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Χωρίς γυναικεία πρότυπα
Ανδρικά πρότυπα
Ανισότητα
Πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλή 
ή καλύτερη από τους  άρρενες  
συναδέλφους
Προκαταλήψεις
Αποποίηση της γυναικείας φύσης ?   

Εκπαίδευση 

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝΤΡΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ



Περισσότερα από 7.900 μέλη του Αμερικανικού Κολεγίου 
Χειρουργών απάντησε σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο
Η έρευνα περιλάμβανε  σε σχέση με τις ώρες και τις νύκτες  
εργασίας  την   αξιολόγηση  τους σε σχέση με την εξάντληση και 
τη ποιότητας ζωής τους. 











Οι χειρουργοί που εργάζονταν 
>60-80/ h και >2/ w είχαν περισσότερες  συγκρούσεις 

στο σπίτι 



•Με τις τρέχουσες και μελλοντικές ελλείψεις σε γενικούς χειρουργούς, 
περισσότερη προσοχή δίνεται στ ην αυξανόμενη ομάδα των γυναικών γιατρών.
• Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να κατανοήσει τις μεταβλητές που οδηγούν 
για την ικανοποίηση σταδιοδρομίας για τις γυναίκες χειρουργούς για την 
καλύτερη πρόσληψη, και να τις υποστηρίξει.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δεκαοκτώ ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε 12 
γυναίκες και 6 άνδρες χειρουργούς με 2 μέχρι 12 έτη στην χειρουργική ειδικότητα 
.



Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι 
από την εργασία τους



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Παρά το γεγονός ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 
κάνουν tradeoffs της  καριέρας για την οικογένεια και της οικογένειας για 
την καριέρα, 
Η αντίληψη των γυναικών της ικανοποίησης  τους από την εργασία τους 
προέρχεται από την  εκτίμηση και την αναγνώριση τους μέσα από την    
χειρουργική σταδιοδρομία τους ,στο ευρύτερο πλαίσιο της ζωής τους.  



A profile of female academic surgeons: training, 
credentials and academic success

Am.Surg.2006;72:1153-7

•270 γυναίκες  που ειδικεύτηκαν σε  πανεπιστημιακές  κλινικές 
όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων
•223/270  (82.3%)  ολοκλήρωσαν  fellowships
•137 είχαν 2 ή περισσότερα Board  certificates

61/134 στην χειρουργική εντατική παρακολούθηση
•86.7% ήταν πλήρης ακαδημαϊκής απασχόλησης (επίκουροι και 
αναπληρώτριες καθ.) και μόνο 12.4%  τακτικές καθηγήτριες.
•Το μεγαλύτερο ποσοστό  ήταν γενικοί χειρουργοί με έμφαση στο 
μαστό



A profile of female academic surgeons: training, 
credentials and academic success

Am.Surg.2006;72:1153-7

•Ο κυριότερος λόγος της επιλογής της χειρουργικής ήταν : 
good feeling
•Ενώ ο κυριότερος λόγος της επιλογής της ακαδημαϊκής 
καριέρας ήταν  :Intellectual challenge

•Στην ερώτηση :Would you do it again?
77%  απάντησαν καταφατικά



Is there still a glass ceiling for women in 
academic surgery?

Ann  Surg.2011;253:637-43

Παρά την αύξηση των γυναικών στην χειρουργική  
,παραμένει μικρός ο αριθμός των γυναικών σε 
ακαδημαϊκές και διευθυντικές θέσεις

Οι γυναίκες αρχίζουν την καριέρα  τους σε σχέση με τους 
άνδρες με λιγότερες ακαδημαϊκές επιρροές ,  ελίσσονται  
αργά , έχουν μικρότερους μισθούς και είναι επιρρεπείς  
στις διακρίσεις.



Is there still a glass ceiling for women in 
academic surgery?

Ann  Surg.2011;253:637-43

Η επιλογή της οικογένειας από την καριέρα αποτελεί 
δικαιολογία και όχι αιτία
Οι γυναίκες είναι το ίδιο φιλόδοξες  για ακαδημαϊκή 
καριέρα  , έχουν τα ίδια προσόντα με τους άνδρες  και 
είναι εξίσου το ίδιο ικανές  σε διευθυντικές  θέσεις .
Τρεις σημαντικές δεσμεύσεις συμβάλλουν στο 
φαινόμενο γυάλινη οροφή:
• traditional gender roles
• manifestations of sexism in the medical environment,
• lack of effective mentors



ΓΥΝΑΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΑΕΙ
ΣΥΖΥΓΟΣ- ΜΗΤΕΡΑ



ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ/ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΣ

ΔΥΣΚΟΛΟΣ  ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΑ  
ΔΥΝΑΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ  Συνειδητοποιημένο σύζυγο 
με  πολύ υπομονή    



ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ/ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ  
ΜΗΤΕΡΑ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 459 γυναίκες χειρουργούς με σκοπό να 
ερευνήσει την ικανοποίηση τους τόσο στην εργασία τους όσο και 

στην προσωπική τους ζωή

•Απάντησαν 419 /459
•65.5% ήταν παντρεμένες,
•6.5% ήταν διαζευμένες
•¼  ήταν παντρεμένες με  χειρουργό
•70.9% είχαν τουλάχιστον έ να παιδί και το 
απέκτησαν μετά την ολοκλήρωση της 
ειδικότητας 
•88.3% ήταν ευχαριστημένες με την καριέρα 
τους στη χειρουργική 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
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