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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ελληνικές σχολές των επιστηµών υγείας είναι από τις πρώτες που ιδρύθηκαν στο νέο
ελληνικό κράτος και έχουν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο έργο στη διάρκεια των
χρόνων που πέρασαν και µάλιστα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Όµως η
χώρα µας φαίνεται να µην µπόρεσε να συµµετάσχει στις ραγδαίες εξελίξεις του
σύγχρονου κόσµου, ιδιαίτερα στον τοµέα των επιστηµών υγείας. Τα χρόνια προβλήµατα
που ταλανίζουν τις ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας αντανακλούν αυτά της ανώτατης
εκπαίδευσης στην Ελλάδα: υποχρηµατοδότηση, έλλειψη οικονοµικής και διοικητικής
αυτοτέλειας, απαρχαιωµένο θεσµικό πλαίσιο, γραφειοκρατία. Τα ιδιαίτερα προβλήµατα
των σχολών επιστηµών υγείας αφορούν:
•

τις υποδοµές για την κλινική άσκηση των φοιτητών της ιατρικής, της
οδοντιατρικής και της νοσηλευτικής (πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και
εργαστήρια)

•

την υπερπαραγωγή επιστηµόνων υγείας (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρµακοποιών)
µε αποτέλεσµα την ανεργία / υποαπασχόληση σηµαντικού αριθµού νέων
επιστηµόνων,

•

την υστέρηση στην παραγωγή καινοτόµου έρευνας στις ιατροβιολογικές
επιστήµες

•

τις χαµηλές αµοιβές και τα θεσµικά κενά στις εργασιακές σχέσεις των µελών
∆ΕΠ µε αποτέλεσµα την ετεροαπασχόληση

•

τον τρόπο πρόσληψης / εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ

•

τον κανονισµό, το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία των σπουδών των φοιτητών
επιστηµών υγείας
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Τα τελευταία χρόνια γίνονται σηµαντικές προσπάθειες για την αναβάθµιση των
σπουδών στον τοµέα της Υγείας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ακόµα και κάτω από
αντίξοες συνθήκες οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας παρήγαγαν και εξακολουθούν
να παράγουν λαµπρούς ακαδηµαϊκούς που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
και επιστήµονες υγείας που µε την επάρκεια τους συνέβαλαν τα µέγιστα ώστε η υγεία
και το προσδόκιµο ζωής των Ελλήνων να βελτιωθούν θεαµατικά τις τελευταίες
δεκαετίες και η χώρα µας µε βάση όλους τους δείκτες υγείας του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας να κατατάσσεται στις αναπτυγµένες υγειονοµικά χώρες.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7

Το 1834 ιδρύθηκε η πρώτη σχολή επιστηµών υγείας στην Ελλάδα, η Ιατρική
Σχολή Αθηνών. Από τότε µέχρι σήµερα ιδρύθηκαν και λειτουργούν 17 σχολές
επιστηµών υγείας, οι οποίες εκπαιδεύουν επιστήµονες, που παρέχουν υπηρεσίες
υγείας στον ελληνικό πληθυσµό, δηλαδή ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρµακοποιούς,
νοσηλευτές, διαιτολόγους και κτηνιάτρους. Οι περισσότερες από τις σχολές αυτές
ιδρύθηκαν µετά το 1975 στην περιφέρεια συµβάλλοντας αποφασιστικά στην
βελτίωση της υγειονοµικής περίθαλψης των κατοίκων της περιφέρειας.
Οι σχολές επιστηµών υγείας έχουν προσφέρει σηµαντικότατο έργο κάτω από
αντίξοες συνθήκες (οικονοµική ανέχεια, πόλεµοι, κατοχή, εµφύλιος, πολιτική
αστάθεια) και έχουν συµβάλλει τα µέγιστα ώστε η Ελλάδα να ανήκει στις προηγµένες
υγειονοµικά χώρες του κόσµου, µε βάση τους δείκτες που χρησιµοποιεί ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Σηµαντικοί επιστήµονες, οι οποίοι διέπρεψαν και
διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι απόφοιτοι των ελληνικών σχολών
επιστηµών υγείας.
Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας δεν
µπορούν να παρακολουθήσουν επαρκώς τις ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώθηκαν
στον χώρο των επιστηµών υγείας. Υπάρχει σηµαντική υστέρηση στις υποδοµές, την
παρεχόµενη εκπαίδευση και την καινοτόµο επιστηµονική έρευνα. Επιπλέον, οι
απόφοιτοι των σχολών επιστηµών υγείας αντιµετωπίζουν ένα συνεχώς διογκούµενο
πρόβληµα επαγγελµατικής αποκατάστασης.
Στόχος της παρούσας µελέτης, η οποία έγινε στα πλαίσια της ευρύτερης
έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ για την ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα, είναι η καταγραφή
των κυριοτέρων προβληµάτων που ταλανίζουν την εκπαίδευση και τη έρευνα στις
σχολές επιστηµών υγείας και των προβληµάτων επαγγελµατικής αποκατάστασης των
αποφοίτων, καθώς και η διατύπωση ορισµένων προτάσεων, που κατά την γνώµη της
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οµάδας έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ, θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στον συνεχιζόµενο
διάλογο για τα ΑΕΙ.
∆ιευκρινίζουµε από την αρχή, ότι µε τον όρο «σχολές επιστηµών υγείας»
εννοούµε τις ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρµακευτικές, νοσηλευτικές και κτηνιατρικές
σχολές καθώς την µοναδική σχολή διαιτολογίας της Ελλάδας, δηλαδή σχολές που
εκπαιδεύουν επιστήµονες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα πολίτη. ∆εν
συµπεριλάβαµε τις σχολές βιολογίας, µοριακής βιολογίας ή βιοτεχνολογίας, αν και
παρέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στο µέλλον τέτοιες υπηρεσίες, καθώς
άπτονται περισσότερο των βασικών επιστηµών και για το λόγο αυτό σε µερικά
πανεπιστήµια υπάγονται στις σχολές επιστηµών υγείας και σε άλλα σε άλλες σχολές.
Τέλος, µερικές από τις εκπαιδευτικές µονάδες που αναφέρουµε είναι ανεξάρτητες
«σχολές» π.χ. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και άλλες είναι «τµήµατα»
υπαγόµενα σε µια σχολή π.χ. τµήµα νοσηλευτικής της σχολής επιστηµών υγείας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
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2.1. Μέθοδοι έρευνας
•

Επιτόπια επίσκεψη σε γραµµατείες πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων

•

Έρευνα στο διαδίκτυο

•

Χρήση πηγών όπως επετηρίδες, πανεπιστηµιακές εκδόσεις, κλπ

•

Χρήση σχετικών άρθρων στον Τύπο

•

Επίσκεψη σε επαγγελµατικούς συλλόγους (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος,
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κλπ)

•

Χρήση στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας

•

Χρήση στοιχείων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τη Eurostat

•

Χρήση στοιχείων από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ).

•

Έρευνα σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων που αφορούν δηµοσιεύσεις σε διεθνή
περιοδικά ιατροβιολογικών επιστηµών

•

Χρήση στοιχείων από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆)

•

Χρήση στοιχείων από το Υπουργείο Υγείας

•

Προσωπική εµπειρία του συντάκτη της έκθεσης και συζητήσεις µε άλλα µέλη
της πανεπιστηµιακής κοινότητας

2.2. Προβλήµατα στην διεξαγωγή της έρευνας
•

Απροθυµία συνεργασίας των υπαλλήλων στις υπηρεσίες

•

Γραφειοκρατικά προβλήµατα (π.χ. για να χορηγήσουν τα στοιχεία απαιτούν
να υποβληθεί αίτηση στο πρωτόκολλο που θα απαντηθεί σε άγνωστο χρόνο)

•

Έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων / αρχείων
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2.3. Ιδιαιτερότητες των σχολών επιστηµών υγείας
•

Η εκπαίδευση στις επιστήµες υγείας περιλαµβάνει εκτός από τη θεωρητική
κατάρτιση του µελλοντικού επιστήµονα και πρακτική εξάσκηση, που
αποτελεί

αναπόσπαστο

τµήµα

της

εκπαίδευσης.

Είναι

αυτονόητο

παραδείγµατος χάριν ότι ο πτυχιούχος µιας ιατρικής σχολής οφείλει να
γνωρίζει όχι µόνο τη θεωρία της ιατρικής επιστήµης, αλλά κυρίως να µπορεί
να εξετάσει τον ασθενή, να µπορεί να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των
εργαστηριακών εξετάσεων, να κάνει διαφορική διάγνωση και να εφαρµόσει
την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, που συχνά απαιτεί ειδικές δεξιότητες
όπως π.χ. ενδοφλέβια χορήγηση φαρµάκων, χειρουργικές επεµβάσεις κλπ. Για
να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες, ο φοιτητής οφείλει να ασκηθεί πρακτικά
σε πραγµατικούς ασθενείς υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος. Για τον λόγο
αυτό οι ιατρικές και νοσηλευτικέςσχολές διαθέτουν εκτός από τα αµφιθέατρα
και τα εργαστήρια, πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή κλινικές που προορίζονται
για την εκπαίδευση των φοιτητών. Οι οδοντιατρικές σχολές περιλαµβάνουν
εξάσκηση των φοιτητών σε οδοντιατρικές εργασίες που γίνονται σε
εξωτερικούς

ασθενείς

στις

εγκαταστάσεις

των

σχολών,

ενώ

στις

φαρµακευτικές σχολές η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε ιδιωτικά φαρµακεία.
•

Η µεταπτυχιακή εκπαίδευση των νέων ιατρών περιλαµβάνει:
o Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που γίνεται υπό την επίβλεψη
µελών ∆ΕΠ των ιατρικών σχολών
o Την

εκπαίδευση

σε

κάποια

ειδικότητα

που

γίνεται

στις

πανεπιστηµιακές κλινικές και σε άλλες κλινικές των δηµόσιων
νοσοκοµείων, ενώ οι εξετάσεις για την χορήγηση τίτλου γίνονται υπό
την επίβλεψη καθηγητή ιατρικής, που διδάσκει το σχετικό αντικείµενο
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στην πλησιέστερη Ιατρική Σχολή. Θα πρέπει πάντως να διευκρινιστεί
ότι ο τίτλος ειδικότητας δεν αποτελεί ακαδηµαϊκό τίτλο, ούτε στην
Ελλάδα ούτε διεθνώς.
o Την

παρακολούθηση

µεταπτυχιακών

προγραµµάτων

που

οργανώνονται και γίνονται µε ευθύνη των σχολών επιστηµών υγείας
•

Οι γνώσεις της Ιατρικής Επιστήµης ιδιαίτερα, αλλά και των άλλων επιστηµών
Υγείας αλλάζουν ταχύτατα, γεγονός που απαιτεί πανεπιστήµια ικανά να
αφοµοιώσουν και να µεταδώσουν τα νεώτερα δεδοµένα
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3. ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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3.1. Καταγραφή των σχολών επιστηµών υγείας
Καταγράφηκαν 17 σχολές πανελλαδικά κατανεµηµένες σε 9 διαφορετικά ΑΕΙ
(Πίνακας 1).
Συγκεκριµένα υπάρχουν :

7

Ιατρικές σχολές

2

Οδοντιατρικές σχολές

3

Φαρµακευτικές σχολές

2

Κτηνιατρικές σχολές

2

σχολές Νοσηλευτικής (Λειτουργεί η µία, η άλλη
αναµένεται να λειτουργήσει από το 2006-07))

1

σχολή ∆ιαιτολογίας

Μέχρι την δεκαετία του 1980 υπήρχαν µόνο έξι σχολές επιστηµών υγείας στα
πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε µία περίοδος ίδρυσης πολλών
νέων σχολών σε πρακτικά όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Τα κριτήρια
ίδρυσης των νέων σχολών επιστηµών υγείας δεν ήταν οι αυξηµένες ανάγκες σε
παραγωγή επιστηµονικού δυναµικού. Για παράδειγµα το επάγγελµα του ιατρού ήταν
ήδη κορεσµένο από την δεκαετία του 1980, γιατί αντιστοιχούσαν 415 κάτοικοι ανά
ιατρό (µια αναλογία που είναι η επιθυµητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ
ταυτόχρονα είχε αρχίσει το φαινόµενο εγγραφής νέων ιατρών στο ταµείο ανεργίας
(στοιχεία

Πανελλήνιου

Ιατρικού

Συλλόγου

και

ΟΑΕ∆).

Παρόλα

αυτά

δηµιουργήθηκαν 5 νέες ιατρικές σχολές, σε Πάτρα, Γιάννενα, Ηράκλειο,
Αλεξανδρούπολη και Λάρισα.
Η αυξηµένη παραγωγή ιατρών (µαζί µε την µαζική εισροή από πτυχιούχους
σχολών του εξωτερικού) οδήγησε στο σηµερινό θλιβερό φαινόµενο της ανεργίας των
νέων ιατρών που προσεγγίζει το 12% σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, χωρίς να
υπολογίζεται η υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση. Αντίθετα η Ελλάδα είχε και
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έχει οξύτατο πρόβληµα νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την υγεία σε 1.000
Έλληνες αντιστοιχούν 3.9 νοσηλευτές, αναλογία που φέρνει την χώρα µας στην 27η
θέση των χωρών του ΟΟΣΑ, και στις τελευταίες της Ευρώπης (πηγή ΟΟΣΑ, έκδοση
2004, έκθεση Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 2005). Στις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού είναι διπλάσια ή και
µεγαλύτερη. Όµως, ιδρύθηκε µόνο µία νοσηλευτική σχολή (Αθήνα) και αναγγέλθηκε
το φθινόπωρο του 2006 η λειτουργία µίας δεύτερης (Σπάρτη). Θα πρέπει να
διευκρινιστεί ότι οι Πανεπιστηµιακές Νοσηλευτικές Σχολές παράγουν στελέχη της
νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκοµείων (π.χ. προϊσταµένους/προϊστάµενες) ενώ οι
λοιποί νοσηλευτές/τριες παράγονται µαζί µε όλο το παραϊατρικό προσωπικό από τα
ΤΕΙ

και

παλαιότερα

από

τις

σχολές
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των

µεγάλων

νοσοκοµείων.

Πίνακας 1: Σχολές επιστηµών υγείας στην Ελλάδα: παρουσίαση ανά τµήµα, πόλη και έτος ίδρυσης

Ι∆ΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΗ

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ

ΑΠΘ
ΑΠΘ
ΑΠΘ
ΑΠΘ
∆Π ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ
Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π. ΚΡΗΤΗΣ
Π. ΠΑΤΡΩΝ
Π. ΠΑΤΡΩΝ
Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
ΣΠΑΡΤΗ

1942
1959
1955
1950
1977
1837
1911
1843
1980
1985
1993
1977
1977
1977
1977
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
- ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ

1990

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ΠΘ: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
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3.2 Τα κριτήρια ίδρυσης των νέων σχολών επιστηµών υγείας:
•

Οικονοµική ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών

•

Κάλυψη αναγκών υγείας περιοχών που ήταν αποµονωµένες γεωγραφικά και
υποβαθµισµένες υγειονοµικά, µε την δηµιουργία σύγχρονων
πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων και στελέχωση τους από πανεπιστηµιακούς
γιατρούς.

Κανένας βέβαια, δεν διαφωνεί µε την προσπάθεια υποστήριξης της ανώτατης
εκπαίδευσης στην περιφέρεια, αλλά δεν είναι λίγες εκείνες οι φωνές που έχουν ήδη
αρχίσει να ακούγονται, προειδοποιώντας ότι η επέκταση αυτή µπορεί να γίνει σε
βάρος των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, στα οποία είχε στηριχθεί η ανώτατη
εκπαίδευση στην υγεία, τα προηγούµενα χρόνια. Και είχε στηριχθεί σ΄ αυτά, µε
µεγάλη επιτυχία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και αυτό συχνά, κάτω από
αντίξοες συνθήκες.
Η διοχέτευση όλων των διαθέσιµων πόρων στην δηµιουργία νέων σχολών
επιστηµών υγείας στην περιφέρεια, οδήγησε σε υποβάθµιση των υποδοµών των
σχολών επιστηµών υγείας των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Χαρακτηριστικά, ενώ την τελευταία 15ετία έχουν παραδοθεί 5 σύγχρονα
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πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία στη περιφέρεια, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών δεν διαθέτει ένα σύγχρονο αµιγώς πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, στο οποίο να
στεγάζονται όλες οι πανεπιστηµιακές κλινικές και το οποίο να αποτελεί κέντρο
αναφοράς.
Αντίθετα, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, οι πενήντα πανεπιστηµιακές κλινικές
και τα 25 εργαστήρια είναι διάσπαρτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πολλά από
αυτά στεγάζονται σε προπολεµικά κτίρια. Πανεπιστηµιακές κλινικές φιλοξενούνται
στα νοσοκοµεία Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Αλεξάνδρας, Αρεταίειο, Αιγινήτειο, Α.
Συγγρός, Ευγενίδειο, Παίδων (Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία), Ευαγγελισµός,
Σωτηρία, Γενικό Κρατικό, Σισµανόγλειο, Νίκαιας, ΚΑΤ, Αγία Όλγα και Αττικό. Να
σηµειωθεί ότι το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο είναι πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και
διοικούνται από πανεπιστηµιακούς µε πρόεδρο της εφορίας τον πρόεδρο ή
αντιπρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν ή διοικούνται
από το ΕΣΥ. Οι φοιτητές ταλαιπωρούνται έχοντας να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις
καθηµερινώς και το ενιαίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας διασπάται. Ακόµη και η
συνεργασία

µεταξύ

των

πανεπιστηµιακών

κλινικών

είναι

δυσχερής

λόγω

αποστάσεως. Το πλέον σύγχρονο νοσοκοµείο, το Αττικό Νοσοκοµείο, αν και δεν
χτίστηκε µε προδιαγραφές πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου, παραχωρήθηκε στην
Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ωστόσο, χρηµατοδοτείται και διοικείται από το Υπουργείο
Υγείας. Προς το παρόν υπολειτουργεί λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού. Είναι
χαρακτηριστικό ότι δεν εντάχθηκε πλήρως στο σύστηµα εφηµεριών του
λεκανοπεδίου της Αττικής και πολλές κλινικές και εργαστήρια που προβλέπονται δεν
έχουν αρχίσει ακόµα να λειτουργούν. Επιπλέον, είναι αποµακρυσµένο, µε κακή οδική
πρόσβαση, δηµιουργώντας τεράστιες δυσκολίες στη µετακίνηση των φοιτητών.
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Παρόµοιο πρόβληµα αντιµετωπίζει και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης όπου τα κλινικά µαθήµατα γίνονται στις πανεπιστηµιακές κλινικές στα
νοσοκοµεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο, Κεντρικό και Παπανικολάου.

