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Η διασφάλιση της υγείας των πολιτών αποτελεί κεφαλαιώδη συνταγματική επιταγή, αυτονόητη 

υποχρέωση της πολιτείας αλλά και κοινωνική απαίτηση μείζονος σημασίας.  

 

Κατά κοινή γνώση και διαπίστωση, η ανταπόκριση που απαιτείται καθημερινώς για την υγεία είναι 

επισφαλής, εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες και απαιτεί πολιτική βούληση, ωριμότητα, 

συστράτευση πολλών δυνάμεων και οργάνωση σε διάφορα επίπεδα.  

 

Ο πλέον σημαντικός παράγων για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών Υγείας, είναι αδιαμφισβήτητα ο 

Ιατρός που αποτελεί τον αυτονόητο ακρογωνιαίο λίθο κάθε συστήματος Υγείας.  

Η επιτυχής δε και αποτελεσματική άσκηση της Ιατρικής εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο εκπαίδευσης 

του Ιατρού, που αποβαίνει προς όφελος των ασθενών και ολόκληρου του κοινωνικού ιστού.  

 

Στα πλαίσια επομένως της συνταγματικής ευθύνης του κράτους να διασφαλίσει την υγεία των πολιτών, 

εντάσσεται άρρηκτα και η υποχρέωση υποστήριξης με κάθε τρόπο της ιατρικής εκπαίδευσης σε όλα τα 

επίπεδα.  

 

H ιατρική εκπαίδευση επιτελείται σε τρία βασικά επίπεδα.  

 

Πρόκειται για την προπτυχιακή εκπαίδευση για την απόκτηση του ιατρικού πτυχίου, την μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση που απαιτείται, για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και την διά βίου εκπαίδευση, 

που αποσκοπεί στη συνεχή ενημέρωση και εξοικείωση στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης.  

Και στα τρία επίπεδα όμως τα προβλήματα είναι πολλά και πολυσύνθετα.  

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Οι ιατρικές σπουδές στην Ελλάδα ακολουθούν τη μοίρα των γενικότερων ακαδημαϊκών σπουδών της 

χώρας, που χαρακτηρίζονται από σχετική μαζικότητα αλλά με επισφαλή ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Αποτελούν δηλαδή δομικά και παγιωμένα χαρακτηριστικά της Ανώτατης Παιδείας, που συνοδεύουν 

και τα Ιατρικά Τμήματα, τα οποία όμως έπρεπε να εξαιρούνται αυτών.  

Αυτή η αιτούμενη εξαίρεση αιτιολογείται από την διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 

σύμφωνα με την οποία, «οι Ιατρικές Σχολές έχουν Κοινωνική Υπευθυνότητα και υποχρέωση να 

προσαρμόζουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τις ιατρικές τους υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα προβλήματα υγείας που έχουν προτεραιότητα 

στην κοινότητα, στην περιοχή, στο κράτος που έχουν ταχθεί να υπηρετούν. Πρέπει δε να 

πετυχαίνουν και την Κοινωνική Ανταπόκριση που είναι η συμπληρωματική ευθύνη κάθε Ιατρικής 

Σχολής να υποστηρίζει τις ανάγκες υγείας της κοινωνίας, αλλά και να δρα προληπτικά στην 

αντιμετώπιση των αναγκών αυτών».  



Η απόδοση της προπτυχιακής εκπαίδευσης που θα αποδώσει στην κοινωνία τους υπεύθυνους Ιατρούς 

που χρειάζονται για την Υγεία των πολιτών, πρέπει να ξεπερνά τα στερεότυπα του παρελθόντος και να 

αποκαθιστά την αξία του πτυχίου ιατρικής.  

Παρά ταύτα η οικονομική κρίση που προσετέθη στις αρνητικές πρακτικές του παρελθόντος έχει 

υποβαθμίσει ανησυχητικά το επίπεδο της προπτυχιακής εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των Ιατρικών Τμημάτων αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες για την απρόσκοπτη προπτυχιακή εκπαίδευση.  

