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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αντίθετοι οι νέοι ιατροί στη βαθµολόγηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας 
- Ικανοποίηση από την αναδίπλωση του Υπουργείου Υγείας 

Ως Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας εκφράζουµε την αντίθεσή µας στην σχεδια-
ζόµενη από το Υπουργείο Υγείας βαθµολόγηση των τίτλων ιατρικής ειδικότη-
τας, µε βάση το νέο σύστηµα πανελλαδικών εξετάσεων που προωθείται.  

Η ύπαρξη ενός αδιάβλητου συστήµατος πανελλαδικών εξετάσεων για τη 
λήψη του τίτλου κάθε ιατρικής ειδικότητας, όπως συµβαίνει σε πολλές άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και παγκοσµίως, θεωρείται θεµιτή και στη διαµόρ-
φωσή του οφείλουν να εργαστούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, οι Ιατρικές 
Σχολές, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Επιστηµονικές Εταιρείες και Ενώσεις, και 
περισσότερο από όλους οι ίδιοι οι ειδικευόµενοι Νέοι Ιατροί, τους οποίους 
και αφορά µια τέτοια αλλαγή στον τρόπο απόκτησης της ειδίκευσής τους. 

Αυτό δεν σηµαίνει ασφαλώς πως πρέπει ο αποκτώµενος τίτλος να συνοδεύε-
ται από βαθµό, καθώς έτσι δηµιουργούνται ειδικευµένοι ιατροί “πολλών τα-
χυτήτων” και τιθεται το ερώτηµα της µη επαρκούς ή ελλιπούς εκπαίδευσής 
τους, καθώς και τίθενται σε αµφιβολία τα εργασιακά τους δικαιώµατα, τα 
οποία µέχρι σήµερα απολαµβάνουν εξίσου όλοι οι κάτοχοι τίτλου µιας ιατρι-
κής ειδικότητας. Επίσης, δηµιουργείται οξύ πρόβληµα όσον αφορά στο τι θα 
γίνεται µε τους ειδικευµένους ιατρούς προερχόµενους από χώρες του εξωτε-
ρικού, καθώς σε καµία χώρα ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας δεν συνοδεύ-
εται από βαθµό, όπως πχ συµβαίνει µε το πτυχίο Ιατρικής. 

Επίσης, αντικρούωντας την επιχειρηµατολογία περί “αξιολόγησης” της πα-
ρεχόµενης εκπαίδευσης των ειδικευοµένων µέσω της βαθµολόγησης των τί-
τλων ειδικότητας, ως Νέοι Ιατροί αντιπροτείνουµε την ενεργό χρήση και τή-
ρηση log-books σε κάθε πρόγραµµα σπουδών στην ειδικότητα, την συνεχή 
αξιολόγηση των ειδικευοµένων αλλά και των εκπαιδευτών τους µέσω ενδο-
νοσοκοµειακών εξαµηνιαίων ή ετήσιων εξετάσεων, καθώς επίσης και την 
καθιέρωση σε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες των εξετάσεων των αντί-
στοιχων European Boards της UEMS, όπως συµβαίνει ήδη σε πολλές Ευρω-
παϊκές χώρες.