Προτάσεις
•

Να µην δηµιουργηθούν νέες σχολές επιστηµών υγείας. Οι υπάρχουσες, µαζί
µε τις αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού όπου σπουδάζουν Έλληνες φοιτητές
επαρκούν για την παραγωγή του επιστηµονικού δυναµικού που είναι
απαραίτητο για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας.

•

Εξαίρεση αποτελεί ενδεχοµένως η Νοσηλευτική λόγω των αυξηµένων
αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό

•

∆ηµιουργία σύγχρονων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, όπου θα συγκεντρωθούν οι διάσπαρτες κλινικές και
εργαστήρια.

3.3. Χρηµατοδότηση των σχολών επιστηµών υγείας
Οι σχολές επιστηµών υγείας, όπως και ολόκληρη η ανώτατη εκπαίδευση,
χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τον δηµόσιο προϋπολογισµό. Στα πλαίσια της
υποχρηµατοδότησης της παιδείας (η Ελλάδα αφιερώνει στην παιδεία το χαµηλότερο
ποσό ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος, βλέπε σχετικό κεφάλαιο
της έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ αφιερωµένο στη σύγκριση των συστηµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι πόροι των σχολών επιστηµών
υγείας δεν είναι επαρκείς. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι σχολές επιστηµών υγείας
έχουν το µεγαλύτερο κόστος ιδρύσεως και λειτουργίας από όλες τις άλλες σχολές. Για
παράδειγµα µία ιατρική σχολή πρέπει να έχει οργανωµένα εργαστήρια µε θέσεις
άσκησης για όλους τους φοιτητές στα προκλινικά έτη (π.χ. εργαστήρια ανατοµικής,

20

ιστολογίας, φυσιολογίας, κ.λ.π.) και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία για την άσκηση των
φοιτητών στα κλινικά έτη. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια,
επιστηµονικό εξοπλισµό και πόρους για τη διεξαγωγή έρευνας. Το κόστος ίδρυσης
και συντήρησης ενός νοσοκοµείου µερικών εκατοντάδων κλινών είναι ιδιαίτερα
υψηλό (Πίνακας 2).

Πίνακας

2:

Οικονοµικά

στοιχεία

2005

για

το

νοσοκοµείο

Λαϊκό

(στεγάζει 6 πανεπιστηµιακές κλινικές)
•

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

•

Το λειτουργικό κόστος καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας
o Για το 2005 το κόστος λειτουργίας ήταν € 95.000.000
o Το 2005 πληρώθηκαν επιπλέον από τον κρατικό προϋπολογισµό για
χρέη παρελθόντων ετών € 77.000.000
o Στα κόστη αυτά ∆ΕΝ περιλαµβάνεται το κόστος µισθοδοσίας:


του προσωπικού (επιστηµονικό και µη, περίπου 1.000 άτοµα)



των πανεπιστηµιακών ιατρών (περίπου 300) στους οποίους
καταβάλλεται κλινικό επίδοµα και αποζηµίωση εφηµεριών από
το Υπουργείο Υγείας



οι τακτικές αποδοχές των πανεπιστηµιακών ιατρών που
καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας

o Εάν συµπεριληφθεί το κόστος µισθοδοσίας, ο προϋπολογισµός
υπερδιπλασιάζεται.
Πηγή: Οικονοµική Υπηρεσία ΓΝΑ Λαϊκό
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Οι σχολές επιστηµών υγείας δεν έχουν οικονοµική αυτοτέλεια και ο προϋπολογισµός
λειτουργίας τους ορίζεται και καλύπτεται από το κράτος. Το µεγαλύτερο µέρος της
χρηµατοδότησης αφορά µη ελαστικές δαπάνες (κυρίως µισθοδοσία προσωπικού). Το
κόστος λειτουργίας των περισσότερων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων καλύπτεται
από το Υπουργείο Υγείας.
Τα οικονοµικά αυτά δεδοµένα οδηγούν σε οικονοµική ασφυξία, εξάρτηση από
την πολιτεία, φτωχές υποδοµές, χαµηλές αµοιβές, µαρασµό της έρευνας και τελικά σε
υποβάθµιση του παρεχόµενου προϊόντος.
Προτάσεις
•

Για να µπορέσουν οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας να γίνουν
ανταγωνιστικές προς τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να έχουν
αυξηµένους οικονοµικούς πόρους και δυνατότητα αυτοδιαχείρισης. ∆εν αρκεί
µόνο η αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ µε το οποίο επιχορηγούνται αλλά
πρέπει να υπάρξει και η δυνατότητα άντλησης πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα.

•

Οι Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης για παράδειγµα θα µπορούσαν
να χρηµατοδοτήσουν την δηµιουργία υπερσύγχρονων πανεπιστηµιακών
νοσοκοµείων από ίδιους, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους.

•

Τα νοσοκοµεία αυτά, παράλληλα µε την παροχή υψηλού επιπέδου
υγειονοµικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήµατος
και ασφαλιστικού φορέα, θα µπορούσαν να διαθέτουν και κλινικές, που θα
λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, θα απευθύνονταν σε πολίτες µε
υψηλό εισόδηµα και αλλοδαπούς, στις οποίες θα εργάζονται πανεπιστηµιακοί
ιατροί και των οποίων τα έσοδα θα χρηµατοδοτούν την λειτουργία του
νοσοκοµείου. Υπάρχει ανάλογη διεθνής εµπειρία, κυρίως στις ΗΠΑ, όπου
έγκυρες ιατρικές σχολές (π.χ. Harvard Medical School) έχουν πανεπιστηµιακά
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νοσοκοµεία που λειτουργούν µε κριτήρια ιδιωτικής οικονοµίας και αποφέρουν
τεράστια έσοδα στο πανεπιστήµιο.
•

Επίσης όλες οι Σχολές Επιστηµών Υγείας, ιδιαίτερα οι Ιατρικές και
φαρµακευτικές, θα µπορούσαν να συνεργαστούν οικονοµικά µε την
βιοµηχανία σε τοµείς εφαρµοσµένης έρευνας για τη δηµιουργία τεχνογνωσίας
και εµπορικής εκµετάλλευσης της για προσπορισµό εσόδων.

•

Εξίσου σηµαντική µε την αύξηση της χρηµατοδότησης και την ανεύρεση
νέων πόρων είναι και η χρηστή, ορθολογική και επαγγελµατική χρήση των
υπαρχόντων πόρων. Η πρόσληψη επαγγελµατιών οικονοµικών διαχειριστών
και η θεσµοθέτηση τακτικών ελέγχων από εξωτερικούς ανεξάρτητους
λογιστές, ενδεχοµένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

3.4. Υλικοτεχνική υποδοµή των σχολών επιστηµών υγείας
Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα υλικοτεχνικής υποδοµής αναφέρουµε τις σχολές
επιστηµών υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πίνακας 3).
.
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Πίνακας 3: Προσωπικό – υλικοτεχνική υποδοµή της Σχολής Επιστηµών Υγείας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Οδοντιατρική

Φαρµακευτική

695

125

47

40

Ενεργοί Φοιτητές

3.364

828

810

644

Φοιτητητές / ∆ΕΠ

4.84

6.62

17.23

16.1

Η/Υ για διδασκ.

*

*

*

*

Ιατρική Σχολή

∆ιδάσκοντες

Νοσηλευτική

Η/Υ για
φοιτητές

18

Εργαστήρια

26

14

4

21

Κλινικές

50

1

-

3

Βιβλιοθήκες

1

1

1

1

Σπουδαστήρια

2

1

0

1

Μουσεία

0
0
3
(Εγκληµατολογικό,
Ανθρωπολογικό,Υγιεινής)
Πηγή: επιτόπια έρευνα οµάδας έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ και του συγγραφέα. Όπου υπάρχει -, δεν είναι
διαθέσιµα τα στοιχεία

Σχόλια για τον πίνακα 2.
•

Είναι εντυπωσιακή η έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση από τους
φοιτητές. Η σύγχρονη Ιατρική επιστήµη εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς.
Ο µόνος τρόπος για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής το συνεχώς
µεταβαλλόµενο τοπίο της ιατρικής επιστήµης είναι το διαδίκτυο και η
ταχύτατη σύνδεση µε έγκυρες πηγές του εσωτερικού αλλά κυρίως του
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0

εξωτερικού. Η κρίσιµης αυτής σηµασίας δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στο
βαθµό που θα έπρεπε, στον Έλληνα φοιτητή ιατρικής. Για παράδειγµα, στην
Ιατρική Αθηνών εγκαινιάστηκε µόλις τον Μάρτιο του 2003 η αίθουσα
πολυµέσων όπου υπάρχουν 18 υπολογιστές, σε συνεχή σύνδεση µε το
διαδίκτυο, για 3.700 γραµµένους «ενεργούς» φοιτητές.
Βέλτιστες πρακτικές
Πρέπει να τονιστεί ότι την τελευταία πενταετία, µε ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση,
έχουν εγκατασταθεί δίκτυα οπτικών ινών που παρέχουν υψηλότατες ταχύτητες
πρόσβασης στα κτήρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών αλλά και των άλλων σχολών
επιστηµών υγείας, ενώ το Κέντρο ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του ∆ικτύου του
Πανεπιστηµίου Αθηνών προσφέρει σηµαντικές ψηφιακές ευκολίες, όπως :

*Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Πολλαπλών Σηµείων
*Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
*Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
*Υπηρεσία Αρχειοθέτησης Ιατρικών Εικόνων
*Υπηρεσία Μετάδοσης Εικονοροών (Video Streaming)
*Υπηρεσία Ψηφιοποίησης Υλικού Video
*Υπηρεσία Εικονογραφίας Κατ' Απαίτηση (Video On Demand)

•

Με διάφορα προγράµµατα έχουν χορηγηθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε
πολλά µέλη ∆ΕΠ. Όµως δεν υπάρχει κεντρική καταγραφή. Σε όλα τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού παρέχεται ή χρηµατοδοτείται η αγορά
ή και η αντικατάσταση υπολογιστού για κάθε µέλος του διδακτικού
προσωπικού, διότι θεωρείται ως απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας,
ενηµέρωσης, έρευνας και διδασκαλίας.

•

Έργο της τελευταίας 15ετίας είναι η κεντρική Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας
του

Πανεπιστηµίου

Αθηνών

που
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παρά

τα

χρόνια

προβλήµατα

υποχρηµατοδότησης εξελίσσεται σε µια σύγχρονη βιβλιοθήκη ανάλογη αυτών
του εξωτερικού (Πίνακας 4).
•

Σηµαντική είναι και η δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων
και

πληθώρα

ιατροβιολογικών

περιοδικών,

ηλεκτρονικά

µέσω

της

Βιβλιοθήκης Επιστηµών Υγείας.
•

Οι φοιτητές δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά από το σπίτι
τους άρα πρέπει να χρησιµοποιούν τους 18 (!) υπολογιστές.
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Πίνακας 4. Υπηρεσίες παρεχόµενες από τη Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική και άλλες σχετικές επιστήµες
Γνωστικό
Αντικείµενο: όπως Ανατοµία, Φυσιολογία, Βιοχηµεία, Φαρµακολογία,
Μικροβιολογία, Ανοσολογία, Παρασιτολογία, Κλινική Παθολογία,
Παθολογική Ανατοµία.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 5.000 τίτλους ελληνικών και
Βιβλία:
ξενόγλωσσων βιβλίων. Η ταξιθέτηση και η θεµατική επεξεργασία των
βιβλίων γίνονται σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα και τις
θεµατικές επικεφαλίδες της National Library of Medicine της Αµερικής
αντίστοιχα.
Περιοδικά: Η συλλογή των περιοδικών αποτελείται από 279 τίτλους οι οποίοι είναι
ταξιθετηµένη αλφαβητικά κατά τίτλο. Επίσης, σηµαντικός αριθµός
ηλεκτρονικών περιοδικών διατίθεται µέσω της HEAL-Link.

Λοιπό
Υλικό:
Άλλες
Υπηρεσίες:

Το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης Επιστηµών
Υγείας έχει καταχωριστεί στο HORIZON και είναι προσβάσιµο, από
οποιοδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω του OPAC στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών διεύθυνση :
http://www.lib.uoa.gr.
Επιπλέον, περιλαµβάνονται διδακτορικές διατριβές, καθώς και
άτλαντες σε µορφή CD-ROMS.
Η βιβλιοθήκη προσφέρει υπηρεσίες δανεισµού στους χρήστες της,
δηλαδή παρέχει τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων τόσο από την
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Επιπροσθέτως, οι χρήστες µπορούν να φωτοτυπήσουν το υλικό της
βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας τα δύο φωτοτυπικά µηχανήµατα που
υπάρχουν στο χώρο.
∆υνατή είναι η σάρωση και αποθήκευση εικόνων σε CD-ROMS µετά
από αίτηση των αναγνωστών.

Τέλος, υπολογιστές παρέχονται για έρευνα και αναζήτηση
βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδοµένων και σε άλλες πηγές επιστηµονικής
πληροφόρησης όπως η MEDLINE και η HEAL-Link
Προσωπικό: 10 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις
Πηγή: ∆ικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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3.5. Η δηµιουργία ιδιωτικών ανωτάτων σχολών επιστηµών υγείας
Παρά τον κορεσµό της αγοράς σε επιστηµονικό δυναµικό του τοµέα της
Υγείας και παρά την εµφάνιση υψηλών ποσοστών ανεργίας και υποαπασχόλησης
τουλάχιστον στον κλάδο της Ιατρικής, σηµαντικό ποσοστό νέων, µε την παρότρυνση
του οικογενειακού περιβάλλοντος, στρέφονται σε σπουδές στις σχολές επιστηµών
υγείας. Επειδή η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά θέσεων στις ελληνικές
σχολές (έχουν παραδοσιακά τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής και το µικρότερο
ποσοστό εισακτέων) πολλοί υποψήφιοι στρέφονται σε αντίστοιχες σχολές του
εξωτερικού. Ο συνήθης προορισµός είναι οι πρώην ανατολικές χώρες (Ρουµανία,
Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Γιουγκοσλαβία, Πολωνία, κλπ) για τους παρακάτω
λόγους:
•

Εύκολη εγγραφή λόγω χαλαρών κριτηρίων

•

Χαµηλό κόστος σπουδών

•

Χαµηλό κόστος διαβίωσης

•

Γρήγορη και εύκολη λήψη πτυχίου
Οι πτυχιούχοι των σχολών αυτών για να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους στην

Ελλάδα δίνουν εξετάσεις στον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), που αντικατέστησε το 2005 τον
ανάλογο οργανισµό ∆ΙΚΑΤΣΑ. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, την πενταετία 1998 –
2003 οι αναγνωρίσεις πτυχίων Ιατρικής από τον ∆ΟΑΤΑΠ έφθασαν τις 4.620. Στην
τελευταία περίοδο (∆εκέµβριος 2005) στο µάθηµα της Παθολογίας δήλωσαν
συµµετοχή 2469 πτυχιούχοι ιατρικών σχολών του εξωτερικού. Με βάση τα στοιχεία
αυτά την τελευταία επταετία τουλάχιστον 7.000 Έλληνες πήραν πτυχίο Ιατρικής σε
σχολές του εξωτερικού. Αυτό σηµαίνει ότι:
•

Σηµαντικά ποσά συναλλάγµατος διοχετεύτηκαν σε ξένα ΑΕΙ
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•

Θέσεις

εργασίας

σε

σχολές

επιστηµών

υγείας

του

εξωτερικού

χρηµατοδοτήθηκαν από Έλληνες φοιτητές
•

Η ποιότητα των πτυχίων που αποκτήθηκαν είναι αµφίβολη. Χαρακτηριστικό
είναι ότι τα ποσοστά αποτυχίας των πτυχιούχων εξωτερικού Ιατρικής στο
µάθηµα της Παθολογίας, στις εξετάσεις ∆εκεµβρίου 2005 του ∆ΟΑΤΑΠ
πλησιάζουν το 90%. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι στις αµερικανικές
εξετάσεις ECFMG, για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής, που χορηγήθηκαν
σε χώρες εκτός ΗΠΑ, ορισµένες αγγλόφωνες Ιατρικές σχολές

της

Ανατολικής Ευρώπης έχουν αξιόλογα ποσοστά επιτυχίας, συγκρίσιµα µε αυτά
των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας.
Μία πιθανή λύση στην κάλυψη της µεγάλης ζήτησης σπουδών στον τοµέα της υγείας
θα ήταν (εφόσον το θεσµικό πλαίσιο το επέτρεπε) η δηµιουργία ιδιωτικών σχολών
επιστηµών υγείας. Ένα τέτοιο εγχείρηµα παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα.
Πλεονεκτήµατα
•

Περιορισµός της φοιτητικής µετανάστευσης.

•

Περιορισµός της διαρροής οικονοµικών πόρων σε ΑΕΙ του εξωτερικού και
κατεύθυνσή τους σε ιδιωτικά ελληνικά ΑΕΙ.