 

Προς τούτο επιβάλλεται η θεσμοθέτηση των ακόλουθων βελτιώσεων στην προπτυχιακή εκπαίδευση:  

 

Αναβάθμιση των προϋπολογισμών των Ιατρικών Τμημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις.  

Κάλυψη όλων των κενών θέσεων ΔΕΠ.  

Θέσπιση ενιαίου κύκλου μαθημάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες που είναι 

η προκλινική βαθμίδα, η κλινική βαθμίδα και η κλινική άσκηση.  

Ορισμός αλλά και εφαρμογή της εισήγησης κάθε Ιατρικού Τμήματος για τον αριθμό των 

εκπαιδευομένων που μπορεί να εκπαιδεύσει.  

Καθιέρωση γενικού προγράμματος εκπαίδευσης του ΔΕΠ.  

Σαφής διαχωρισμός των προκλινικών και κλινικών μαθημάτων και επαναπροσδιορισμός της κλασικής 

δομής διδασκαλίας ανά μάθημα.  

Επαναπροσδιορισμός του μεγάλου όγκου της θεωρητικής διδασκαλίας και ιδιαίτερα εις ότι αφορά 

στοιχεία που έχουν ιστορικά ξεπεραστεί.  

Δημιουργία Εργαστηρίων Κλινικών Δεξιοτήτων και καθιέρωση κύκλων πρακτικής εξάσκησης. 

Ανακαθορισμός του διαστήματος διδακτικής περιόδου. Επισημαίνεται ότι οι εβδομάδες αμιγούς 

διδασκαλίας είναι 26, σε σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού που αναφέρουν πάνω από 

38-45 εβδομάδες.  

Καθιέρωση επαρκούς αριθμού ωρών καθοδηγούμενης αυτομάθησης.  

Διασφάλιση ισόρροπης κατανομής των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στα εξάμηνα.  

Θέσπιση της συνεργασίας εργαστηριακών και κλινικών μαθημάτων, αλλά και μεταξύ των διάφορων 

μαθημάτων.  

Θεσμική κατάργηση της εξεταστικοκεντρικής αντίληψης της εκπαίδευσης, που εφαρμόζεται 

μεμονωμένα με την αυθαίρετη απόρριψη πολλών φοιτητών.  

Καθιέρωση εφαρμογής των προαπαιτούμενων μαθημάτων, όπως ενδεικτικά ορίζεται από την σχέση 

ανατομικής και χειρουργικής.  

Διασαφήνιση στα μαθήματα σαφώς διατυπωμένων μαθησιακών στόχων και δεξιοτήτων.  

Θέσπιση εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Καθιέρωση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων.  

 

Εκ μέρους του ΔΕΠ προτείνεται η μείωση του αριθμού των εισαγομένων κατ έτος φοιτητών στα Ιατρικά 

Τμήματα των πανεπιστημίων της χώρας, με σκοπό αφ ενός την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών της 

ιατρικής και αφ ετέρου τον περιορισμό του ιατρικού πληθωρισμού.  

 

Η πρόταση αυτή επιβάλλεται να προσεγγιστεί υπό το οπτικό πρίσμα της επαγγελματικής προοπτικής 

των νέων ιατρών, δεδομένου ότι κατ έτος προστίθεται στο ιατρικό δυναμικό της χώρας σημαντικός 



αριθμός πτυχιούχων της ιατρικής από άλλες χώρες, πολλοί εκ των οποίων αποφοίτησαν από ιδιωτικά 

πανεπιστήμια του εξωτερικού.  

 

Επομένως το όλο θέμα είναι κυρίαρχα πολιτικό και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς 

διαλόγου, στον οποίο θα υπεισέλθουν εκ των πραγμάτων και μείζονος σημασίας θεσμικά ζητήματα 

όπως επί παραδείγματι η χορήγηση αδειών άσκησης ιατρικού επαγγέλματος βάσει των αναγκών του 

Υγειονομικού Χάρτη.  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση που απαιτείται για την λήψη τίτλου ιατρικής ειδικότητος, τα καίρια 

προβλήματα αφορούν κατ αρχήν την υλικοτεχνική υποδομή και λειτουργία των νοσοκομείων, κατά 

δεύτερο λόγο την οργάνωση της εκπαίδευσης των ιατρών και τέλος την αξιολόγηση των υπό ειδίκευση 

αλλά και ειδικευμένων ιατρών.  

