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1η  Ετήσια συνάντηση για την Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

"Από τις Ιατρικές Σχολές, στα πρώτα χρόνια της ειδικότητας" 

 

 

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 

Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Γουδή, Αθήνα 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

 

09:00 – 09.15 Προσέλευση. Χαιρετισμοί. Καθορισμός στόχου της συνάντησης 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των Προέδρων και των εκπροσώπων των 

Ιατρικών Σχολών της χώρας μας σε κάθε ενότητα. Ο προβλεπόμενος χρόνος είναι πέντε λεπτά  

για κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα: 

09.15-09.45 Η προετοιμασία των αποφοίτων για τα πρώτα χρόνια της εργασίας τους 

09.45-10.15 
Η εκπαίδευση σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας, σχέσης ιατρού-ασθενούς, 

σχέσης ιατρού με τους συναδέλφους του. 

10.15-10.45 
Η εκπαίδευση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και της διασύνδεσής της με την κλινική 

ιατρική 

10.45-11.15 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτών και η αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης με βάση 

τα αποτελέσματα της. Η εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης των 

Εκπαιδευτών  

11.15-11.45 
Πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Ιατρικών 

Σχολών της χώρας μας; Τα υπέρ και τα κατά. 

11.45-12.15 Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις για τη διαμόρφωση κειμένου θέσεων. 

12.30-13.00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ  
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13.00 – 16.00 

Τοποθετήσεις των Προέδρων και των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

των Επιστημονικών Εταιρειών Ειδικότητας της χώρας μας, στα παρακάτω 

θέματα. Ο προβλεπόμενος χρόνος είναι 8-10 λεπτά  για κάθε Εταιρεία.  

1. 

Η οργάνωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων κατά τα  πρώτα χρόνια της 

ειδικότητας. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα γι’ αυτό σε εθνικό ή τοπικό 

επίπεδο;  

2. 
Η επάρκεια της προπτυχιακής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τις 

απαιτήσεις της εργασίας ενός ειδικευόμενου.  

3. Η εκπαίδευση σε θέματα Δημόσιας Υγείας που αφορούν την κάθε ειδικότητα.  

 

 

16.00-16.30 

 

 

Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις για τη διαμόρφωση κειμένου θέσεων 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! 

Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και η κάθε παρουσίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

προφορικά ή και με την προβολή διαφανειών. 


