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Ο ΓΙΑΤΡΟΣ





Ο ΓΙΑΤΡΟΣ

 Επιστήμονας, μάγος, μυστικιστής, εμπειρικός, 
τεχνίτης;

 Τι είναι η Ιατρική; τέχνη ή επιστήμη; 
 Τέχνη - Επιστήμη - Ανθρωπισμός*

*Ενσυναίσθηση, δηλαδή η συναισθηματική κατανόηση 
(empathy), ή η ικανότητα ενός να αισθάνεται (όχι απλώς 
να αντιλαμβάνεται) το τι αισθάνεται ένας άλλος.



«Υγεία είναι η πλήρης φυσική, ψυχική και 
κοινωνική ευεξία 
και όχι μόνον η απουσία αρρώστιας ή 
αναπηρίας»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, 1946



Ιατρική

 Πολλά χρόνια σπουδών (πτυχίο και 
ειδικότητα)

 Πολύ και συνεχές διάβασμα
 Ανεργία (?)
 Μέτριες οικονομικές απολαβές



Ιατρική

 Αίσθημα προσφοράς
 Κοινωνική αποδοχή
 Οικονομικές απολαβές (?) 
 Μοναδική σχέση γιατρού - ασθενούς 
 Ικανοποίηση 



Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

 12 εξάμηνα σπουδών
 59 υποχρεωτικά 

μαθήματα
 67 επιλεγόμενα (8)



 422 μέλη ΔΕΠ
 2300 ενεργοί φοιτητές
 1200 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 Εισάγονται 300-320 φοιτητές κατ’ έτος
 Εκπαιδεύονται επίσης σε ορισμένα 

μαθήματα φοιτητές φαρμακευτικής και 
οδοντιατρικής (περίπου 250 συνολικά)

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ



Τομείς
 Ανατομίας και Παθολογικής Ανατομικής 
 Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας 
 Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής 
 Ακτινολογίας - Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής 
 Αισθητηρίων Οργάνων 
 Υγείας του παιδιού 
 Νευροεπιστημών
 Χειρουργικής 
 Παθολογίας 

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ



Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

 3 εκπαιδευτικοί πόλοι 
κλινικών μαθημάτων

 ΑΧΕΠΑ – Γ. 
Γεννηματάς

 Ιπποκράτειο
 Παπαγεωργίου -

Παπανικολάου



Ιατρική εκπαίδευση

 Γνώσεις

 Δεξιότητες

 Στάσεις - αξίες



Τι είδους γιατρούς θέλει να βγάζει η Ιατρική Σχολή ΑΠΘ;

 Η εκπαίδευση στην ΙΣΑΠΘ φιλοδοξεί 
 να εξασφαλίσει στο φοιτητή/τρια τις 

επιστημονικές εκείνες γνώσεις που θα του 
επιτρέψουν να αναγνωρίζει και να χειρίζεται 
αποτελεσματικά τα γενικά ιατρικά προβλήματα

 να του μεταδώσει πάνω απ’ όλα,  τις ηθικές
εκείνες αξίες που διέπουν την άσκηση του 
ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος



Σκοπός της προπτυχιακής 
εκπαίδευσης στην Ιατρική είναι:

1. Η στήριξη των υπηρεσιών υγείας και 
περίθαλψης της χώρας, καταρτίζοντας γιατρούς 
ικανούς να παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας



2. Να εμφυτεύσει την ακαδημαϊκή νοοτροπία και 
να δώσει τη δυνατότητα, σε όποιον επιθυμεί, να 
ενταχθεί στο χώρο της Ακαδημαϊκής Ιατρικής, 
ως ερευνητής και δάσκαλος



Σχηματική παράσταση της ισχύουσας 
αντίληψης για το πρόγραμμα σπουδών

Προκλινικά
μαθήματα

1o        3o έτος

Κλινικά
μαθήματα

4o        6o έτος

Πτυχίο



General Medical Council
Tomorrow’s Doctor: Recommendations on Undergraduate 

Medical Education, London December 1993

Αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης του φοιτητή με 
θεωρητικές γνώσεις, με μείωση του φορτίου
παρεχόμενων πληροφοριών

Μελέτη στα πρότυπα μίας δια βίου εκπαίδευσης 
στηριζόμενη σε έννοιες όπως η εξερεύνηση, η κριτική 
αξιολόγηση και η αυτοεκπαίδευση

Περιορισμός της διαίρεσης του προγράμματος 
σε προκλινικά και κλινικά μαθήματα, με 
ενοποίηση των μαθημάτων, οριζόντια και 
κάθετα, υπό τον όρο της διεπιστημονικής 
σύνθεσης



SPICES (Harden,1984)

Student centred (φοιτητοκεντρική)
 Problem-based learning (μάθηση       

μέσω επίλυσης προβλημάτων)
 Integration (διασύνδεση)
Community-orientated

(Προσανατολισμένη στην κοινότητα)
Εlectives (επιλεγόμενα)