H μεταπτυχιακή εκπαίδευση παρέχεται από τα πανεπιστημιακά και κρατικά νοσοκομεία.  

 

Προϋπόθεση για την άριστη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ιατρών είναι η άρτια υλικοτεχνική 

υποδομή των νοσοκομείων, η απρόσκοπτη λειτουργία τους και η στελέχωσή τους με ικανό ανθρώπινο 

δυναμικό.  

 

Επιβάλλεται τα νοσοκομεία που χορηγούν ιατρική ειδικότητα εν μέρει η εν όλω, να διαθέτουν όλα τα 

ιατρικά τμήματα, όλες τις εξειδικευμένες μονάδες υψηλής φροντίδας και όλα τα διαγνωστικά 

εργαστήρια, έτσι ώστε και οι ασθενείς να απολαμβάνουν άρτια νοσηλεία και οι ιατροί να 

εκπαιδεύονται μέσα από τη δυναμική αλληλεπίδραση των ειδικών.  

 

H διοικητική δυσλειτουργία πολλών ελληνικών νοσοκομείων αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα στην εκπαίδευση των ιατρών.  

Οι εκπαιδευόμενοι ιατροί εξαντλούν πολύτιμο χρόνο στην προσπάθεια διεκπεραίωσης γραμματειακής 

φύσης υποχρεώσεων των τμημάτων που υπηρετούν, όπως είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις και η 

συλλογή των αποτελεσμάτων τους από τα διάφορα εργαστήρια, καθώς επίσης και εργασίες που τους 

στερούν το χρόνο της εκπαίδευσης και δημιουργούν προβλήματα στην ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.  

 

Μέσα στο πλαίσιο της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, για την άρτια ιατρική φροντίδα και την 

αποτελεσματική μετάδοση της ιατρικής γνώσης, είναι και η επαρκής λειτουργία των ιατρικών 

βιβλιοθηκών στα νοσοκομεία.  

Επιπρόσθετη προϋπόθεση για την εκπαίδευση των ιατρών είναι η λειτουργική διασύνδεση των 

κλινικών και εργαστηρίων συναφών ειδικοτήτων, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσής τους με τα 

λοιπά τμήματα του νοσοκομείου και η τήρηση αρχείου ιατρικών φακέλων ασθενών.  

 

Η οργάνωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των ιατρών, χαρακτηρίζεται από δομικές αδυναμίες που 

έχουν ως εξής:  

Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανά ειδικότητα δεν υφίσταται.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλλουν, όχι μόνο μεταξύ των νοσοκομείων, αλλά ακόμη και μεταξύ 

συναφών κλινικών στο ίδιο νοσοκομείο.  



Έλλειψη και μη εφαρμογή κατευθυντήριων διαγνωστικών και θεραπευτικών οδηγιών, με αποτέλεσμα 

να παρατηρείται άσκοπη παραγγελία διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμακευτικής αγωγής χωρίς 

τεκμηριωμένη ένδειξη.  

Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και κατ' επέκταση στην 

ανεπαρκή εκπαίδευση των ιατρών.  

Ελλιπής αριθμός ειδικευομένων σε βασικές ειδικότητες, συνεπεία  της δραματικής διόγκωσης του 

φαινομένου της ιατρικής μετανάστευσης.  

Έλλειψη θεσμικής κατοχύρωσης ώστε οι ειδικευόμενοι ιατροί να έχουν διαφορετικά καθήκοντα, 

ανάλογα με τον χρόνο εκπαίδευσής τους.  

Διαχωρισμός των κλινικών συναφών ειδικοτήτων στο ίδιο νοσοκομείο με περιορισμένη μεταξύ τους 

λειτουργική, εκπαιδευτική ή νοσηλευτική επικοινωνία και ανταλλαγή επιστημονικής πληροφόρησης. 

Επιστημονική απομόνωση των κλινικών του ΕΣΥ από τις πανεπιστημιακές κλινικές των αντίστοιχων 

ειδικοτήτων με αρνητική επίπτωση στην εκπαίδευση των ιατρών.  