•

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα νέων επιστηµόνων και αποτροπή
διαρροής επιστηµονικού κεφαλαίου στο εξωτερικό.

•

Υγιής ανταγωνισµός µε τις δηµόσιες σχολές επιστηµών υγείας που
αναβαθµίζει την ποιότητα των σπουδών.

•

Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών ώστε από χώρα εξαγωγής φοιτητών να
µετατραπούµε σε χώρα υποδοχής.

•

Έλεγχος της ποιότητας των σπουδών και παρεχόµενων τίτλων σπουδών.
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Μειονεκτήµατα
•

Απαιτείται ιδιαίτερα υψηλή επένδυση για την ίδρυση ιδιωτικής σχολής
επιστηµών υγείας, ιδιαίτερα Ιατρικής – Οδοντιατρικής (βλέπε τα κόστη του
Πίνακα 2). Για παράδειγµα απαιτείται δηµιουργία εξαρχής ή µετατροπή
υπάρχοντος νοσοκοµείου σε Πανεπιστηµιακό, µε τους απαραίτητους χώρους
για φοιτητές, µέλη ∆ΕΠ, αµφιθέατρα, κλπ. Επίσης, για τα προκλινικά έτη
απαιτείται

δηµιουργία

πολυδάπανων

εργαστηρίων

όπως

ανατοµίας,

φυσιολογίας, κλπ.
•

Για την απόσβεση µιας τέτοιας επένδυσης τα δίδακτρα θα πρέπει να
διαµορφωθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

•

∆υσκολία πρόσβασης σε οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές.

•

Συντήρηση του φαινοµένου υπερπαραγωγής επιστηµόνων υγείας

Προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικών Σχολών Επιστηµών Υγείας
•

Καθορισµός των προδιαγραφών και των απαραίτητων εκπαιδευτικών,
επιστηµονικών και οικονοµικών προϋποθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας.

•

Ύπαρξη

νοσοκοµείου

πανεπιστηµιακών

προδιαγραφών

(«Teaching

Hospital»).
•

Έλεγχος του προγράµµατος σπουδών, των εξετάσεων και των πτυχίων.

•

Συνεχής έλεγχος υποδοµών και ποιότητας σπουδών από ανεξάρτητο φορέα.

•

Καθορισµός ελαχίστων προσόντων διδασκόντων.

•

Υποχρέωση σε παραγωγή ερευνητικού έργου.

•

Χορήγηση υποτροφιών σε οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές.
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3.6. Συµπεράσµατα
•

Πολλές και θεαµατικές αλλαγές σηµειώθηκαν στις σπουδές επιστηµών υγείας
στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. ∆ιατέθηκαν σηµαντικά κονδύλια για
την ίδρυση νέων σχολών επιστηµών υγείας στην περιφέρεια µε ευεργετικές
επιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην ποιότητα των σπουδών.
∆ιαφορές στην ποιότητα σπουδών ανάµεσα σε παλιότερες και νέες σχολές δεν
είναι προφανείς. Πιθανόν η αξιολόγηση να τις αναδείξει. Όµως, η
κατεύθυνση των περισσότερων πόρων στην περιφέρεια οδήγησε σε
υποχρηµατοδότηση και υποβάθµιση των υποδοµών των σχολών επιστηµών
υγείας των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

•

Οι σχολές επιστηµών υγείας, όπως άλλωστε κα γενικότερα η ανώτατη παιδεία
στην Ελλάδα, πάσχουν από χρόνια υποχρηµατοδότηση, αδυναµία
αυτοδιαχείρισης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης των υπαρχόντων πόρων.
Οι παρενέργειες του οικονοµικού προβλήµατος είναι ιδιαίτερα έντονες στις
σχολές επιστηµών υγείας, που έχουν εκ φύσεως υψηλό κόστος λειτουργίας σε
σχέση µε άλλες σχολές. Για παράδειγµα η λειτουργία ενός πανεπιστηµιακού
νοσοκοµείου για την εκπαίδευση των νέων ιατρών έχει δυσβάστακτο κόστος.

•

Σηµαντικά κονδύλια έχουν διατεθεί για τη βελτίωση των υποδοµών των
σχολών επιστηµών υγείας. Για παράδειγµα τις 3 τελευταίες 10ετίες έχουν
λειτουργήσει 6 νέα υπερσύγχρονα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
(Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Αττικό). Εν τούτοις,
οι υπάρχουσες υποδοµές δεν είναι ακόµα εφάµιλλες των αντιστοίχων σχολών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ψηφιακή
υστέρηση.
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•

Η ίδρυση ιδιωτικών ανώτατων σχολών επιστηµών υγείας έχει πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα. Προσκρούει όµως στο υψηλό κόστος ίδρυσης και
λειτουργίας µιας τέτοιας σχολής.
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4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

33

4.1. Μέλη διδακτικού επιστηµονικού προσωπικού (∆ΕΠ)

4.1.1. Εργασιακές σχέσεις – αµοιβές- ετεροαπασχόληση των µελών ∆ΕΠ των σχολών
επιστηµών υγείας.
Πολλά µέλη ∆ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας εκτός από τη διδασκαλία και
έρευνα ασκούν την επιστήµη τους και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Αυτό γίνεται στα
δηµόσια νοσοκοµεία όπου είναι εγκατεστηµένες οι πανεπιστηµιακές κλινικές, σε
ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα, σε ιδιωτικά ιατρεία / εργαστήρια και σε ιδιωτικές
εταιρείες, κυρίως της φαρµακοβιοµηχανίας.
Το νοµικό καθεστώς που καθορίζει τις εργασιακές σχέσεις των µελών ∆ΕΠ
και το δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα είναι
περίπλοκο, ασαφές, συχνά αντιφατικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο. Η γενική «αρχή»
είναι ότι η πολιτεία δίνει χαµηλούς µισθούς στα µέλη ∆ΕΠ σε σχέση µε τις σπουδές,
το προσφερόµενο κλινικό έργο στις πανεπιστηµιακές κλινικές και την υψηλή
εξειδίκευση τους και σε αντάλλαγµα τους επιτρέπει την άσκηση επαγγέλµατος για
βιοπορισµό.
Επιπλέον, τα µέλη ∆ΕΠ δεν έχουν σαφώς καθορισµένες υποχρεώσεις και
ωράριο ανά εργάσιµη ηµέρα, αλλά προβλέπεται από το νόµο το «ελάχιστο όριο ωρών
διδασκαλίας» το οποίο ορίζεται ως εξής:
•

6 ώρες διδασκαλίας προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων
εβδοµαδιαίως

•

Επιπλέον, να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους 14 ώρες
εβδοµαδιαίως για να παρέχουν ερευνητικό-επιστηµονικό-διοικητικό έργο

•

Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας στους πανεπιστηµιακούς χώρους δεν
µπορεί να πραγµατοποιούνται σε λιγότερο από 3 ηµέρες εβδοµαδιαίως.

34

Το νοµικό αυτό καθεστώς έχει οδηγήσει σε αρκετά προβλήµατα:
•

Παρατηρείται το φαινόµενο µελών ∆ΕΠ που τις πρωινές εργάσιµες ώρες δεν
βρίσκονται στο Πανεπιστήµιο ή στην πανεπιστηµιακή κλινική ή εργαστήριο
αλλά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ιδιωτικό τοµέα.

•

Κάποια µέλη ∆ΕΠ χρησιµοποιούν τον ακαδηµαϊκό τους τίτλο για να
προσελκύσουν πελατεία στο ιδιωτικό τους ιατρείο ή για να εργαστούν σε
ιδιωτικό θεραπευτήριο και θεωρούν τα ακαδηµαϊκά τους καθήκοντα ως
πάρεργο.

•

Μέλη ∆ΕΠ ιατρικών σχολών περιφερικών πανεπιστηµίων διατηρούν ιατρείο ή
ιδιωτική κλινική στην Αθήνα, όπου και εργάζονται, ενώ πηγαίνουν στην
ιατρική σχολή όπου ανήκουν περιστασιακά, για να διδάξουν λίγες ώρες και να
επιστρέψουν στην Αθήνα µε το επόµενο αεροπλάνο. Είναι υπαρκτό το
φαινόµενο µελών ∆ΕΠ ακριτικών ιατρικών σχολών που ταυτόχρονα
διευθύνουν ιδιωτικές κλινικές / εργαστήρια στην Αθήνα. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ήδη λάβει πρωτοβουλίες για τον
περιορισµό του φαινοµένου.

•

Μέλη ∆ΕΠ (ιδιαίτερα χειρουργικών ειδικοτήτων) χρησιµοποιούν τις
πανεπιστηµιακές κλινικές, που βρίσκονται σε δηµόσια νοσοκοµεία, ως
ιδιωτικές κλινικές, όπου εισάγουν ασθενείς τους οποίους πρώτα έχουν δει στα
ιδιωτικά τους ιατρεία.

•

Μέλη ∆ΕΠ έχουν επαγγελµατικές σχέσεις µε την φαρµακοβιοµηχανία.

Οι χαµηλές αµοιβές των µελών ∆ΕΠ και οι ασαφείς εργασιακές τους σχέσεις
έχουν σαν αποτέλεσµα να παραµελείται το διδακτικό – ερευνητικό έργο προς όφελος
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της άσκησης ιδιωτικού επαγγέλµατος και ο ακαδηµαϊκός τίτλος χρησιµοποιείται ως
µέσο επιτυχίας στον ιδιωτικό επαγγελµατικό τοµέα.
Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα φαινόµενα αυτά δεν αφορούν την
πλειοψηφία των µελών ∆ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας, τα οποία προσπαθούν
κάτω από αντίξοες συνθήκες να αντεπεξέλθουν στις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις.
Όµως η έκταση τους είναι αρκετή ώστε να υποβαθµίζεται η ποιότητα των
παρεχοµένων σπουδών.

Προτάσεις
•

Καθιέρωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των µελών ∆ΕΠ των
σχολών επιστηµών υγείας, συνοδευόµενη µε αντίστοιχη αύξηση των µισθών.
Το κύριο καθήκον ενός µέλους ∆ΕΠ είναι η διδασκαλία, το κλινικό έργο και η
έρευνα.

•

Να καταργηθούν οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας ανά εβδοµάδα και να
αντικατασταθούν µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Θεσµοθέτηση ωραρίου των
µελών ∆ΕΠ στα πανεπιστήµια, π.χ. 9-17 ( µε διάλειµµα µιας ώρας για γεύµα).

•

Να θεσµοθετηθεί διάταξη νόµου που θα υποχρεώνει τα µέλη ∆ΕΠ να
εργάζονται / κατοικούν στις έδρες των πανεπιστηµίων τους και είναι
εγγεγραµµένοι µόνο στους τοπικούς επαγγελµατικούς συλλόγους (π.χ. τοπικοί
ιατρικοί σύλλογοι).

•

Η άσκηση κλινικού έργου και ιατρικών πράξεων να γίνεται στις
πανεπιστηµιακές κλινικές και εργαστήρια, στα πλαίσια της εκπαίδευσης νέων
επιστηµόνων.

•

Θεσµοθέτηση αµιγώς πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων, διοικούµενων και
διαχειριζόµενων από το πανεπιστήµιο και όχι από το Υπουργείο Υγείας, όπου
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οι πανεπιστηµιακοί ιατροί και λοιποί επιστήµονες θα µπορούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους µε εργασιακές σχέσεις και αµοιβές που θα καθορίσουν τα
πανεπιστηµιακά όργανα.
•

∆υνατότητα των µελών ∆ΕΠ να εργάζονται ως σύµβουλοι στον ιδιωτικό
τοµέα (ιδιωτικά νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, φαρµακοβιοµηχανία), µετά την
λήξη του ωραρίου τους, µε πλήρη διαφάνεια και υπό την αιγίδα του
πανεπιστήµιου.

4.1.2. Πρόσληψη και εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ : κριτήρια, αντικειµενικότητα των
διαδικασιών
Η αξιολόγηση ενός υποψηφίου για να καταλάβει µια θέση ∆ΕΠ σε σχολή
επιστηµών υγείας (νέα θέση ή εξέλιξη σε ανώτερη βαθµίδα) θα πρέπει να
περιλαµβάνει αποτίµηση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, την
εξειδίκευση (προκειµένου περί ιατρών και οδοντιάτρων), την επαγγελµατική
εµπειρία, το διδακτικό έργο και το ερευνητικό έργο.
Στις σχολές επιστηµών υγείας η ερευνητική παραγωγή ενός υποψηφίου είναι
εύκολα µετρήσιµη, διότι

αξιόλογες είναι µόνον εκείνες οι εργασίες που

δηµοσιεύονται µετά από κρίση ειδικών στο θέµα («peer-review»), σε περιοδικά που
περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων των ιατροβιολογικών επιστηµών MEDLINE
και έχουν µετρήσιµο δείκτη σηµαντικότητας (“impact factor”). Ενδεικτικός της αξίας
του ερευνητικού έργου ενός υποψηφίου είναι ο αριθµός των µνειών (“citations”) που
λαµβάνουν οι δηµοσιευµένες του εργασίες από άλλους ερευνητές, όπως δηµοσιεύεται
στην βάση δεδοµένων “Science Citation Index”.
Σε αντίθεση όµως µε την αντικειµενική αξιολόγηση για την προσφορά στην
έρευνα που γίνεται επί τη βάσει των δηµοσιεύσεων και της ποιότητας των
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περιοδικών, η εκτίµηση του µέλους ∆ΕΠ σαν δασκάλου και κλινικού, είναι δύσκολη
και υποχρεωτικά εσωτερική. Το διδακτικό έργο κάθε µέλους ∆ΕΠ (προετοιµασία της
παράδοσης, εποπτικό υλικό, σηµειώσεις, κλπ) µπορεί να αξιολογηθεί επί τη βάσει
κρίσεων από συνεργάτες του κρινόµενου και από ανώνυµες αξιολογήσεις από τους
διδασκόµενους φοιτητές. Ο Νόµος πλαίσιο προβλέπει ελάχιστα προσόντα για το
διδακτικό έργο (π.χ. ώρες διδασκαλίας, ευθύνη µαθηµάτων, συµµετοχή σε
µεταπτυχιακά µαθήµατα, συµµετοχή σε διδακτορικά κλπ.), αλλά αυτά αγνοούνται
συχνά από τα εκλεκτορικά σώµατα.. Ο πρόσφατος νόµος (Ιούλιος 2005) για την
ίδρυση Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας περιλαµβάνει σχετικές διατάξεις για την
αξιολόγηση του διδακτικού έργου. (Ας σηµειωθεί ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόµα τα
Προεδρικά ∆ιατάγµατα και οι Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρµογή του νόµου).
Το κλινικό έργο εκτιµάται σε άλλες χώρες αντικειµενικά, π.χ. αριθµός και
είδος επεµβάσεων, τεχνικές που εφαρµόσθηκαν, επιπλοκές, ηµέρες νοσηλείας και σε
καλύτερα οργανωµένο σύστηµα εισόδηµα που απέφερε στο Πανεπιστήµιο. Επιπλέον,
θα µπορούσε να υπάρχει audit για επιπλοκές, θανάτους, διάρκεια νοσηλείας κ.λ.π.
από ειδική υπηρεσία όπως είναι παράδοση πλέον σε πολλές χώρες.

Εκλογή νέων µελών ∆ΕΠ
Τα τυπικά προσόντα που απαιτεί ο νόµος για την εκλογή ενός νέου µέλους
∆ΕΠ στην βαθµίδα του Λέκτορα είναι το πτυχίο, η διδακτορική διατριβή, καθώς και
διδακτική και ερευνητική εµπειρία.. ∆εν προβλέπονται όµως ελάχιστα προσόντα ανά
βαθµίδα, τα οποία να είναι µετρήσιµα και αντικειµενικά, όπως παραδείγµατος χάριν
αριθµός δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, αριθµός µνειών, κλπ. Αυτή η νοµοθετική
ασάφεια επιτρέπει την πρόσληψη νέων µελών σύµφωνα µε τη βούληση του διευθυντή
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του εργαστηρίου ή κλινικής ακόµα και εάν ο υποψήφιος στερείται ουσιαστικών
προσόντων.
Στην πράξη η µεγάλη πλειοψηφία των νεοπροσλαµβανόµενων µελών ∆ΕΠ είναι
αξιόλογοι νέοι επιστήµονες, όµως δυστυχώς τα φαινόµενα αναξιοκρατίας και
νεποτισµού δεν λείπουν και υποθάλπονται από το ασαφές νοµικό πλαίσιο.
Ένα άλλο πρόβληµα που υπάρχει είναι το ζήτηµα των "φωτογραφικών"
προκηρύξεων. ∆εν είναι κακό να προορίζεται κατ’ αρχήν µία θέση για ένα
συγκεκριµένο άτοµο, αλλά η προκήρυξη δε µπορεί να είναι τόσο στενή ώστε µόνο το
συγκεκριµένο άτοµο να µπορεί να είναι υποψήφιος .
Τέλος,
πανεπιστηµίων

σοβαρό
είναι

πρόβληµα
η

των

"ενδογαµία",

ελληνικών
δηλαδή

η

και

άλλων

κάλυψη

των

ευρωπαϊκών
ανωτάτων

πανεπιστηµιακών βαθµίδων µόνον µε µέλη ∆ΕΠ που ήδη υπηρετούν στη Σχολή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου των Αθηνών από
τους καθηγητές Παθολογίας Α’ βαθµίδας µόνο το 15,3% προσελήφθη µε ανοιχτές
διαδικασίες, ενώ το 95% των αναπληρωτών καθηγητών Παθολογίας κατέλαβαν αυτή
τη θέση µε τη διαδικασία της προαγωγής. Αυτό πολλές φορές είναι αναγκαίο λόγω
ελλείψεως υποψηφίων. Εν τούτοις σοβαροί επιστήµονες του εξωτερικού δεν έχουν
ενδεχοµένως αρκετά κίνητρα ή και µερικές φορές αποθαρρύνονται για να θέσουν
υποψηφιότητα στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Η «εντροπία» αυτή είναι ένα φαινόµενο
ενδεχοµένως επικίνδυνο για το µέλλον του Πανεπιστηµίου.