Σχηματική παράσταση της νέας 
αντίληψης για το πρόγραμμα σπουδών

προκλινικά
μαθήματα

1o        3o έτος

Κλινικά
μαθήματα

4o        6o έτος

Πτυχίο



Knows

Shows how

Knows how

Does

Knows Θεωρητική γνώση

Knows how
Συνδυασμός θεωρητικών
γνώσεων

Shows how
Επίδειξη δεξιοτήτων στο 
εργαστήριο

Does
Εφαρμογή δεξιοτήτων στην πράξη



Εργαστήριο Κλινικών 
Δεξιοτήτων



μαξιλαράκι για την εκπαίδευση  στον 
καθετηριασμό φλεβών



Κλινικά μαθήματα

 Ο σκληρός πυρήνας της ιατρικής
 Ο λόγος που η συντριπτική πλειοψηφία 

διάλεξε την ιατρική
 Τότε που καταλαβαίνει κανείς τη σημασία 

των προκλινικών μαθημάτων και αρχίζει 
να κάνει το όνειρο πραγματικότητα



Η κλινική άσκηση του φοιτητή

 Ο φοιτητής ως «δέκτης - παραλήπτης» 
γνώσεων και εμπειριών. 

 Ο φοιτητής ως «δότης». 
Γιατί, εξάσκηση της ιατρικής σημαίνει να 
υπηρετείς, να προσφέρεις, να δίνεις. 



 Δεν μπορείς να μάθεις την τέχνη ή την 
επιστήμη της ιατρικής πράξης από 
κανένα βιβλίο

 Την κλινική εξέταση δεν τη μαθαίνεις στη 
βιβλιοθήκη 

 Τη μαθαίνεις στο κρεβάτι του αρρώστου
 «Μόνο αυτός που ασκεί την ιατρική γίνεται 

ένας καλός γιατρός» 



Ο ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Η λέξη «κλινικός» προέρχεται από την «κλίνη». Ας μη το 
ξεχνάμε. 

Ορισμός του κλινικού: «ο κλινικός είναι: 
 ο γιατρός που είναι δίπλα στο κρεβάτι του πάσχοντος 

συνανθρώπου, 
 ο γιατρός που αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής που 

του εμπιστεύθηκε ο ασθενής, 
 ο γιατρός που σχεδιάζει και εφαρμόζει τη στρατηγική της 

θεραπευτικής φροντίδας»



Ο ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

 Ο κλινικός δεν θεραπεύει μία νόσο. Θεραπεύει 
ασθενείς που έχουν κάποια ασθένεια 

 «Νόσος» (ή νόσημα): ένα σύνολο 
αλληλοσυσχετιζόμενων φαινομένων, όπως 
περιγράφονται σε οποιαδήποτε σελίδα ενός 
οποιουδήποτε βιβλίου Νοσολογίας, Παθολογίας ή 
Χειρουργικής   

 «Ασθένεια»: προέρχεται από την αλληλεπίδραση
μιας νόσου με ένα συγκεκριμένο ασθενή. 

H ασθένεια δεν είναι καθόλου απρόσωπη 



Ο καλός κλινικός γιατρός

Περιληπτικά λοιπόν, αν κάποιος από σας θέλει να ανήκει στην 
κατηγορία των «καλών κλινικών γιατρών» θα πρέπει:

 Να είναι ένας καλός παρατηρητής
 Να είναι ένας καλός κριτικός
 Να επικοινωνεί καλά με τον ασθενή
 Να είναι καλός στη λήψη αποφάσεων
 Να είναι ηθικός, τίμιος και ακέραιος
 Να είναι ένας καλός μαθητής – τώρα, αργότερα 

και πάντοτε.



Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
 Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία με 

επιμέρους κατευθύνσεις 
 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της 

Βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας
 Τεχνικές εξωσωματικής κυκλοφορίας -

Τεχνολογία συσκευών Καρδιοχειρουργικής
 Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία
 Medical Research Methodology



Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών

 Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
σπουδών «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ»

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της 
Ιατρικής Πληροφορικής (Διατμηματικό) 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
Άθληση και Υγεία (Διατμηματικό) 

 Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

http://lomiweb.med.auth.gr/promesip/
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc


Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών

 Διδακτορικές διατριβές



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  _ 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
10. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
13. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
15. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
16. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
17. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
18. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
19. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

20. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
21. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
22. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
23. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
24. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
25. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
26. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
27. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
28. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
29. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
30. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
31. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
32. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
33. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
34. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
37. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
38. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ



Επαγγελματικές προοπτικές

 Πρωτοβάθμια περίθαλψη
(ιδιωτικό ιατρείο, ασφαλιστικοί οργανισμοί, 
Κέντρα υγείας, περιφερικά ιατρεία κ.λπ.)

 Νοσοκομεία
(Νομαρχιακά, Περιφερειακά, 
Πανεπιστημιακά)

 Έρευνα, Πανεπιστήμιο



 Ιατρικός Πληθωρισμός (62000 γιατροί)
 12% ανεργία
 Περιφερειακή ανισοκατανομή 

(Αττική 6,5 γιατροί / 1000 κατοίκους ενώ 
στη Θράκη 4,1) 

 Ορισμένες υπερπλήρεις ειδικότητες
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