Απουσία εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών σε φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Αυτή είναι απόλυτα αναγκαία, αφού μεγάλο ποσοστό των ιατρών, μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσής τους, θα ασκήσουν κατ' εξοχήν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.  

Μη ύπαρξη σαφών κριτηρίων αξιολόγησης ειδικευομένων ιατρών. 

 

Για την συνολική αναβάθμιση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των ιατρών είναι απαραίτητη η 

θεσμοθέτηση ενός Ενιαίου Φορέα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης που θα στελεχώνεται από το ΚΕΣΥ, τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τους εκπροσώπους των Ιατρικών Σχολών της χώρας και των Ιατρικών 

Εταιρειών.  

Ο Φορέας είναι αναγκαίος για να μελετά, να συντονίζει και να προτείνει λύσεις σε προβλήματα που 

έχουν δυναμική σε ένα εξελισσόμενο σύστημα.  

Παράλληλα πρέπει να καθιερωθεί η συγκρότηση εκπαιδευτικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο, το ΕΣΥ 

και άλλους φορείς, υπό την εποπτεία των πανεπιστημιακών τομέων των αντιστοίχων κλινικών και 

εργαστηριακών ειδικοτήτων.  

Οι τομείς θα επιλέγουν κλινικές ή εργαστήρια των παραπάνω μονάδων, μετά από κρίση των 

προσόντων των εργαζομένων σε αυτά και των υποδομών που διαθέτουν.  

Οι δραστηριότητες και η απόδοση των εκπαιδευτικών αυτών ομάδων θα υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο 

από τον Ενιαίο Φορέα που θα αξιολογεί τις υπηρεσίες παροχής υγείας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

τους εκπαιδευτές και την ερευνητική δραστηριότητα.  

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού θα αφορά γνωστική επάρκεια, κλινική ικανότητα και 

επαγγελματική συμπεριφορά.  

Επιβάλλεται να καθιερωθεί ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια.  

Επί πλέον πρέπει να θεσπιστεί ο έλεγχος απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού ανά έτος για τους 

ειδικευομένους.  

Η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των Κλινικών και Κέντρων που δίνουν ειδικότητα, καθώς και το 

ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους, το ΚΕΣΥ και τον ΠΙΣ, πρέπει να 

αποτελέσει βασικό μέλημα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για όλα τα παραπάνω αποτελεί η αύξηση της χρηματοδότησης για την 

ιατρική εκπαίδευση και η ανανέωση του δυναμικού των ΔΕΠ, με προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ.  

Όλες αυτές οι μεταβολές θα αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  



H αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών, συστημάτων και κονδυλίων θα δημιουργήσει προϋποθέσεις 

για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ιατρών.  

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Αποτελεί γενικότερα αποδεκτή αρχή από όλους τους συναρμόδιους φορείς, την Πανεπιστημιακή 

Ιατρική Κοινότητα, τους Ιατρικούς Συλλόγους, τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρίες και κάθε Ιατρό 

ξεχωριστά, η αναγκαιότητα της συνεχούς και δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης.  

 

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθιστά επιτακτική για κάθε Ιατρό την κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα συνεχιζόμενη επιμόρφωση και εκπαίδευση.  

 

Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε όμως κάποιος ενιαίος φορέας οργάνωσης και συντονισμού της δια βίου 

ιατρικής εκπαίδευσης.  

Τον ρόλο αυτό στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια τον είχαν και τον έχουν οι Επιστημονικές Εταιρείες, 

ενίοτε και κατά περίπτωση οι Ιατρικοί Σύλλογοι και αρκετές φορές τμήματα των δημοσίων, 

νοσοκομείων.  

Επίσης δεν υπήρχαν θεσμοθετημένα κριτήρια για την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από ετών αποφάσισε να αναθέσει αυτή την υπευθυνότητα στις ανά κράτος μέλος 

αρχές, βάζοντας κριτήρια που δόθηκαν από τη UEMS CME (Union European of Medical Specialists – 

Continue Medical Education).  

