νευροουρολογίας,  

                 συμπτωμάτων κατωτέρου ουροποιητικού κτλ.).  

• Ναι (Αριθμός ασθενών που εξυπηρετεί ανά μήνα/έτος)  

• [ελεύθερο κείμενο - πλαίσιο] 

• Όχι  

• Δεν γνωρίζω 

5. Λειτουργεί ειδικό ιατρείο λειτουργικής ουρολογίας (ακράτειας, νευροουρολογίας,  

     συμπτωμάτων κατωτέρου ουροποιητικού κτλ.) στην κλινική που εργάζεστε.  

• Ναι 

• Όχι  

• Δεν γνωρίζω 

 

6. Έχετε λάβει εσείς ή κάποιο μέλος της κλινικής σας εξειδίκευση στους τομείς της 

ουροδυναμικής, ακράτειας, γυναικολογικής ουρολογίας ή νευροουρολογίας σε κέντρου 

του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

• Ναι 

• Όχι 



 

 

7. Διενεργείτε εξειδικευμένες θεραπείες σε νευρο-ουρολογικούς ή σε γυναικο- 

    ουρολογικούς ασθενείς: 

• Ναι (αριθμός ανά έτος, είδος (botox, νευροδιέγερση, κυστεοπλαστικές κτλ.) [ελεύθερο 

κείμενο - πλαίσιο] 

• Όχι 

8. Οι εκπαιδευόμενοι ιατροί της κλινικής σας εμπλέκονται στη λειτουργία του     

εργαστηρίου ουροδυναμικής;  

• Ναι (αριθμός). Αν απασχολούνται ειδικευόμενοι, παρακολουθούν τις εργασίες του 

εργαστηρίου ουροδυναμικής;  

• Όχι 

9. Σας ενδιαφέρει η δημιουργία φροντιστηρίου λειτουργικής ουρολογίας,  με σκοπό 

την εκπαίδευση στις αρχές της ουροδυναμικής και την εξοικείωση με τις σύγχρονες 

μεθόδους αντιμετώπισης των περιστατικών;  

• Ναι 

• Όχι 

 

10. Σας ενδιαφέρει η περαιτέρω συζήτηση για πιθανή δημιουργία εργαστηρίου 

ουροδυναμικής στην κλινική σας, με στόχο τη διενέργεια ουροδυναμικών μελετών  

για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων όπως η αναγνώριση απόφραξης σε 

άνδρες ή η επιβεβαίωση της ακράτειας τύπου stress σε γυναίκες; 

• Ναι 

• Όχι  

• Όχι (Λειτουργεί ήδη εργαστήριο/ιατρείο ουροδυναμικής)  