Εξέλιξη µελών ∆ΕΠ
Στην εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ από τη µία βαθµίδα στην άλλη θα πρέπει να
αξιολογείται το παραχθέν διδακτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο καθώς και διεθνής
αναγνώριση και συνεργασίες οι οποίες αυξάνουν και το κύρος και την «ορατότητα»
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του Πανεπιστηµίου. Αυτό συµβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου η
εξέλιξη ενός µέλους ∆ΕΠ είναι απόρροια µιας σηµαντικής προσπάθειας και παραγωγής
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Όµως, σε ορισµένες περιπτώσεις, υπεισέρχονται
παράγοντες όπως η βούληση του διευθυντή του κρινόµενου, οι φιλικές – κοινωνικές
σχέσεις

µε

τα

µέλη

του

εκλεκτορικού

σώµατος,

η

κακώς

εννοούµενη

συναδελφικότητα µε αποτέλεσµα να παρατηρείται το φαινόµενο µέλη ∆ΕΠ χωρίς
ουσιαστικά ακαδηµαϊκά προσόντα να ανελίσσονται µέχρι τις ανώτατες βαθµίδες. Η
δυνατότητα εξέλιξης στις ανώτερες πανεπιστηµιακές βαθµίδες χωρίς την παραγωγή
αξιόλογου ακαδηµαϊκού έργου αποτελεί ισχυρότατο αντικίνητρο και ανασταλτικό
παράγοντα για την πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα των σχολών επιστηµών υγείας.
Ένας τρόπος αντικειµενικής αξιολόγησης του παραγόµενου ερευνητικού
έργου είναι ο θεσµός των εξωτερικών κριτών, οι οποίοι είτε θα ανήκουν σε άλλες
σχολές επιστηµών υγείας, όπως συµβαίνει σήµερα όταν ένα επιστηµονικό τµήµα δεν
είναι αυτοδύναµο (π.χ. νεο-ιδρυόµενες σχολές), είτε θα είναι αναγνωρισµένοι
επιστήµονες του εξωτερικού. Οι κριτές από το εξωτερικό, που θα πρέπει να είναι
διεθνείς αυθεντίες στον τοµέα τους, είναι απαραίτητοι αφού ανήκουµε σε µια χώρα
όπου δεν καλύπτονται από το εσωτερικό δυναµικό της όλα τα ερευνητικά πεδία και οι
ειδικότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι. στις µεγάλες σχολές (π.χ. Ιατρική Αθηνών) η
επιλογή των εκλεκτόρων γίνεται µε κλήρωση. Στις εκλογές για την Α’ βαθµίδα όλο
το εκλεκτορικό σώµα των 30 ατόµων επιλέγεται µε κλήρωση ενώ στις υπόλοιπες
βαθµίδες οι µισοί προέρχονται από τον ίδιο τοµέα και οι µισοί επιλέγονται µε
κλήρωση. Αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσµα πολλές φορές η κρίση του
υποψήφιου να γίνεται από µη-ειδικούς, για παράδειγµα καλείται ένας ψυχίατρος να
κρίνει το κλινικό και ερευνητικό έργο ενός χειρουργού.
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∆εν πρέπει να παραβλέπεται ότι η Ελλάδα διαθέτει ικανούς σε αριθµό και
σηµαίνοντες επιστήµονες στη διασπορά, στους οποίους θα πρέπει να δοθούν κίνητρα
και αρµοδιότητες για να χρησιµοποιηθούν ως αντικειµενικοί κριτές. Η δηµιουργία
ενός σώµατος αξιολογητών, µε την ενεργή συµµετοχή καθηγητών από ελληνικά και
ξένα Πανεπιστήµια, θα µπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της
αντικειµενικής εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ.

4.1.3. Αριθµός µελών ∆ΕΠ ανά Σχολή και ανά Βαθµίδα
Μια παρενέργεια της «απρόσκοπτης» εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ σε συνδυασµό
µε την µονιµότητα είναι το φαινόµενο της «ανάστροφης πυραµίδας» στην
ακαδηµαϊκή ιεραρχία, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 5.
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Πίνακας 5. Μέλη ∆ΕΠ ανά βαθµίδα στις σχολές επιστηµών υγείας.
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*Πηγή τα επίσηµα sites των Πανεπιστηµίων. Επειδή δεν ανανεώνονται συχνά µπορεί να υπάρχουν
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

641
40
124
43
491
93
18
96
116
52
15
146
112
18
107
11
-

µικρές αποκλίσεις από τα τρέχοντα στοιχεία **Υπάρχει και µικρός αριθµός διδασκόντων που ανήκουν
σε άλλες κατηγορίες (µόνιµοι επιστηµονικοί συνεργάτες, συνεργάτες του νόµου 407, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ,
κλπ). Η (-) σηµαίνει ότι οι θέσεις είναι υπό προκήρυξη.

Έτσι σε αρκετές σχολές, ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες και παλαιότερες οι
τακτικοί και αναπληρωτές καθηγητές που ασκούν κυρίως επιτελικά, διοικητικά και
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οργανωτικά καθήκοντα είναι περισσότεροι από τα µέλη ∆ΕΠ χαµηλότερων βαθµίδων
που (θα πρέπει να) είναι περισσότερο µάχιµα και παραγωγικά µέλη, οι στυλοβάτες
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό η ανανέωση του ∆ΕΠ, που είναι
το ζητούµενο στην εποχή µας, θα αργήσει.
Παρατηρείται επίσης µια συσσώρευση µελών ∆ΕΠ στις σχολές Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, που συνοδεύεται από υποστελέχωση των σχολών της περιφέρειας. Τα
κενά των σχολών της περιφέρεις καλούνται να καλύψουν ειδικές κατηγορίες
διδασκόντων, όπως συνεργάτες του νόµου 407, µέλη ΕΤΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ κλπ. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην κτηνιατρική σχολή του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στην
Καρδίτσα, που ιδρύθηκε το 1993, υπηρετούν 15 µέλη ∆ΕΠ και 26 διδάσκοντες άλλων
κατηγοριών, µερικοί από τους οποίους είναι και υπεύθυνοι εργαστηρίων.

4.1.4. Μονιµότητα των µελών ∆ΕΠ
Ένα µέλος ∆ΕΠ συνήθως προσλαµβάνεται στο Πανεπιστήµιο στην βαθµίδα
του Λέκτορα. Μετά 3 έτη έχει το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση για να κριθεί για να
εξελιχθεί στην βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τρία χρόνια αργότερα
µονιµοποιείται µετά από νέα κρίση. Θεωρητικά οι κρίσεις αυτές είναι ανοικτές και τα
µέλη ∆ΕΠ που δεν έχουν παράγει ικανοποιητικό διδακτικό – κλινικό – ερευνητικό
έργο αποµακρύνονται και µετατάσσονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Στην πράξη είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις µη µονιµοποίησης. Μετά
τη µονιµοποίηση το µέλος ∆ΕΠ θα παραµείνει στο Πανεπιστήµιο µέχρι να
συνταξιοδοτηθεί ακόµα και αν δεν παράγει τίποτα. Εάν δεν το ζητήσει δεν θα
ξανακριθεί ποτέ. Στην χειρότερη περίπτωση δεν θα εξελιχθεί σε ανώτερη βαθµίδα, αν
και στην πράξη η µεγάλη πλειοψηφία εξελίσσεται στον βαθµό του αναπληρωτή
καθηγητή (τουλάχιστον).
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Πραγµατική περίπτωση
Ο κ. Τάδε είναι µεσήλικας, έχει εκλεγεί σε θέση ∆ΕΠ και έχει µονιµοποιηθεί
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η µονιµοποίηση του κ. Τάδε έγινε
προ 15ετίας. Έκτοτε ο κ. Τάδε δεν έχει δηµοσιεύσει ούτε µία εργασία σε έγκριτο (ή
µη έγκριτο) επιστηµονικό περιοδικό και δεν έχει κάνει καµία ανακοίνωση σε
επιστηµονικό συνέδριο ή εκδήλωση. Τα καθήκοντά του περιορίζονται σε 12 ώρες
διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό εξάµηνο, σε µάθηµα ενός προκλινικού έτους. Ο κ.
Τάδε κάνει το ίδιο ακριβώς µάθηµα, και λέει τα ίδια ακριβώς πράγµατα από τις ίδιες
φθαρµένες διαφάνειες τα τελευταία 15 χρόνια. Όταν ο κ. Τάδε δεν έχει εκπαιδευτικές
υποχρεώσεις (=12 ώρες ανά εξάµηνο), δεν εµφανίζεται στην Ιατρική Σχολή. Ο
κ.Τάδε διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο στην συνοικία όπου µένει και στο οποίο βρίσκεται
τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Εάν διαιρέσουµε τις ετήσιες απολαβές του κ. Τάδε
από το Πανεπιστήµιο Αθηνών δια των ωρών διδασκαλίας (= 24 ετησίως) θα δούµε
ότι είναι από τους υψηλότερα αµειβόµενους εργαζόµενους Έλληνες πολίτες ανά ώρα
πραγµατικής εργασίας.
•

Ο κ. Τάδε δεν θα αξιολογηθεί ποτέ µέχρι να πάρει σύνταξη

•

Ο κ. Τάδε θα κρατήσει την θέση για 12 ακόµα χρόνια, χωρίς να προσφέρει
τίποτα, ενώ την ίδια ώρα διαπρεπείς Έλληνες επιστήµονες της διασποράς θα
αναζητούν µαταίως θέσεις στο ελληνικό Πανεπιστήµιο.

Η µονιµοποίηση εντός 6ετίας µε µάλλον χαλαρά κριτήρια δεν ευνοεί την
ακαδηµαϊκή απόδοση ενός µέλους ∆ΕΠ, και δυστυχώς οδήγησε στην ύπαρξη
σηµαντικού αριθµού «ανενεργών» µελών ∆ΕΠ. Η εύκολη µονιµοποίηση δεν
λαµβάνει υπ’ όψη :
•

τους φοιτητές που θα πρέπει να υποστούν αυτόν το διδάσκοντα
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•

τους άλλους, ικανότερους υποψηφίους που ενδεχοµένως στερούνται µια θέση
στο Πανεπιστήµιο ή οδηγούνται σε µετανάστευση.

•

ούτε το ίδιο το µονιµοποιηθέν µέλος ∆ΕΠ γιατί µένει παγιδευµένο στο να
κάνει κάτι για το οποίο δεν είναι κατάλληλος και χάνει την ευκαιρία να βρει
µια άλλη θέση που του ταιριάζει.

Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. ∆εν µπορεί να µένει κάποιος έπ’ άπειρον στις
κατώτερες βαθµίδες. Ή θα προαχθεί, ή θα αδειάσει τη θέση ώστε να δοθεί η ευκαιρία
σε κάποιον άλλο.
Στο εξωτερικό υπάρχει ένας περιορισµένος χρόνος κατά τον οποίο κάποιος
µπορεί να µείνει σε κατώτερη µη µόνιµη θέση (συνήθως 5-6 χρόνια). Μετά ή
προάγεται και µονιµοποιείται (παίρνει “tenure”) ή φεύγει (πρακτική «up or out»
δηλαδή προαγωγή ή αποβολή). Αυτό έχει θεσπισθεί ήδη και στην Ελλάδα. Το
πρόβληµα είναι ότι οι µονιµοποιούµενοι δεν κρίνονται ουσιαστικά, και αυτό είναι
ευθύνη των Σχολών και όχι της Πολιτείας. Εάν ένα µέλος ∆ΕΠ δεν µπορεί µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα να συγκεντρώσει τα προσόντα για εξέλιξη στην επόµενη
βαθµίδα θα πρέπει να φεύγει από το πανεπιστήµιο και να µετατάσσεται στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η µονιµότητα δεν θα πρέπει να χορηγείται πριν τη βαθµίδα
του αναπληρωτή καθηγητή Χρειάζεται ουσιαστική αξιοκρατία. Μια κοινωνία
προοδεύει όταν βάζει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, όχι όταν
διατηρεί µη παραγωγικούς ανθρώπους στις θέσεις τους από οίκτο ή από κακώς
εννοούµενη αλληλεγγύη. Υπάρχει σηµαντικός αριθµός ικανών Ελλήνων επιστηµόνων
µε εξειδικευµένες γνώσεις και διάθεση για προσφορά στο πανεπιστήµιο. Ίσως θα
άξιζε να δηµιουργηθεί αρχείο ιατρών / καθηγητών Ιατρικής (ή κατόχων
διδακτορικού) µε ακαδηµαϊκά ενδιαφέροντα ανά ειδικότητα ώστε να ενηµερώνονται
ή και να µετακαλούνται όταν προκύπτουν ή προκηρύσσονται θέσεις.
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3.1.5. Γραφειοκρατικά προβλήµατα σε διορισµούς – εξελίξεις µελών ∆ΕΠ
Η διαδικασία για την πρόσληψη ενός νέου µέλους ∆ΕΠ ή την εξέλιξη ενός
παλαιού είναι εξαιρετικά χρονοβόρα Από την στιγµή που θα κενωθεί ή ιδρυθεί µία
θέση ∆ΕΠ µέχρι την προκήρυξη, την κρίση, τον διορισµό και την ορκωµοσία
µεσολαβεί χρονικό διάστηµα που µπορεί να προσεγγίσει τα 2 έτη (πίνακας 6). Το
κύριο αίτιο είναι ατέρµονες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις.

Πίνακας 6. Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας που αφορούν εξελίξεις και νέες
προσλήψεις µελών ∆ΕΠ .

Πηγή: εφηµερίδα Τα Νέα, 4-10-2005

Προτάσεις
•

Συνεχής αξιολόγηση όλων των µελών ∆ΕΠ. Σύνδεση αξιολόγησης – εξέλιξης
στην ιεραρχία.
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•

Συµµετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση, οι οποίοι θα αξιολογούν τον
εκάστοτε διδάσκοντα εκ των µελών ∆ΕΠ.

•

Η εξέλιξη να γίνεται σύµφωνα µε συγκεκριµένα αντικειµενικά, µετρήσιµα και
διαφανή κριτήρια, και όχι µόνο σύµφωνα µε την υποκειµενική άποψη των
κρινόντων.

•

Εισαγωγή του θεσµού των εξωτερικών κριτών (επιστήµονες αναγνωρισµένου
κύρους από την άλλο ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού). Στα εκλεκτορικά
σώµατα να συµµετέχουν εξωτερικοί κριτές.

•

Στις εισηγητικές επιτροπές να υπάρχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό µέλος.

•

Οι διαδικασίες εξέλιξης και εκλογής να είναι ανοιχτές σε όλες τις βαθµίδες.

•

Στα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης και στις τέσσερις βαθµίδες να δοθεί
µεγαλύτερο βάρος στη διεθνή διάσταση του έργου (διεθνείς δηµοσιεύσεις,
µνείες, συµµετοχή σε διεθνή ερευνητικά ή εκπαιδευτικά δίκτυα καθώς και σε
διεθνείς εταιρείες ιδιαίτερα αν είναι ενεργό µέλος, π.χ. στη διοίκηση).

•

Η µονιµοποίηση να έρχεται αργότερα (στη βαθµίδα του αναπληρωτή
καθηγητή) ως επιστέγασµα µιας ώριµης ακαδηµαϊκής καριέρας, µέσα από την
διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης και µε τη χρήση σαφώς διατυπωµένων
αντικειµενικών κριτηρίων.

•

Σαφείς διαδικασίες (µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα) για την αποµάκρυνση
των µη παραγωγικών µελών και την µετάταξη τους στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, όπως προβλέπει ο Νόµος Πλαίσιο (Ν. 1263/82) ή µέτρα / κίνητρα
πρόωρης συνταξιοδότησης.

•

Να δηµιουργηθούν κίνητρα επιστροφής αξιόλογων επιστηµόνων που
εργάζονται σε γνωστά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
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•

Να θεσµοθετηθεί και να εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση για επισκέπτες
καθηγητές-ερευνητές.

•

∆ραστική µείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών.

Συµπεράσµατα
•

Τα µέλη ∆ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας έχουν το δικαίωµα να ασκούν
ιδιωτικό επάγγελµα, το οποίο µπορεί να είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο. Έτσι
αντισταθµίζουν τους χαµηλούς, σε σχέση µε τις σπουδές και την εξειδίκευση
τους, µισθούς.

•

Η ετεροαπασχόληση και οι ασαφείς εργασιακές σχέσεις σε ορισµένες
περιπτώσεις αποβαίνουν σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

•

Τα κριτήρια που προβλέπει ο νόµος για την πρόσληψη ενός νέου µέλους ∆ΕΠ
ή για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη ενός υπηρετούντος είναι µάλλον γενικά και
σχετικά ασαφή. Η µεγάλη πλειοψηφία των νεοπροσλαµβανόµενων µελών ∆ΕΠ
είναι αξιόλογοι νέοι επιστήµονες, όµως δυστυχώς τα φαινόµενα αναξιοκρατίας
και νεποτισµού δεν λείπουν.

•

Η εξέλιξη στις ανώτατες βαθµίδες γίνεται συχνά µε κλειστές, εσωτερικές
διαδικασίες, επιτρέποντας ορισµένες φορές την ακαδηµαϊκή εξέλιξη σε µέλη
∆ΕΠ τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά προσόντα.

•

Η µονιµότητα των µελών ∆ΕΠ έρχεται σχετικά γρήγορα και µε µη σαφώς
διατυπωµένα ακαδηµαϊκά κριτήρια.