 

Έτσι η ποιότητα, η διαπίστευση και η μοριοδότηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο προτάθηκε να δίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διαπίστευσης EAC (Europian Accrediation 

Council).  

Όλα τα παραπάνω όμως έχουν καθιερωθεί χωρίς την θεσμοθέτηση του απαραίτητου διοικητικού και 

γραμματειακού πλαισίου το οποίο εκκρεμεί.  

 

Στην Ελλάδα η διαπίστευση και η μοριοδότηση κάθε ιατρικής επιστημονικής εκδήλωσης 

διεκπεραιώνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.  

Ως κύρια κριτήρια μοριοδότησης λαμβάνονται υπόψη το είδος κάθε εκδήλωσης (συνέδριο, σεμινάριο, 

κύκλος μαθημάτων), το θέμα (μονοθεματικό ή εξειδικευμένο), οι ομιλητές Έλληνες και ξένοι 

εγνωσμένου κύρους, καθώς και η διάρκεια (ώρες ημερίδας κ.λπ).  

 

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι στην Ελλάδα σήμερα η δια βίου εκπαίδευση εναπόκειται 

αποκλειστικά στον ζήλο των Ιατρών να βελτιώσουν το επιστημονικό τους επίπεδο και αποτελεί 

κίνητρο μόνο για αυτούς που προσδοκούν να καταλάβουν μια θέση στο δημόσιο σύστημα υγείας 

αξιοποιώντας προς τούτο τα διπλώματα συμμετοχής τους.  

 

Παραμένει ωστόσο σε θεσμική εκκρεμότητα η μορφή της γνώσης που πρέπει να παρέχεται από 

συνέδρια, θεωρητικά σεμινάρια, πρακτικά σεμινάρια, διαδικτυακά μαθήματα, όπως και ο 

απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής σε ημερίδες, πρακτικές εκπαιδεύσεις κλπ.  

 



Για το ενδεχόμενο θέσπισης της υποχρεωτικότητας της δια βίου εκπαίδευσης, ανακύπτει το ζήτημα για 

τον χρόνο έναρξης αυτής της υποχρέωσης.  

 

Σημαντικός παράγων από τον οποίο εξαρτάται η επιτυχής επιτέλεση των προγραμμάτων της δια βίου 

εκπαίδευσης είναι η χρηματοδότηση των διοργανώσεων.   

 

Η μεγάλη οικονομική κρίση η οποία σοβεί, μείωσε δραματικά τα εισοδήματα των νέων κυρίως ιατρών 

των οποίων η συμμετοχή στα προγράμματα δυσχεραίνεται.  

Προς τούτο είναι αναγκαία για τους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρούς του δημόσιου 

τομέα υγείας, η κάλυψη από την εργοδοσία, των απαιτούμενων δαπανών συμμετοχής στα 

προγράμματα εκπαίδευσης.   

 

Για δε τους αυτοαπασχολούμενους ιατρούς οι δαπάνες συμμετοχής να εκπίπτουν από το φορολογητέο 

εισόδημα.  

Το γεγονός ότι οι φαρμακοβιομηχανίες αναλάμβαναν επιλεκτικά και κατά περίπτωση τα κόστη των 

συμμετοχών, πρέπει να ανακαθοριστεί θεσμικά και ριζικά, επί τη βάσει του ότι κάθε χορηγία πρέπει να 

εντάσσεται στον προϋπολογισμό της διοργάνωσης, ώστε να υπάρχει γενικότερη ωφέλεια. 

 

Η θεσμοθέτηση της δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης πρέπει να γίνει με σαφείς κανόνες, που να 

εξασφαλίζουν την με ίσους όρους συμμετοχή όλων των ιατρών, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης και 

γεωγραφικής κατανομής.  

 

Σκοπός της δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι η συλλογή μερικών ακόμη 

πιστοποιητικών για χρήση σε αναζήτηση θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά η παρεχόμενη 

γνώση και εκπαίδευση στους ιατρούς, με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας στην άσκηση του 

επαγγέλματος και της καλύτερης δυνατής περίθαλψης των ασθενών. 

 

 


