
  
 

 

 

 

Σσγκριηική ανάλσζη ηοσ εκπαιδεσηικού πλαιζίοσ ηων ιαηρών κηηνιάηρων 

ζε Εσρωπαϊκές τώρες 

 

Σαο πξνζθαινύκε λα δηαβάζεηε ηελ πξόζθαηε δεκνζίεπζε ζε Επξσπαηθό επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θηεληάηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε – ηδηνθηήηε 

δώνπ. Η "Δηεζλήο ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ ησλ ηαηξώλ θηεληάηξσλ" 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά ζε θηεληάηξνπο θαη θνηηεηέο 

θηεληαηξηθήο θαζώο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνλ 

πειάηε - ηδηνθηήηε ηνπ δώνπ, ζηηο επηιεγκέλεο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Σηελ Επξώπε ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 243.000 θηελίαηξνη πνπ αζρνινύληαη κε θαη θξνληίδνπλ 

πεξηζζόηεξα από 157.000.000 θαηνηθίδηα δώα (ζπληξνθηάο) θαη γηα πεξηζζόηεξα από 347.000.000 

βννεηδή, πξόβαηα, αίγαγξνπο, ρνίξνπο, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο FVE γηα ην θηεληαηξηθό 

επάγγεικα ζηελ Επξώπε ην 2015. (FVE Report of the Veterinary Profession in Europe, 2015) 

 

Οη θηελίαηξνη είλαη κηα πνιύ εμεηδηθεπκέλε νκάδα επαγγεικαηηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξηθώλ 

επαγγεικάησλ. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξεο ηδηαηηέξεο 

θαηαζηάζεηο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. Με ηα ρξόληα θαηαγξάθεηαη ζηαζεξά απμαλόκελνο αξηζκόο 

θηεληάηξσλ ζε νιόθιεξε ηελ Επξώπε. 

 
Οη θηελίαηξνη ζηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή, αληηκεησπίδνπλ όιν θαη πην 

απαηηεηηθνύο πειάηεο / ηδηνθηήηεο δώσλ θαη αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηελ πξόθιεζε αιιαγώλ ζηε 

ζηάζε ησλ πειαηώλ ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο. Απηό κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζνβαξό εκπόδην γηα ζηελ εξγαζία ηνπο. Η επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε / ηδηνθηήηε δώνπ, είλαη έλαο 

πνιύ εηδηθόο ηύπνο επαθήο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό πνπ αλαπηύζζεηαη 

κεηαμύ ηνπ πειάηε θαη ηνπ δώνπ. Απαηηεί δεμηόηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, έλα πςειό, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο, επίπεδν ελ-ζπλαίζζεζεο, αιιά θαη γλώζε ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο κηαο 

ζπλνκηιίαο ώζηε λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα επηηπρεκέλε θαη γξήγνξε δηάγλσζε, 

λα γίλεη απόιπηα αληηιεπηόο γηα αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ δώνπ θαζώο θαη γηα λα 

ελζαξξύλεη ηνλ πειάηε λα νινθιεξώζεη πιήξσο ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπζηήλεη. 

 
Γηα απηό ην ιόγν, ζεκαληηθό κέξνο ηνπ project ήηαλ λα ειεγρζεί ζε πνην βαζκό ηα επξσπατθά 

δηδαθηηθά κνληέια ηθαλνπνηνύλ απηέο ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο επηθνηλσλίαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε & ε έξεπλα ηνπ ηαηξηθνύ θηεληαηξηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηθαλόηεηαο νηθνδόκεζεο ζρέζεσλ κε 

ηνλ πειάηε / ηδηνθηήηε δώνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Η έξεπλα δηεμήρζε ζηηο 

επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο από επαγγεικαηηθά ηδξύκαηα εκπεηξνγλσκόλσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ: KIKO Educational Solutions από ηελ Πνισλία, ηε Charakis Research & Consulting από ηελ 

Κύπξν θαη ηελ Synolic από ηελ Ειιάδα. 

 
"Τα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα, ν αξηζκόο ηωλ θνηηεηώλ 

θηεληαηξηθήο απμάλεηαη θάζε ρξόλν, ελώ ην επάγγεικα ηνπ θηεληάηξνπ ην επηιέγνπλ 

πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο. Σρεδόλ ην 75% είλαη γπλαίθεο, ζύκθωλα κε ηελ Πνιωληθή 



Κεληξηθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία", ζρνιηάδεη ε Inga Kolomyjska, Δηεπζύλωλ Σύκβνπινο ηεο 

KIKO Educational Solutions. 

 
Σεκαληηθό εύξεκα ησλ εξεπλώλ, είλαη ην γεγνλόο όηη νη δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο δελ δηδάζθνληαη, 

ζηε κνξθή μερσξηζηώλ - εηδηθώλ καζεκάησλ, ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ 

αλαιύζεθαλ (εηδηθά ζην πιαίζην ηνπ ππνρξεσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ). Σε Ειιάδα θαη Κύπξν 

δελ θαηαγξάθεθαλ ζρεηηθά καζήκαηα. Σηελ Πνισλία, από ηα 7 παλεπηζηήκηα, κόλν ζε εληαίεο 

ζρνιέο θηεληαηξηθήο, πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά καζήκαηα, γεληθήο ζεκαηνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρνινγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηεληαηξηθήο θιηληθήο (θαη όρη εμεηδηθεπκέλν πάλσ ζηελ 

επηθνηλσλία). 

 

Η αλάιπζε απνηειεί κέξνο ηνπ Erasmus+ πξνγξάκκαηνο COMVET. Σην έξγν, ζύκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία, νη εξεπλεηέο εμέηαζαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην βαζκό πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ηα 

ζέκαηα ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε, ζηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε ησλ θηεληάηξσλ 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Σηε ζπλέρεηα, ζηηο ρώξεο απηέο ζα δηεμαρζεί έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ / 

ηδηνθηεηώλ δώσλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ θηεληάηξσλ, ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ απηώλ. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ project, ζα αλαπηπρζεί 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη ε ζρεηηθή κεζνδνινγία. 

 
Σε ελαξκόληζε κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά γηα ηελ «δηα βίνπ κάζεζε» ν 

θύξηνο ζηόρνο ηνπ project είλαη ε αλάπηπμε ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο, ε νπνία ζα απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο θηεληάηξνπο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο 

εθπαίδεπζεο θαη εμέιημήο ηνπο, ζε θάζε ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπο. 
 
 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πξόγξακκα COMVET ηνπ ERASMUS+, 

επηθνηλσλήζηε καο ζην 25366571 

info@crccy.com | www.charakis.com  
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