•

Η «απρόσκοπτη» εξέλιξη στις ανώτερες βαθµίδες και η σχετικά πρώιµη
µονιµοποίηση

οδήγησαν

στη

δηµιουργία
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σηµαντικού

αριθµού

«µη

παραγωγικών» µελών ∆ΕΠ και στο φαινόµενο της «ανάστροφης πυραµίδας»
στην ιεραρχία, υπονοµεύοντας έτσι την ανανέωση του ∆ΕΠ.
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4.2. Φοιτητές των Σχολών Επιστηµών Υγείας

4.2.1. Αριθµός / αναλογία µε µέλη ∆ΕΠ
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών υπάρχουν 695
µέλη ∆ΕΠ, για περίπου 3.500 «ενεργούς» φοιτητές. Η αναλογία (1 διδάσκων ανά 5
φοιτητές) είναι ικανοποιητική ακόµα και για τα διεθνή πρότυπα. Οι Ιατρικές Σχολές
όµως έχουν την ιδιαιτερότητα ότι σε αυτές απαιτείται πρακτική εκπαίδευση µε
ολιγάριθµες οµάδες φοιτητών. Για παράδειγµα, για την πρακτική εξάσκηση των
φοιτητών στην ανατοµία απαιτείται µικρός αριθµός φοιτητών ανά ανατοµικό τραπέζι
µε την επίβλεψη ενός µέλους ∆ΕΠ. Αυτό απαιτείται ακόµα περισσότερο στα κλινικά
έτη όπου η εκπαίδευση γίνεται στις Πανεπιστηµιακές κλινικές. Ο αριθµός φοιτητών
ανά κλίνη και ανά µέλος ∆ΕΠ πρέπει να είναι ιδιαίτερα µικρός για να είναι
αποτελεσµατική η εκπαίδευση και να µην υπάρχει ιδιαίτερη όχληση ή και άρνηση
των ασθενών ή και έκθεσή τους σε νοσοκοµειακούς κινδύνους. Στην πράξη, και
ιδιαίτερα στις µεγάλες Ιατρικές Σχολές (Αθηνών-Θεσσαλονίκης µε χιλιάδες
εγγεγραµµένους φοιτητές), αυτό δεν είναι πάντα εφικτό µε αποτέλεσµα:
•

Την πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές σε µεγάλες οµάδες
φοιτητών (>10 ανά µέλος ∆ΕΠ), µε αποτέλεσµα να µην έχουν την δυνατότητα
να εξασκηθούν ουσιαστικά

•

Την αντικατάσταση της πρακτικής εξάσκησης µε διαλέξεις που «βαφτίζονται»
εργαστήρια ή κλινική εξάσκηση.

Ποια είναι τα κύρια αίτια µεγάλης αναλογίας φοιτητών ανά µέλος ∆ΕΠ στην
πρακτική εξάσκηση; Μπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά τα εξής:
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•

Μικρός αριθµός αιθουσών διδασκαλίας / εκπαιδευτικών κλινών / θέσεων
εργαστηρίου ανά φοιτητή. Για παράδειγµα µία πανεπιστηµιακή κλινική µε 40
κλίνες δεν είναι σε θέση να εκπαιδεύσει στο αντικείµενό της τους εκατοντάδες
εγγεγραµµένους φοιτητές ανά έτος σπουδών.

•

Συσσώρευση φοιτητών µε εσωτερικές µετεγγραφές και άλλους τρόπους στις
δύο µεγαλύτερες Ιατρικές Σχολές (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), παρά τον
περιορισµένο αριθµό εκπαιδευτικών κλινών, θέσεων στα εργαστήρια και
λοιπών υποδοµών.

•

Η κάθε σχολή δεν έχει το δικαίωµα να καθορίσει τον αριθµό των εισακτέων
φοιτητών ανάλογα µε την υλικοτεχνική της υποδοµή, αλλά υποχρεώνεται να
δεχτεί όποιον αριθµό εισακτέων αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας.

•

Οι εγγραφές στις σχολές συνεχίζονται και µετά την έναρξη του ακαδηµαϊκού
έτους µε αποτέλεσµα την αδυναµία προγραµµατισµού της πρακτικής
εκπαίδευσης.

•

Ο µικρός αριθµός ηµερήσιων εκπαιδευτικών ωρών για τους φοιτητές (π.χ. στο
εξωτερικό οι φοιτητές εκπαιδεύονται για 10-12 ώρες την ηµέρα και
εφηµερεύουν). Στην Ελλάδα µετά τις 3 διδάσκονται µόνο ελάχιστα κατ’
επιλογήν µαθήµατα.

•

Οι αποστάσεις που καλούνται να καλύψουν οι φοιτητές όταν ασκούνται σε
σχετικά αποµακρυσµένα νοσοκοµεία όπως οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών.

4.2.2. Θεωρητική εκπαίδευση
Οι σχολές επιστηµών υγείας έχουν την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να παρέχουν
όχι µόνο θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι πρέπει να
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έχουν πρακτικές δεξιότητες ώστε να µπορούν να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες
υγείας. Στην πράξη, τα µαθήµατα των σχολών επιστηµών υγείας διδάσκονται κατά
κύριο λόγο µε τη µορφή διαλέξεων από καθέδρας. Η παρακολούθηση των
µαθηµάτων ∆ΕΝ είναι υποχρεωτική, µε αποτέλεσµα, για την συντριπτική πλειοψηφία
των διδασκοµένων µαθηµάτων, η παρακολούθηση να είναι απογοητευτική.
Χαρακτηριστικά, σε εξάµηνα που είναι γραµµένοι εκατοντάδες φοιτητές κατά την
διδασκαλία των περισσοτέρων µαθηµάτων προσέρχονται λιγότεροι από 10 φοιτητές.
Υπάρχουν και περιστατικά όπου παραδόσεις ακυρώνονται λόγω µη προσέλευσης
φοιτητών.
Αίτια µη προσέλευσης στις παραδόσεις.
•

Μη υποχρεωτική παρακολούθηση των παραδόσεων (σε αντίθεση µε τα
εργαστήρια / κλινικές).

•

Ελλιπής προετοιµασία / εποπτικά µέσα του διδάσκοντος
o Επειδή η διδακτική απόδοση του µέλους ∆ΕΠ δεν αξιολογείται, δεν
ελέγχεται και δεν αποτελεί ουσιαστικό προσόν για την εξέλιξή του, το
µέλος ∆ΕΠ δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο για να ετοιµάσει µία επαρκή
και ενηµερωµένη παρουσίαση. Αυτό επαφίεται στην καλή του
διάθεση.
o Στην µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων τα µέλη ∆ΕΠ, συχνά µε
ίδιους πόρους, ετοιµάζουν επαρκέστατες παρουσιάσεις της διδακτέας
ύλης.
o Ορισµένα όµως µέλη ∆ΕΠ θεωρούν τη διδασκαλία ως πάρεργο /
«αγγαρεία». Υπάρχουν περιπτώσεις που µέλη ∆ΕΠ παρουσιάζουν τις
ίδιες διαφάνειες για χρόνια και περιορίζονται στο να επαναλαµβάνουν
αυτά που γράφονται στο σύγγραµµα, άλλα δε µέλη ∆ΕΠ και µάλιστα

52

τα αρχαιότερα αναθέτουν το διδακτικό έργο σε νεότερα στελέχη των
κλινικών ή εργαστηρίων και οι ίδιοι ουδέποτε διδάσκουν.
o Τα διαθέσιµα εποπτικά µέσα σε ορισµένες περιπτώσεις είναι
ανεπαρκή. Σε πολλά γνωστικά αντικείµενα ο διδάσκων δεν έχει την
δυνατότητα φωτοτυπικής αναπαραγωγής, φωτογράφησης, χρήσης
προσωπικού υπολογιστή ή πρόσβασης σε πηγές, ώστε να παρουσιάσει
µια επαρκή και σύγχρονη διάλεξη. Παράλληλα το Πανεπιστήµιο δεν
παρέχει επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη ή δε οποιαδήποτε τεχνική
υποστήριξη κατευθύνεται συχνά σε άλλες δραστηριότητες.
•

Πολλά αµφιθέατρα, ιδιαίτερα στις αρχαιότερες σχολές επιστηµών υγείας
(Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης), είναι χτισµένα προ δεκαετιών και
στερούνται σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων.

•

Η διδασκαλία από καθέδρας στο αµφιθέατρο είναι απρόσωπη και δεν
επιτρέπει την άµεση και αµφίδροµη σχέση διδάσκοντος – διδασκοµένου.

•

Εάν οι διαλέξεις συµβαίνει να µην προσφέρουν τίποτα περισσότερο από το
διδακτικό βιβλίο τότε ο φοιτητής πηγαίνει απευθείας στις εξετάσεις
αποστηθίζοντας το βιβλίο.

•

Επειδή σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπάρχουν εξεταστικές
περίοδοι, οι φοιτητές προτιµούν να διαβάζουν για τις εξετάσεις παρά να
παρακολουθούν παραδόσεις.

Προτάσεις
•

∆ηµιουργία µικρών τάξεων φροντιστηριακού χαρακτήρα, µε υποχρεωτική
παρακολούθηση, όπου οι φοιτητές θα συζητούν και αναλύουν την διδακτέα
ύλη µε ένα υπεύθυνο µέλος ∆ΕΠ. Οι σπουδές στις σχολές επιστηµών υγείας
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πρέπει να είναι και θεωρητικές αλλά κυρίως και πρακτικές και να εφοδιάζουν
τον µέλλοντα επιστήµονα υγείας µε δεξιότητες. Με την έννοια αυτή οι
θεωρητικές διαλέξεις από καθέδρας στο αµφιθέατρο δεν πρέπει να αποτελούν
το κυριότερο εκπαιδευτικό εργαλείο αλλά να γίνονται συµπληρωµατικά.
•

Το µέλος ∆ΕΠ θα αξιολογεί την πρόοδο του φοιτητή του και το εάν είναι σε
θέση να δώσει εξετάσεις.

•

Οι φοιτητές θα αξιολογούν τον διδάσκοντα συµπληρώνοντας ειδικά ανώνυµα
έντυπα που θα παραδίδουν απευθείας σε αρµόδια υπηρεσία της σχολής

•

Η απόδοση κάθε τάξης στις εξετάσεις θα αξιολογείται. Θα συζητούνται µε τον
διδάσκοντα και µε τα λοιπά µέλη ∆ΕΠ τρόποι βελτίωσης της διδασκαλίας,
όταν χρειάζεται.

•

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους φοιτητές και η απόδοση της τάξης
στις εξετάσεις θα λαµβάνονται υπόψη (µεταξύ άλλων) στην ετήσια
αξιολόγηση του µέλους ∆ΕΠ.

•

∆ιάθεση στον διδάσκοντα όλων των απαραίτητων εποπτικών µέσων και της
κατάλληλης γραµµατειακής υποστήριξης

•

Αξιοποίηση νέων τεχνικών όπως e-class καθώς και teleconferences για
παρακολούθηση διαλέξεων ή ιατρικών πράξεων που πιθανόν δεν παρέχονται
από πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή δεν γίνονται σε ικανό αριθµό ώστε να
παρακολουθούνται από όλους τους φοιτητές π.χ.. καρδιοχειρουργική,
πλαστική άκρων, µεταµοσχεύσεις, παρεµβατική ακτινολογία, κ.λ.π.

•

Αξιοποίηση των εφηµεριών.

•

Παροχή

δυνατοτήτων

ανάληψης

παρακολούθηση.
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κλινικών

πρωτοβουλιών

υπό

4.2.3 Εξεταστικό σύστηµα
Σύµφωνα µε το υπάρχον σύστηµα, εξετάσεις στην διδακτέα ύλη διεξάγονται
στο τέλος κάθε εξαµήνου, στις 3 εξεταστικές περιόδους (Ιούνιος, Σεπτέµβριος,
Ιανουάριος) και σε µία επιπλέον τέταρτη εξεταστική περίοδο που γίνεται για τους
φοιτητές «επί πτυχίω» (τέταρτη πτυχιακή). Επιπλέον, οι φοιτητές Ιατρικής κατά την
διάρκεια του έκτου έτους εξετάζονται προφορικά σε κάθε κλινικό µάθηµα µετά το
τέλος της τρίµηνης πρακτικής εξάσκησης.
Εάν λάβουµε υπόψη ότι η κάθε εξεταστική περίοδος διαρκεί 3 εβδοµάδες,
τότε γίνεται αντιληπτό ότι οι σχολές επιστηµών υγείας και ιδιαίτερα οι ιατρικές
σχολές µετατρέπονται σε ένα συνεχές εξεταστικό κέντρο. Ο περισσότερος χρόνος,
πόροι και ενέργεια καταναλώνονται στις συνεχείς εξετάσεις σε βάρος της
διδασκαλίας και έρευνας.
Υφίσταται µία λανθασµένη φοιτητική (και συνδικαλιστική) νοοτροπία:
•

Στόχος του Πανεπιστηµίου είναι να τελειώνουν γρήγορα οι φοιτητές και να
περνάνε εύκολα τα µαθήµατα τους.

•

Σωστό: στόχος της ιατρικής σχολής είναι να προάγει τη γνώση και να
διασφαλίσει την υγεία του πληθυσµού, εκπαιδεύοντας επαρκείς επιστήµονες.

Οι φοιτητές έχουν πρακτικά τα παρακάτω δικαιώµατα:
•

Να δίνουν το κάθε µάθηµα απεριόριστες φορές µέχρι να προαχθούν, χωρίς
χρονικούς περιορισµούς.
o Αποτέλεσµα:
Οι φοιτητές δεν έχουν ουσιαστικό κίνητρο για να µελετήσουν το
µάθηµα (και ενδεχοµένως να παρακολουθήσουν τις σχετικές
παραδόσεις ή εργαστήρια), αφού δεν υπάρχουν συνέπειες εάν δεν
µελετήσουν και δεν δώσουν εξετάσεις.
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o Επίσης, η δυνατότητα ενός φοιτητή να δίνει εξετάσεις απεριόριστες
φορές σε ένα µάθηµα αυξάνει αδικαιολόγητα τον φόρτο εργασίας των
διδασκόντων και το κόστος της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
•

Να «µεταφέρουν» τα µαθήµατα που δεν έχουν περάσει σε επόµενο έτος.
o Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα για µαθήµατα που διδάσκονται στο πρώτο
έτος, ο φοιτητής να δίνει εξετάσεις στο έκτο έτος, 5-6 χρόνια µετά τη
διδασκαλία του µαθήµατος. Συχνά δε οι φοιτητές απαιτούν να
εξετασθούν στην ύλη του µαθήµατος που διδάχθηκε όταν φοιτούσαν
στο αντίστοιχο έτος ακόµα κι αν λόγω επιστηµονικών εξελίξεων έχει
διαφοροποιηθεί σηµαντικά.

•

∆εν υπάρχει η έννοια του προαπαιτούµενου µαθήµατος, δηλαδή της
υποχρέωσης ο φοιτητής να έχει προαχθεί σε µικρότερης δυσκολίας,
εισαγωγικό, µάθηµα, προκειµένου να διδαχθεί και να εξετασθεί σε
µεγαλύτερης δυσκολίας, προχωρηµένο, µάθηµα.
o Τυπική περίπτωση
Ένας φοιτητής Ιατρικής ολοκληρώνει τα τρία πρώτα έτη σπουδών
χωρίς να έχει δώσει εξετάσεις σε βασικά µαθήµατα όπως ανατοµία,
φυσιολογία (που µελετά τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου
οργανισµού, των συστηµάτων, οργάνων του ανθρώπου), παθολογική
φυσιολογία (που εξηγεί τους µηχανισµούς των νόσων) και την
φαρµακολογία. Ο φοιτητής αυτός έχει δικαίωµα να εγγραφεί στα
κλινικά έτη, να διδαχτεί και να ασκηθεί επί κλινικών µαθηµάτων.
Είναι απορίας άξιον πώς µπορεί ένας φοιτητής που δεν γνωρίζει
ανατοµία να διδαχτεί την χειρουργική, ή χωρίς γνώσεις φυσιολογίας
και παθολογικής φυσιολογίας να διδαχτεί εσωτερική παθολογία, ή
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χωρίς να γνωρίζει φαρµακολογία να διδαχτεί θεραπευτική των
νοσηµάτων.
o Ο νόµος (άρθρα 24 και 25 του Ν. 1268/82) δίνει την δυνατότητα στη
γενική συνέλευση της σχολής να ορίσει προαπαιτούµενα µαθήµατα:
«Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η
Γενική Συνέλευση της Σχολής. Το πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται
κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος της Σχολής συγκροτεί Επιτροπή
Προγράµµατος από µέλη της Γενικής Συνελεύσεως της Σχολής µε
ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γ.Σ. αφού
προηγουµένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τοµέων. Με τη
διαδικασία κατάρτισης του προγράµµατος σπουδών ορίζονται τα
προαπαιτούµενα και τα εξαρτώµενα από προαπαιτούµενα µαθήµατα».
o Οι προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν να καθιερωθεί ο θεσµός των
προαπαιτούµενων

µαθηµάτων

(π.χ.

για

να

διδαχτεί

κάποιος

χειρουργική θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της
ανατοµίας) δεν απέδωσαν.
φοιτητικών

Ο λόγος ήταν η ριζική άρνηση των

συνδικαλιστικών

παρατάξεων

να

δεχθούν

προαπαιτούµενα µαθήµατα και η απροθυµία των διοικητικών
οργάνων να έρθουν σε αντιπαράθεση µε τους φοιτητές.

Προτάσεις
•

Να περιοριστούν οι εξεταστικές περίοδοι σε δύο ετησίως ώστε να
απελευθερωθούν χρόνος, πόροι και ενέργεια για τα κύρια καθήκοντα των
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µελών ∆ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας, δηλαδή την διδασκαλία, την
κλινική πράξη και την έρευνα για την παραγωγή νέας γνώσης.
•

Να µην επιτρέπεται η απεριόριστη εξέταση στο ίδιο µάθηµα. Εάν ο φοιτητής
αποτύχει 2 συνεχείς φορές ή δεν προσέλθει στις εξετάσεις για περισσότερο
από 6 µήνες οφείλει να επαναλάβει το µάθηµα / κλινική άσκηση, προκειµένου
να επαναλάβει και εµπεδώσει τις απαραίτητες γνώσεις πριν ξαναδώσει
εξετάσεις. ∆εν είναι εκπαιδευτικά δόκιµο να εξετάζεται κάποιος σε ένα
µάθηµα το οποίο διδάχτηκε προ 4-5 ετών.

•

Να

καθιερωθεί

ο

θεσµός

του

προαπαιτούµενου

µαθήµατος.

Είναι

αντιεκπαιδευτικό (και παράλογο) φοιτητής που δεν έχει γνώσεις π.χ.
ανατοµίας να διδάσκεται χειρουργική.
•

Να καταργηθούν οι απεριόριστες «µεταφορές» µαθηµάτων στα επόµενα
εξάµηνα. Εάν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στα
βασικά, τουλάχιστον µαθήµατα του εξαµήνου να µην έχει δικαίωµα εγγραφής
στο επόµενο. Μόνο έτσι µπορεί να οικοδοµήσει στέρεες γνώσεις και κλινική
εµπειρία.

•

Να διερευνηθούν νέες µέθοδοι προσέγγισης της διδασκαλίας (π.χ. integrated)
όπου σε κάθε θέµα εκπαιδεύεται ο φοιτητής από τη σκοπιά πολλών
γνωστικών αντικειµένων π.χ. ο καρκίνος του πνεύµονα θα µπορούσε να
διδάσκεται
φυσιολογίας

από

πλευράς

επιδηµιολογικής

(λειτουργικότητα

(αιτιολογία,

αναπνευστικού

συχνότητα),
συστήµατος),

παθολογικής/ανατοµικής (για διάγνωση) και ιστολογίας , ανατοµίας,
χειρουργικής (ακτινοθεραπεία, χηµειοθεραπεία).
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4.2.4. Φοιτητική ιδιότητα - «Ανενεργοί» φοιτητές

Οι επιστήµες της υγείας είναι συστηµατικές επιστήµες που ανανεώνονται µε
ταχύτατους ρυθµούς. Απαιτείται σπουδή µε συνεχή και εντατικό ρυθµό, γιατί οι
γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούνται σε ένα εξάµηνο σπουδών στηρίζονται και
προϋποθέτουν εµπέδωση των γνώσεων των προηγούµενων εξαµήνων. Αποµάκρυνση
από την καθηµερινή µελέτη και πράξη οδηγεί ταχύτατα σε απαξίωση της
προϋπάρχουσας γνώσης.
Με το υπάρχον σύστηµα ο φοιτητής ιατρικής και των λοιπών σχολών
επιστηµών υγείας δεν χάνει την φοιτητική του ιδιότητα, πρακτικά για κανένα λόγο.
∆εν υπάρχει χρονικός περιορισµός για την ολοκλήρωση των σπουδών. Σύµφωνα µε
τον νόµο ο φοιτητής διατηρεί ορισµένα προνόµια (π.χ. φοιτητικό εισιτήριο) για όσα
χρόνια διαρκεί η κανονική φοίτηση, συν δύο επιπλέον έτη. Μετά αφαιρούνται τα
προνόµια, αλλά όχι και η φοιτητική ιδιότητα. Ο φοιτητής µπορεί να συνεχίσει να
προσέρχεται στην σχολή, να παρακολουθεί µαθήµατα ή να δίνει εξετάσεις κατά το
δοκούν. Από τον νόµο δεν προβλέπονται διαγραφές φοιτητών ακόµα και εάν
απουσιάζουν για πολλά χρόνια.

•

Πραγµατική περίπτωση
Ο Γιάννης είναι ηλικίας 42 ετών. Προ 15ετίας είχε εγγραφεί στην Ιατρική
Σχολή Αθηνών, χωρίς εξετάσεις, ως πτυχιούχος άλλου ΑΕΙ (µια δυνατότητα
που σήµερα δεν υπάρχει). Φοίτησε 3 χρόνια, πέρασε τις εξετάσεις σε 5 από τα
15 µαθήµατα και στην συνέχεια διέκοψε τις σπουδές του λόγω έλλειψης
ενδιαφέροντος. ∆έκα έτη αργότερα, αποφάσισε να ολοκληρώσει τις σπουδές
του στην Ιατρική. Σύµφωνα µε τον νόµο:
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o ∆ιατηρούσε την φοιτητική του ιδιότητα.
o Είχε δικαίωµα να δώσει εξετάσεις στα µαθήµατα που διδάχτηκε προ
δεκαετίας.
o Έχει «κατοχυρώσει» τα µαθήµατα που πέρασε προ 10ετίας και δεν
υποχρεούται να παρακολουθήσει ξανά τα µαθήµατα των 3 πρώτων
ετών.
o Έχει δικαίωµα να διδαχτεί και να ασκηθεί στα κλινικά µαθήµατα, στις
πανεπιστηµιακές κλινικές.
Το δικαίωµα διακοπής των σπουδών για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και η
επανάληψη τους κατά βούληση και χωρίς κανένα περιορισµό ακυρώνει
οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία. Η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας
χωρίς παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι επιζήµια και για το
πανεπιστήµιο και για τον φοιτητή και πιθανότατα στην περίπτωση των επιστηµών
υγείας επικίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο. Είναι χαρακτηριστικό όπως φαίνεται
στον Πίνακα 7 (βλέπε επόµενη σελίδα) ότι επί 5.240 εγγεγραµµένων φοιτητών,
ενεργείς (δηλαδή εγγεγραµµένοι σε κάποιο εξάµηνο) είναι οι 3.364 (64%).
Πρακτικά, ένας στους τρεις εγγεγραµµένους φοιτητές έχει εγκαταλείψει τις
σπουδές του χωρίς όµως να χάσει το δικαίωµα να τις επαναλάβει όποτε αυτός
θελήσει.
Το πρόβληµα των ανενεργών φοιτητών που φοιτούν µε διακοπές και κατά
βούληση στις σχολές επιστηµών υγείας και παίρνουν το πτυχίο τους µε πολυετείς
καθυστερήσεις έχει σηµαντικότατες συνέπειες στην υγεία του πληθυσµού. Οι
επιστήµες υγείας δεν είναι θεωρητικές αλλά οι απόφοιτοι των σχολών επιστηµών
υγείας παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν δραµατικά την υγεία των Ελλήνων
πολιτών. Είναι εποµένως υποχρέωση της πολιτείας και των ακαδηµαϊκών
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οργάνων να διασφαλίζουν ότι τα πτυχία αντιπροσωπεύουν επαρκείς γνώσεις και
δεξιότητες των κατόχων τους και να µην τα χορηγεί για λόγους επιείκειας ή
«κοινωνικής αλληλεγγύης» σε µη επαρκείς φοιτητές.
Πίνακας 7. Ενεργοί* και ανενεργοί φοιτητές των τµηµάτων Ιατρικής Οδοντιατρικής για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005
Τµήµα
Ιατρικής
ΕΚΠΑ
Οδοντιατρικής
ΕΚΠΑ
Ιατρικής ΑΠΘ
Οδοντιατρικής
ΑΠΘ
Ιατρικής
Ιωαννίνων
Ιατρικής
Πατρών
Ιατρικής
Θεσσαλίας
Ιατρικής
Κρήτης
Ιατρικής ∆ΠΘ
Σύνολο

Ενεργοί
φοιτητές*

Εγγεγραµµένοι
φοιτητές

Μεταπτυχιακοί
φοιτητές

3364

5240

8343

Πτυχιούχοι
ακαδηµ. έτους
2003-2004
440

828

1228

330

140

2661
721

3483
1212

1218
145

475
107

872

962

1400

138

967

1316

711

157

441

450

345

43

538

619

806

91

597
10.989

747
15.257

726
14.024

72
1.663

* Οι φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στα προβλεπόµενα εξάµηνα του Τµήµατος
ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ΠΘ: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πηγή: Επιτόπια έρευνα της οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ στο ΥΠΕΠΘ (Τµήµα Μελετών και Στατιστικής
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης)-Νοέµβριος& /∆εκέµβριος 2005

Προτάσεις
•

Οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε ορισµένο εύλογο
χρονικό διάστηµα (π.χ. την κανονική διάρκεια των σπουδών συν επιπλέον 2-3
έτη). Σε αντίθετη περίπτωση να αφαιρείται η φοιτητική ιδιότητα.

•

Οι σχολές να προσφέρουν στους φοιτητές που έχουν δυσκολία στο να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους βοήθεια, όπως ενισχυτική διδασκαλία,
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επίβλεψη και καθοδήγηση από µέλος ∆ΕΠ και υποτροφίες σε οικονοµικά
ασθενείς φοιτητές.
•

Η δυνατότητα διακοπής των σπουδών για ένα ή δύο το πολύ έτη καθώς και η
παράταση του χρόνου φοίτησης για ένα εύλογο επιπλέον χρονικό διάστηµα θα
µπορούσαν να συζητηθούν για ειδικές περιπτώσεις, όπως µητέρες ανηλίκων,
εργαζόµενοι µε αποδεδειγµένη πλήρη απασχόληση και ασφαλιστική κάλυψη
και χρονίως πάσχοντες.

•

Στους υπάρχοντες «ανενεργείς» φοιτητές να δοθεί µια επιπλέον ευκαιρία να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, εφόσον το επιθυµούν, και αφού
επαναλάβουν την εκπαιδευτική διαδικασία (παρακολούθηση υποχρεωτικών
εργαστηρίων, κλινικής εκπαίδευσης και παραδόσεων). Ακολούθως να γίνει
εκκαθάριση των µητρώων των σχολών από µη ενεργούς φοιτητές.

4.2.5. Παρακολούθηση της επιστηµονικής εξέλιξης του φοιτητή
Με την υπάρχουσα κατάσταση ο φοιτητής, από την στιγµή που εγγράφεται
στην σχολή επιστηµών υγείας µέχρι να αποφοιτήσει, δεν έχει καµία καθοδήγηση και
δεν ελέγχεται η συνολική του επίδοση. Εάν αντιµετωπίσει δυσκολίες στην
εκπαίδευσή του, θα πρέπει να τις επιλύσει µόνος του ή να απευθύνεται στον εκάστοτε
διδάσκοντα, που δεν έχει ολοκληρωµένη εικόνα για τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις του
φοιτητή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ένας φοιτητής παρουσιάζεται σε έναν
διδάσκοντα για να εκπαιδευτεί σε ένα εργαστήριο ή κλινική, ο διδάσκων δεν έχει
καµία πληροφορία για την µέχρι τώρα επίδοση του φοιτητή του, δηλαδή για τα
µαθήµατα που έχει περάσει επιτυχώς, ή πληροφορίες που θα διευκολύνουν την
εκπαιδευτική διαδικασία. Εποµένως, συνοπτικά:
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•

∆εν υπάρχει µέλος ∆ΕΠ υπεύθυνο για την εκπαίδευση του κάθε φοιτητή.

•

Ο φοιτητής είναι αβοήθητος στα προβλήµατα που τυχόν θα αντιµετωπίσει
στην εκπαίδευσή του.

•

Ο διδάσκων αγνοεί τα προβλήµατα και τις επιδόσεις των φοιτητών του.

Προτάσεις
•

∆ηµιουργία του θεσµού του σύµβουλου εκπαίδευσης (“advisor” “tutor”),
όπως έχει ήδη καθιερωθεί στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Αγγλία κλπ).
o Κάθε φοιτητής από την εισαγωγή του στην σχολή επιστηµών υγείας
χρεώνεται σε ένα µέλος ∆ΕΠ, το οποίο ορίζεται ως σύµβουλος
εκπαίδευσης του φοιτητή.
o Ο φοιτητής απευθύνεται στον σύµβουλό του για κάθε πρόβληµα που
αντιµετωπίζει σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία.
o Ο σύµβουλος παρακολουθεί την εκπαιδευτική πορεία του φοιτητή,
παρεµβαίνει συµβουλευτικά όταν χρειάζεται και συντάσσει ετήσια
έκθεση για τον φοιτητή του.
o Ο φοιτητής αξιολογεί τον σύµβουλο του κατά την αποφοίτηση του µε
ειδικό έντυπο.
o Ωστόσο, από τη µέχρι τώρα εφαρµογή του θεσµού του σύµβουλου
εκπαίδευσης σε µερικές ελληνικές σχολές (ΕΜΠ, Πολιτικό της
Νοµικής) προέκυψαν προβλήµατα ενηµέρωσης και ανταπόκρισης των
φοιτητών, που δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον νέο θεσµό. Η
ιδιαιτερότητα όµως των σπουδών στις επιστήµες υγείας επιβάλλει την
θεσµοθέτηση του συµβούλου παρά τις πιθανές αδυναµίες του θεσµού.
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4.2.6. Αριθµός φοιτητών / τρόπος εισαγωγής στις σχολές επιστηµών υγείας

Το ακαδηµαϊκό έτος 2005 – 2006 είναι εγγεγραµµένοι στην Ιατρική Σχολή
Αθηνών περίπου 3.500 «ενεργοί» φοιτητές (Πηγή: επιτόπια έρευνα).

Εάν

υποθέσουµε ότι µε τις εισαγωγικές εξετάσεις κάθε χρόνο µπαίνουν περίπου 160-200
νέοι φοιτητές (Πίνακας 7α), αυτό σηµαίνει ότι στα 12 εξάµηνα (6 έτη) θα έπρεπε να
είναι εγγεγραµµένοι 1000 -1200 φοιτητές. Ωστόσο, είναι εγγεγραµµένοι υπέρδιπλάσιοι.

Πίνακας 7α. Αριθµός εισακτέων στις σχολές επιστηµών υγείας για το ακαδηµαϊκό
έτος 2006-07

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Φεβρουάριος 2006

Αυτό οφείλεται στην εισαγωγή φοιτητών χωρίς εξετάσεις, αλλά µε ειδικές διατάξεις
νόµων, οι οποίοι θεσπίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τροποποιούνται
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περιοδικά όπως επίσης και στη δυνατότητα (µέχρι πρόσφατα) µετεγγραφών από το
εξωτερικό για διάφορους λόγους (κοινωνικούς, ιατρικούς, κ.λ.π.)..
•

Οι σχολές επιστηµών υγείας ερωτώνται και συνήθως δέχονται τους επιπλέον
φοιτητές έστω και εάν δεν έχουν τις απαραίτητες υποδοµές για να τους
εκπαιδεύσουν. Υπάρχουν πάντως Ιατρικές Σχολές που έχουν πάρει την
απόφαση να µην δέχονται κανέναν (ή να δέχονται ελάχιστους) υπεράριθµους
φοιτητές.

•

Η συσσώρευση φοιτητών σε σχολές µε περιορισµένους πόρους και υποδοµές
υποβαθµίζει την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

•

∆ηµιουργείται αίσθηµα αδικίας στους φοιτητές που επιτυγχάνουν στις
εισαγωγικές εξετάσεις.

•

Οι εγγραφές φοιτητών που δεν εισάγονται µε εισαγωγικές εξετάσεις δεν
γίνονται στην έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς, αλλά κατά την διάρκειά της,
µε αποτέλεσµα να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
o Για παράδειγµα ένα εργαστήριο προγραµµατίζει το εκπαιδευτικό του
πρόγραµµα την αρχή της χρονιάς και πληροφορείται τον Φεβρουάριο
ή Μάρτιο ότι πρέπει να εκπαιδεύσει 100 επιπλέον φοιτητές. Είναι
προφανές ότι το πρόγραµµά του ανατρέπεται.

•

Σήµερα το φαινόµενο των µετεγγραφών από πανεπιστήµια του εξωτερικού
έχει περιοριστεί, µετά από την απαγόρευσή τους µε νόµο το 2002. Αντίθετα οι
µεταγραφές για λόγους «υγείας» ή για «κοινωνικούς» λόγους συνεχίζονται.

•

Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, εκατοντάδες έλληνες φοιτητές σχολών
επιστηµών υγείας ιδίως των ανατολικο-ευρωπαϊκών χωρών µεταγράφονταν
κάθε χρόνο στην µέση της χρονιάς, µε αδιαφανείς διαδικασίες, προκαλώντας
εκπαιδευτικό «έµφραγµα». Η µεγάλη πλειοψηφία των µετεγγραφοµένων µε
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τον τρόπο αυτό ήταν ανεπαρκείς δυσχεραίνοντας την εκπαίδευση και των
υπολοίπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι µαθητές που αποφοίτησαν από το
λύκειο µε βαθµούς 10 -11 βρέθηκαν µε τον τρόπο αυτό να «σπουδάζουν»
ιατρική, οδοντιατρική και λοιπές επιστήµες υγείας παράλληλα µε τους
αριστούχους µαθητές που εισήχθησαν στις σχολές µε εξετάσεις.
•

Ο αριθµός των εισακτέων υπολογίζεται χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
ανάγκες της αγοράς (βλέπε σχετικό κεφάλαιο για τη σχέση πανεπιστηµίων και
αγοράς εργασίας στην παρούσα έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ).

Προτάσεις
•

Καθορισµός του αριθµού των εισακτέων µε βάση:
o Τον αριθµό φοιτητών που µπορεί η κάθε σχολή να εκπαιδεύσει
επαρκώς, σύµφωνα µε απόφαση των διοικητικών της οργάνων.
o Τον αριθµό και τις ειδικότητες νέων επιστηµόνων υγείας που έχει
ανάγκη η χώρα, σύµφωνα µε έναν µακροπρόθεσµο εθνικό σχεδιασµό,
στον οποίο εµπλέκονται ακαδηµαϊκοί, επαγγελµατικοί και κοινωνικοί
φορείς.

•

∆ραστικό περιορισµό (ή και κατάργηση) των εγγραφών φοιτητών «ειδικών
κατηγοριών» χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Μοναδική εξαίρεση να αποτελούν
άτοµα τα οποία για (αποδεδειγµένους) λόγους υγείας δεν µπορούν να
συµµετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και για τα οποία οργανώνονται
ειδικές εξετάσεις για προκαθορισµένο ανά σχολή αριθµό θέσεων.

•

Απαγόρευση εγγραφών νέων φοιτητών στα µέσα του ακαδηµαϊκού έτους.
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4.2.7. Πειθαρχικός έλεγχος των φοιτητών – ιδιαιτερότητες στις Σχολές Επιστηµών
Υγείας

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών στις σχολές επιστηµών υγείας είναι
νέοι µε όραµα και θέληση για σπουδές. Υπάρχει όµως και µια µειοψηφία φοιτητών
που µε διάφορες προφάσεις εµφανίζουν παραβατική συµπεριφορά. Η πανεπιστηµιακή
ζωή χαρακτηρίζεται από την πλήρη ανεκτικότητα σε περιστατικά παραβατικής
συµπεριφοράς των φοιτητών. Από τα απλά περιστατικά (π.χ. αντιγραφή κατά τη
διάρκεια των γραπτών εξετάσεων) µέχρι και σοβαρότερα, (βιαιοπραγία σε βάρος
συµφοιτητών ή µελών ∆ΕΠ, καταστροφή πανεπιστηµιακής περιουσίας, βίαιη
παρεµπόδιση λειτουργίας ακαδηµαϊκών οργάνων κλπ), η συνήθης πρακτική των ΑΕΙ
είναι η ατιµωρησία. Τα αίτια είναι:
•

Ο θεσµός του λεγόµενου «ακαδηµαϊκού ασύλου» που διευκολύνει την
παραβατικότητα και δυσχεραίνει την επιβολή του νόµου στα πανεπιστήµια.

•

Η έλλειψη επαρκούς φύλαξης των χώρων των πανεπιστηµίων.

•

Η ελεύθερη και ανεξέλεγκτη είσοδος στους χώρους του πανεπιστηµίου
ατόµων που δεν έχουν την φοιτητική ή άλλη ακαδηµαϊκή ιδιότητα.

•

Η απροθυµία των συνδικαλιστικών φοιτητικών παρατάξεων να δεχτούν
οποιονδήποτε πειθαρχικό έλεγχο.

•

Η απροθυµία των διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ να συγκρουστούν µε τις
φοιτητικές παρατάξεις.
Η ανοχή της παραβατικής συµπεριφοράς δίνει λάθος µηνύµατα και

διαπαιδαγώγηση στον µελλοντικό επιστήµονα υγείας. Σε µελέτη, που δηµοσιεύτηκε
στο πλέον έγκυρο ιατρικό περιοδικό του κόσµου, φάνηκε ισχυρότατη συσχέτιση
µεταξύ των πειθαρχικών παραπτωµάτων των ιατρών και της παραβατικότητας που
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είχαν ως φοιτητές στις Ιατρικές Σχολές (Papadakis M. et al. «Disciplinary action by
medical boards and prior behavior in medical School». New England Journal of
Medicine 2005, 353:2673-2682). Φοιτητές που είχαν παραβατική συµπεριφορά στο
πανεπιστήµιο είχαν πολλαπλάσιες πιθανότητες να υποπέσουν µελλοντικά σε
πειθαρχικά παραπτώµατα (π.χ απάτες σε βάρος ασφαλιστικών ταµείων, εξαπάτηση
ασθενών, κλοπές στο χώρο εργασίας, χρήση ουσιών, κλπ)

ως γιατροί.

Προτάσεις
•

Μη ανοχή από την ακαδηµαϊκή κοινότητα (µέλη ∆ΕΠ και φοιτητές)
φαινοµένων παραβατικής συµπεριφοράς

•

Να καταρτιστεί ένας αυστηρός ηθικός κώδικας δεοντολογίας για φοιτητές και
διδάσκοντες µε ρητές συνέπειες που θα φτάνουν µέχρι και την διαρκή
αποβολή από το Πανεπιστήµιο.

•

Επαναπροσδιορισµός της έννοιας του ακαδηµαϊκού ασύλου, που ενδεχοµένως
συνοδεύεται µε επαναπροσδιορισµό και των καλυπτόµενων χώρων. Το άσυλο
να καλύπτει µόνο τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η άρση του ασύλου,
όταν χρειάζεται, να αποφασίζεται ταχύτατα.

4.2.8. Φοιτητικά συγγράµµατα στις σχολές επιστηµών υγείας
Το επιστηµονικό αντικείµενο των σχολών επιστηµών υγείας αλλάζει ταχύτατα
και ο ρυθµός ανανέωσης των γνώσεων συνεχώς επιταχύνεται. Για τον λόγο αυτό τα
συγγράµµατα που διανέµονται στους φοιτητές θα πρέπει να ανανεώνονται σε εύλογο
χρονικό διάστηµα. Ατυχώς υπάρχουν αρκετά συγγράµµατα που δεν έχουν ανανεωθεί
την τελευταία 10ετία. Επίσης, τα συγγράµµατα αυτά θα πρέπει να είναι
προσαρµοσµένα στα προβλήµατα υγείας του ελληνικού χώρου και να απευθύνονται
σε έλληνες φοιτητές. Σε πολλές περιπτώσεις, χορηγούνται (κακο-) µεταφρασµένα
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συγγράµµατα ξένων πανεπιστηµίων (κυρίως των ΗΠΑ) τα οποία επικεντρώνονται σε
προβλήµατα υγείας των χωρών τους και ασχολούνται ελάχιστα µε προβλήµατα υγείας
που είναι συχνά στην Ελλάδα. Για παράδειγµα, νοσήµατα που ενδηµούν στην
Ελλάδα, όπως η βρουκέλλωση και η λεϊσµανίαση, καλύπτονται ελάχιστα και
περιληπτικά στα µεταφρασµένα ξένα συγγράµµατα. Αντίθετα νοσήµατα που αφορούν
κυρίως τις ΗΠΑ, όπως η νόσος των βραχωδών ορέων αναπτύσσονται εξαντλητικά.
Παρόµοια περίπτωση αποτελούν και τα προβλήµατα υγείας των οικονοµικών
µεταναστών. Άλλο παράδοξο φαινόµενο είναι το ότι για το ίδιο γνωστικό αντικείµενο
(π.χ. εσωτερική παθολογία ή χειρουργική) κάθε κλινική του ίδιου πανεπιστηµίου
χορηγεί διαφορετικό σύγγραµµα (π.χ οι 6 παθολογικές κλινικές της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών χορηγούν στους φοιτητές 6 διαφορετικά συγγράµµατα παθολογίας από τα
οποία και εξετάζονται). Ιδιαίτερο δε πρόβληµα αποτελεί ότι το περιεχόµενο των
βιβλίων αυτών ακόµα και σε επίπεδο κεφαλαίων και έκτασης δεν συµπίπτει.
Τα συγγράµµατα των σχολών επιστηµών υγείας έχουν υψηλό κόστος επειδή
αναγκαστικά περιέχουν πολλές εικόνες, φωτογραφίες και διαγράµµατα. Εν τούτοις,
χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την οικονοµική τους
κατάσταση, επιβαρύνοντας σηµαντικά τον προϋπολογισµό των σχολών. Αυτό είναι
απαραίτητο για τους οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές που δεν µπορούν να
καλύψουν το κόστος των συγγραµµάτων. Οι εύποροι όµως φοιτητές µπορούν να
αναλάβουν το κόστος, έτσι ώστε οι πόροι που εξοικονοµούνται να κατευθύνονται
στην ενίσχυση των βιβλιοθηκών επιστηµών υγείας. Είναι παράδοξο εύποροι φοιτητές
που έρχονται στην σχολή µε πολυτελή σπορ αυτοκίνητα να µην πληρώνουν για τα
βιβλία τους αλλά να επιβαρύνεται το πανεπιστήµιο.
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Προτάσεις
•

Χορήγηση κινήτρων στα µέλη ∆ΕΠ για την συγγραφή σύγχρονων
καλαίσθητων και εκπαιδευτικά άρτιων συγγραµµάτων που απευθύνονται στον
Έλληνα φοιτητή και ανταποκρίνονται στα επίπεδα των καλών ιατρικών
σχολών του εξωτερικού.

•

Ανανέωση των συγγραµµάτων σε εύλογα χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε την
εξέλιξη του κάθε γνωστικού αντικειµένου.

•

Κρίση της ποιότητας και επάρκειας των συγγραµµάτων από εξωτερικούς
κριτές και καθιέρωση βραβείων για τα πιο καλογραµµένα. Σηµαντική είναι
επίσης και η γνώµη των φοιτητών για την ποιότητα και χρηστικότητα των
συγγραµµάτων.

•

Χορήγηση δωρεάν συγγραµµάτων µόνο στους οικονοµικά ασθενέστερους
φοιτητές, µε στόχο τη διοχέτευση των επιπλέον κονδυλίων στις βιβλιοθήκες.

•

Τα διεθνή συγγράµµατα αναφοράς να είναι διαθέσιµα στις βιβλιοθήκες.

•

Ενθάρρυνση των φοιτητών να παρακολουθούν τις εξελίξεις µέσω των πιο
έγκριτων περιοδικών.

•

Ενθάρρυνση της επάρκειας και χρήσης της αγγλικής κυρίως γλώσσας.

4.3. ∆ιοικητικό προσωπικό
Ένα σηµαντικό πρόβληµα, που αφορά βέβαια όλα τα ΑΕΙ, είναι το (ασαφές)
νοµικό καθεστώς του µόνιµου δηµοσίου υπαλλήλου στο οποίο υπάγονται τα µέλη του
διοικητικού προσωπικού και εποµένως δεν υπάγονται στην άµεση δικαιοδοσία των
διοικητικών οργάνων των πανεπιστηµίων, δηλαδή στις Γενικές Συνελεύσεις των
σχολών / τµηµάτων. Αυτό το καθεστώς ενδεχοµένως µπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργίες.
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Πρόταση
Υπαγωγή των διοικητικών υπαλλήλων στο καθεστώς του υπαλλήλου του
Πανεπιστηµίου και εποµένως υπαγωγή του στη δικαιοδοσία των διοικητικών
οργάνων της σχολής.

4.4 Βοηθητικό προσωπικό
Οι πλέον επείγουσες ανάγκες είναι σε προσωπικό φύλαξης των χώρων των
πανεπιστηµίων, υπαγόµενο στα αρµόδια όργανα του πανεπιστηµίου, µε ταυτόχρονη
θεσµοθέτηση αρµοδιοτήτων, ώστε να µπορούν να παρέµβουν αποτελεσµατικά όποτε
χρειαστεί.
Σηµαντικές ανάγκες υπάρχουν και σε γραµµατειακή υποστήριξη. Γραµµατείς
δεν υπάρχουν. Όσοι/ες υπάρχουν έχουν προσληφθεί ως παρασκευαστές και στην
πλειονότητα των περιπτώσεων υπάρχει αναντιστοιχία προσόντων και καθηκόντων τα
οποία καλούνται να ασκήσουν.

Συµπεράσµατα
•

Οι σπουδές στις σχολές επιστηµών υγείας πρέπει να είναι πρακτικές και να
εφοδιάζουν τον µέλλοντα επιστήµονα υγείας µε δεξιότητες. Με την έννοια
αυτή οι θεωρητικές διαλέξεις από καθέδρας στο αµφιθέατρο, όπου η
παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική θα πρέπει να αντικατασταθούν µε τη
δηµιουργία µικρών τάξεων φροντιστηριακού χαρακτήρα, µε υποχρεωτική
παρακολούθηση
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•

Η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα στις κλινικές και τα εργαστήρια θα
πρέπει να βελτιωθεί.

•

Οι αλλεπάλληλες εξεταστικές περίοδοι πρέπει να περιοριστούν γιατί
υποβαθµίζουν την ποιότητα των σπουδών.

•

Υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα «ανενεργών» φοιτητών που θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί συνολικά και συναινετικά.

•

Οι σχολές επιστηµών υγείας έχουν µεγάλη ζήτηση µεταξύ των υποψηφίων
φοιτητών µε αποτέλεσµα να ασκούνται πιέσεις για εισαγωγές φοιτητών µε
άλλους τρόπους εκτός των εισαγωγικών εξετάσεων. Παρά τον περιορισµό του
φαινοµένου µε νοµοθετικές ρυθµίσεις τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να
αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα.

•

Η ανοχή της παραβατικής συµπεριφοράς των φοιτητών δίνει λάθος µηνύµατα
και διαπαιδαγώγηση στον µελλοντικό επιστήµονα υγείας.
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5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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5.1. Εισαγωγή
Ένα ικανό ποσοστό της έρευνας στις Ιατροβιολογικές επιστήµες γίνεται στις
σχολές επιστηµών υγείας των πανεπιστηµίων. Η έρευνα στις ιατροβιολογικές
επιστήµες χωρίζεται σε κλινική και βασική, όχι διότι οι δύο αυτές µορφές της είναι
ανεξάρτητες, αλλά διότι απαιτούν διαφορετικές ικανότητες, µέσα και υποδοµή για
την επιτέλεσή τους.
•

Η κλινική έρευνα απαιτεί έµπειρους κλινικούς ιατρούς, µε επαρκή κατάρτιση
στη µεθοδολογία της έρευνας και άνεση στην παρακολούθηση των διεθνών
εξελίξεων στην κλινική πράξη, παρουσία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων,
υλικοτεχνική αρτιότητα σε όλα τα σύγχρονα ιατρικά όργανα και διοικητική
υποστήριξη. Με την κλινική έρευνα επιτυγχάνεται η αναγνώριση καινούργιων
κλινικών οντοτήτων, η κατανόηση των παθογενετικών µηχανισµών των
νόσων και η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παρεµβάσεων (τεχνικών ή
φαρµακευτικών).

•

Η βασική έρευνα εκτός της τεχνολογικής υποδοµής και του άριστα
εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού είναι πολυδάπανη για την εκτέλεσή
της, χρονοβόρα και ανταγωνιστική. Με τη βασική έρευνα επιχειρείται η
κατανόηση των µηχανισµών των νόσων σε κυτταρικό και µοριακό επίπεδο,
και η εξέλιξη των διαγνωστικών και θεραπευτικών µέσων. Στην βασική
έρευνα περιλαµβάνεται και η έρευνα σε πειραµατόζωα.

•

Επιδηµιολογική / αιτιολογική έρευνα, π.χ. αναγνώριση αιτιών των νόσων.
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5.2. Η έρευνα στις σχολές επιστηµών υγείας στην Ελλάδα
Στον Πίνακα 8 φαίνονται οι δηµοσιεύσεις σε ιατροβιολογικά επιστηµονικά
περιοδικά, που προέρχονται από την Ελλάδα και άλλες επιλεγµένες χώρες, για το έτος
2004.
Πίνακας 8. Έρευνα στην Ελλάδα συγκριτικά µε άλλες χώρες
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2004
Ελλάδα
676
Τουρκία

1603

Φιλανδία

1461

Πορτογαλία

390

Σουηδία

2239

Ιρλανδία

708

Η αναζήτηση έγινε από εµάς στη βάση δεδοµένων PUBMED της National
Library of Medicine των National Institutes of Health των ΗΠΑ. Η βάση αυτή
περιλαµβάνει όλα τα ιατροβιολογικά επιστηµονικά περιοδικά παγκοσµίως τα οποία
πληρούν αυστηρά κριτήρια αξιοπιστίας και ποιότητας της έρευνας. Τα άρθρα που
γίνονται δεκτά προς δηµοσίευση υποβάλλονται προηγουµένως σε κρίση από
ανεξάρτητους κριτές ειδικούς στο εκάστοτε αντικείµενο (“peer review”). Η
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων στα περιοδικά
αυτά αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας και σηµαντικότητας της έρευνας. Υπό την
έννοια αυτή ο αριθµός των δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά που
περιλαµβάνονται στην βάση δεδοµένων PUBMED αποτελεί τον κυριότερο δείκτη της
ποιότητας και ποσότητας της έρευνας που διεξάγεται σε κάθε χώρα. Οι λέξεις κλειδιά
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που χρησιµοποιήσαµε ήταν Greece, University of Athens, Thessaloniki, Ioannina,
Patra, Larissa, Thessalia, Herakleion, Crete, Thrace, Alexandroupolis.
∆ιευκρινίζουµε ότι η έρευνα αυτή δεν είναι συστηµατική αλλά αδρή γιατί
υπάρχουν επικαλύψεις, καθώς και δηµοσιεύσεις που δεν προέρχονται από σχολές
επιστηµών υγείας αλλά από ανεξάρτητα κέντρα ιατροβιολογικών ερευνών. Ο πίνακας
δεν λαµβάνει

υπ’ όψιν πληθυσµό επιστηµόνων, χρηµατοδότηση ή αριθµό

Πανεπιστηµίων. Εποµένως οι αριθµοί που παρατίθενται είναι ενδεικτικοί.
Παρατηρούµε ότι το 2004 µόνο η Πορτογαλία υπολείπεται της Ελλάδας σε
παραγωγή ιατροβιολογικών εργασιών δηµοσιευµένων σε έγκυρα περιοδικά.

Βέλτιστες πρακτικές
Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι στις ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας υπάρχουν
νησίδες παραγωγής ποιοτικού ερευνητικού έργου, το οποίο αντανακλάται σε
δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά υψηλού κύρους. Πολύ συχνά
εργασίες που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα δηµοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά µε την
µεγαλύτερη απήχηση στον τοµέα τους, όπως το Science, New England Journal of
Medicine, Annals of Internal Medicine,Lancet και άλλα.

5.3. Χρηµατοδότηση της έρευνας
Ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την ευόδωση της
έρευνας στην Ελλάδα είναι η πολύ χαµηλή χρηµατοδότηση που δεν αρκεί ούτε για
την κάλυψη των βασικών αναγκών. Έτσι η συνέχιση της έρευνας στην Ελλάδα
γίνεται µόνο από το Ελληνικό φιλότιµο. Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23η θέση µεταξύ των 25 χωρών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τις επιδόσεις της στην παραγωγή καινοτόµου έρευνας.
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Η Κοµισιόν υποστηρίζει ότι η απόσταση που µας χωρίζει από τον κοινοτικό µέσο όρο
υπολογίζεται ότι θα καλυφθεί µετά από 50 χρόνια.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat 2003), το ποσοστό
που διατίθεται στην έρευνα και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα µας είναι
ίσο µε το 0.61% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος
των 25 χωρών µελών της ΕΕ είναι 1,93% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι
χαρακτηριστικό ότι χώρες µε παραγωγή καινοτόµου έρευνας επενδύουν πολύ
µεγαλύτερο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην παραγωγή νέας
γνώσης. Η Γερµανία διαθέτει για την έρευνα το 2.51%, η Βρετανία 1,89% και η
Σουηδία 4,27% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Από τις χώρες του ΟΟΣΑ η
µόνη χώρα που βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από εµάς είναι η Τουρκία.
Η

αποζηµίωση

των

περισσότερων

µεταπτυχιακών

υποτρόφων

είναι

υποτυπώδης. Αυτό αποτρέπει πολλούς νέους επιστήµονες να εντρυφήσουν στην
έρευνα, ενώ ταυτοχρόνως οδηγεί στο εξωτερικό άλλους µε µεγάλη επιθυµία να
κάνουν έρευνα. Έτσι η Ελλάδα χάνει δυναµικούς νέους που πολλοί απ΄ αυτούς
παραµένουν εφ' όρου ζωής ως µετανάστες επιστήµονες του εξωτερικού.
Επιπρόσθετα στη χώρα µας δεν υπάρχουν προγράµµατα που να υποστηρίζουν
µεταδιδακτορικούς επιστήµονες ή και ειδικευµένους ιατρούς που θέλουν να
συνεχίσουν και να αναπτυχθούν περισσότερο στην έρευνα. Βεβαίως, πρόσφατα µε
την εισαγωγή προγραµµάτων όπως το Πυθαγόρας άρχισαν να γίνονται βήµατα προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Η κατανοµή των υπαρχόντων λίγων πόρων ακολουθεί την φιλοσοφία «από
λίγους πόρους σε όσον το δυνατό περισσότερους» και όχι την διάθεση του
µεγαλύτερου µέρους στις σχολές επιστηµών υγείας µε τις καλύτερες επιδόσεις στην
έρευνα. Με άλλα λόγια, ακολουθείται µια «ισοπεδωτική» πολιτική διάθεσης πόρων,
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πράγµα που δυσχεραίνει εκείνες τις σχολές επιστηµών υγείας και εκείνα τα µέλη
∆ΕΠ που παράγουν πραγµατικό ερευνητικό έργο.

5.4. Μέλη ∆ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας και έρευνα
Τα τελευταία χρόνια µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων κατέστη αναγκαία,
τουλάχιστον στα χαρτιά, η έρευνα για όλα τα µέλη ∆ΕΠ που θέλουν να προαχθούν σε
ανώτερες πανεπιστηµιακές βαθµίδες. Παρ' όλη αυτή την πίεση, διάφοροι λόγοι
αποθαρρύνουν πολλά µέλη ∆ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας να κάνουν έρευνα.
Τέτοιοι λόγοι είναι:
•

κατά την εκπαίδευσή τους στην κλινική ή εργαστηριακή ειδικότητα δεν
διδάχτηκαν µεθοδολογία έρευνας ούτε έκαναν έρευνα.

•

δεν

έχουν

εµπειρία

στο

να

γράφουν

ερευνητικές

προτάσεις

για

χρηµατοδότηση.
•

δεν χειρίζονται την αγγλική σε επίπεδο που να τους καθιστά ανταγωνιστικούς
κατά την υποβολή προτάσεων

•

ακόµα και σε περίπτωση έγκρισης ερευνητικών προγραµµάτων από την ΕΕ
δεν µπορούν να εξασφαλίσουν τη συγχρηµατοδότηση που συχνά απαιτείται ή
να αποδείξουν την ύπαρξη υποδοµής ώστε να χρηµατοδοτηθούν στο 100%.

•

υπάρχει έλλειψη χρόνου, µια και σηµαντική µερίδα µελών ∆ΕΠ, ειδικά των
σχολών επιστηµών υγείας, ετερο-απασχολούνται για την κάλυψη των
οικονοµικών αναγκών τους.

•

δεν έχουν ενδιαφέρον για την έρευνα, ενώ µπορεί να είναι άριστοι κλινικοί ή
εργαστηριακοί γιατροί και άριστοι δάσκαλοι.
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Προτάσεις
•

Αύξηση χρηµατοδότησης της έρευνας από τον ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό.

•

Άντληση πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα.

•

Αύξηση των οικονοµικών και ακαδηµαϊκών κινήτρων για τα µέλη ∆ΕΠ που
παράγουν διεθνώς αναγνωρισµένη έρευνα.

•

Τα εργαστήρια και οι µονάδες που παράγουν έρευνα µέσα στις σχολές
επιστηµών υγείας θα πρέπει να συναγωνίζονται σκληρά για χρηµατοδότηση.

•

Οι δηµοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά του εξωτερικού θα πρέπει να αποτελούν
το κύριο κριτήριο για την διανοµή των πόρων.

•

Να εκτιµάται ιδιαίτερα η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά
δίκτυα.

•

Οι πόροι πρέπει να διανέµονται µετά από αυστηρή και αντικειµενική
αξιολόγηση από συναδέλφους του ίδιου γνωστικού αντικειµένου. Η κρίση
όµως των προτάσεων να µη γίνεται µόνο από εσωτερικούς κριτές αλλά να
χρησιµοποιούνται και Έλληνες του εξωτερικού ή και ξένοι κριτές,
τουλάχιστον σε επιστηµονικούς τοµείς όπου τα Αγγλικά είναι η κύρια
γλώσσα.

•

Θεσµοθέτηση χρηµατοδότησης νέων (σε ηλικία) ερευνητών για ανανέωση και
ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού.

•

Μετάκληση Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς, οι οποίοι αποδεδειγµένα
έχουν την εµπειρία και την προσφορά σε διεθνές επίπεδο στην ιατρική έρευνα.

•

∆ηµιουργία ειδικών µεταδιδακτορικών θέσεων για ιατρούς και επιστήµονες
που έχουν την επιθυµία και µπορούν να ασχοληθούν µε την ιατρική έρευνα.

•

∆ηµιουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την βασική και κλινική έρευνα.

•

Εκπαίδευση στη µεθοδολογία έρευνας
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•

Εκπαίδευση στη συγγραφή και δηµοσίευση άρθρων

•

Εκπαίδευση στη συγγραφή ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Συµπεράσµατα
•

Η καινοτόµος έρευνα στις ιατροβιολογικές επιστήµες υστερεί στην Ελλάδα σε
σχέση µε τις περισσότερες χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης. Οι κύριοι λόγοι
είναι η υποχρηµατοδότηση, η κακή χρήση των υπαρχόντων πόρων, η έλλειψη
κινήτρων για την παραγωγή ερευνητικού έργου από τα µέλη ∆ΕΠ, η µη
θεσµοθέτηση της µεταδιδακτορικής έρευνας και η έλλειψη της «κρίσιµης
µάζας» ερευνητών στον ελληνικό χώρο.

•

Τα κυριότερα µέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι η γενναία αύξηση της
χρηµατοδότησης, ο ανταγωνισµός µεταξύ των σχολών υγείας για την άντληση
πόρων, η εκπαίδευση σε θέµατα µεθοδολογίας έρευνας, η ενίσχυση
συµµετοχής Ελλήνων ερευνητών σε διεθνή ευρωπαϊκά δίκτυα, η παροχή
ακαδηµαϊκών κινήτρων στα µέλη ∆ΕΠ για την παραγωγή έρευνας και η
διάθεση πόρων για την µετάκληση ικανών ερευνητών της διασποράς,
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6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

81

6.1. Επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων των Σχολών Επιστηµών Υγείας.

Τυπική περίπτωση
Μετά από σπουδές 6 ετών, (ιδανική περίπτωση, συνήθως για το µέσο φοιτητή
για να αποφοιτήσει απαιτείται χρόνος κατά µέσο όρο 6.5 – 7 ετών, για τους
«ενεργούς» φοιτητές και απεριόριστος αριθµός ετών για τους «λιµνάζοντες»
φοιτητές), ο φοιτητής λαµβάνει το πτυχίο ιατρικής και αυτοµάτως άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, σε ηλικία 25-26 ετών ή και αργότερα αν πέτυχε τη 2η ή 3η φορά στην
Ιατρική. Ακολουθούν:
•

Στρατιωτική θητεία (άνδρες): 12-15 µήνες

•

Υπηρεσία υπαίθρου: 12 µήνες (+ 1-6 µήνες αναµονή)

•

Αναµονή για έναρξη ειδικότητας:
o Ανάλογα µε την ειδικότητα: 2 – 9 χρόνια (π.χ. οφθαλµολογία σε
πανεπιστηµιακή κλινική)
o Εάν η ειδικότητα προϋποθέτει εκπαίδευση σε άλλη ειδικότητα (π.χ. 2
χρόνια γενική χειρουργική και µετά 4 χρόνια γυναικολογία –
µαιευτική), υπάρχει και δεύτερη αναµονή µεταξύ ειδικοτήτων (στο
προηγούµενο παράδειγµα µετά την εκπαίδευση στη χειρουργική,
µπορεί να ακολουθήσει αναµονή έως και 5 χρόνια για έναρξη
γυναικολογίας)

•

Ειδικότητα : 4-7 χρόνια

•

Εξετάσεις για ειδικότητα

•

Μετεκπαίδευση – εξειδίκευση-διδακτορική διατριβή: 2-3 χρόνια
o Μη

υποχρεωτική.

Όµως

στις

σηµερινές

συνθήκες

απαραίτητες για αξιοπρεπή επαγγελµατική αποκατάσταση
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εργασίας

Στην καλύτερη περίπτωση ο πτυχιούχος Ιατρικής σχολής θα βγει στην αγορά
εργασίας ως ειδικευµένος ιατρός σε ηλικία τουλάχιστον 35 ετών, ηλικία στην οποία
συνοµήλικοι του σε άλλα επαγγέλµατα έχουν ήδη µία ώριµη σταδιοδροµία και θέσεις
ευθύνης.

Επετηρίδα για την έναρξη ειδικότητας
Στην Ελλάδα υπάρχει η παγκόσµια πρωτοτυπία της ύπαρξης επετηρίδας για
την έναρξη της ειδικότητας. Πιο συγκεκριµένα ο πτυχιούχος ιατρικής γράφεται σε
ένα κατάλογο του υπουργείου Υγείας ανά κλινική ή νοσοκοµείο και ειδικότητα και
περιµένει πότε θα έρθει η σειρά του για την έναρξη ειδικότητας. Έτσι οι άριστοι δεν
προσλαµβάνονται για ειδίκευση κατά προτεραιότητα και οι διευθυντές των κλινικών
δεν µπορούν να επιλέξουν τους ειδικευόµενους. Οι πιο ικανοί και φιλόδοξοι
απόφοιτοι Ιατρικής συσσωρεύονται στις λίστες αναµονής πανεπιστηµιακών κλινικών
επιµηκύνοντας υπέρµετρα το χρόνο αναµονής.. Στις ανεπτυγµένες χώρες η πρόσληψη
γιατρών προς εκπαίδευση στηρίζεται στην επίδοσή τους κατά τα φοιτητικά τους
χρόνια, σε εθνικές εξετάσεις που ελέγχουν το επίπεδο της γνώσης τους και σε
συνέντευξη. Σε αντίθεση, στη χώρα µας, η έναρξη της ειδικότητας στηρίζεται στην
προτεραιότητα της αίτησης του υποψηφίου στις επιµέρους νοµαρχίες.
Ο χρόνος αναµονής στις λίστες επιµηκύνεται πιο πολύ για τους γιατρούς των
παθολογικών ειδικοτήτων. Αυτοί υποχρεούνται να εισαχθούν σε δύο λίστες: µία για
την έναρξη της εσωτερικής παθολογίας την οποία αφού ολοκληρώσουν πρέπει να
γραφτούν σε άλλη λίστα για την έναρξη της υπο-ειδικότητας (πχ. Ρευµατολογίας).
Το γεγονός αυτό στην πράξη µεταφράζεται σε πολλά χρόνια ανεργίας και
αποµάκρυνσής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία της Ιατρικής. Έτσι µια κατ'
εξοχήν παραγωγική περίοδος των νέων γιατρών κατασπαταλιέται χωρίς δυνατότητα
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επένδυσης σε γνώση και προσφορά υπηρεσίας.
H µακρόχρονη αναµονή για την έναρξη ειδικότητας παροτρύνει τους υπό
εκπαίδευση γιατρούς να καταλαµβάνουν θέσεις σε νοσοκοµεία, που παντελώς
στερούνται εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η υποδοµή τους σε διαγνωστικά
εργαστήρια και σηµαντικές ειδικότητες είναι φτωχή έως ανύπαρκτη και οι
εκπαιδευτές-γιατροί (επιµελητές-διευθυντές) δεν έχουν διάθεση ή εµπειρία
εκπαίδευσης. Το σύστηµα αυτό έχει σαν αποτέλεσµα:
o Την αναξιοκρατία. Ο αριστούχος φοιτητής υποχρεώνεται να περιµένει
τον µέτριο φοιτητή για να αρχίσει την ειδικότητα του
o Την φυγή των αριστούχων στο εξωτερικό, προκειµένου να αποφύγουν
την µακρόχρονη αναµονή. Αυτό οδηγεί σε απώλεια λαµπρών
«εγκεφάλων» προς όφελος ξένων κρατών. Τα ξένα κράτη
καρπώνονται την υπεραξία των δαπανών του Ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος για την παραγωγή αρίστων επιστηµόνων.

Πραγµατική περίπτωση
Ο ∆είνα απεφοίτησε πρώτος από το λύκειο και µπήκε µε εισαγωγικές
εξετάσεις δεύτερος στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Σε έξι χρόνια απεφοίτησε πρώτος,
µε άριστα. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία για 20 µήνες και ακολούθως έκανε
αίτηση για άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας σε Πανεπιστηµιακή κλινική.
Ήταν 10ος στη σειρά και έπρεπε να περιµένει 3 χρόνια. Πριν από αυτόν στη σειρά
ήταν πτυχιούχοι άγνωστων πανεπιστηµίων του εξωτερικού ή άτοµα που µπήκαν σε
ελληνικές ιατρικές σχολές µε πλάγιους τρόπους, και που είχαν απολυτήριο Λυκείου
µε βαθµούς 11-13. Λόγω αυτής της ισοπέδωσης «προς τα κάτω» ο ∆είνα αποφάσισε
να κάνει ειδικότητα στην Αµερική, όπου έγινε δεκτός, µετά από ειδικές εξετάσεις για
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εξασφάλιση άδειας επαγγέλµατος και συνέντευξη. Σήµερα, 15 χρόνια αργότερα είναι
τακτικός καθηγητής σε φηµισµένη Ιατρική Σχολή των ΗΠΑ και αυθεντία διεθνούς
ακτινοβολίας στον τοµέα του.

6.2. Το πρόβληµα της ανεργίας των ειδικευµένων ιατρών.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) η ανεργία αφορά το
10% των εγγεγραµµένων µελών του (Πίνακας 9).

Πίνακας 9. Ανεργία των ιατρών του ΙΣΑ
Σύνολο µελών ΙΣΑ

21.764

(100%)

Άνεργοι χωρίς ειδικότητα

652

(3%)

Άνεργοι µε ειδικότητα

435

(2%)

Άνεργοι ιατροί στη αναµονή

1088

(5%)

2175

(10%)

για έναρξη ειδικότητας
Σύνολο ανέργων
Πηγή: ΙΣΑ, Φεβρουάριος 2006

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10 (στην επόµενη σελίδα) η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα
τους νέους ιατρούς, καθώς τον πρώτο χρόνο µετά την λήψη ειδικότητας το 75% των
ειδικευµένων ιατρών είτε είναι στο ταµείο ανεργίας είτε υποαπασχολείται µε
ιδιαίτερα χαµηλή αµοιβή.
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Πίνακας 10. Απασχόληση ιατρών τον πρώτο χρόνο µετά το τέλος της εκπαίδευσης
στην ειδικότητα
Ταµείο ανεργίας (ΟΑΕ∆)

50%

Υπο- / έτερο-απασχόληση*

25%

Ιδιωτικό Ιατρείο

15%

ΙΚΑ**

3%

ΕΣΥ – ΑΕΙ

2%

Άλλο***

5%

Πηγές: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 2005
*Η υποαπασχόληση αφορά κυρίως την εκτέλεση εφηµεριών σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα,
εργασία σε ιδιωτικές εταιρείες, µεταφράσεις ιατρικών κειµένων, κλπ, µε αµοιβές που δεν ξεπερνούν τα
500 Ευρώ το µήνα.
** Μέση αµοιβή για 4ωρη απασχόληση νεοπροσλαµβανόµενου ιατρού στο ΙΚΑ περίπου 700 Ευρώ.
*** Κυρίως ελεγκτές σε ασφαλιστικά ταµεία µε γραφειοκρατικά καθήκοντα και χωρίς ουσιαστική
άσκηση της ιατρικής.

86

Στον Πίνακα 11, που ακολουθεί, φαίνεται ότι η αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων
ιατρών διαχρονικά είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία οι
ρυθµοί αύξησης της ανεργίας προσλαµβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις. Να σηµειωθεί
ότι στους επίσηµους αυτούς πίνακες δεν περιλαµβάνονται οι ιατροί που
υποαπασχολούνται ή ετεροαπασχολούνται µε ιδιαίτερα χαµηλές αµοιβές που πολλές
φορές είναι µικρότερες από την αµοιβή του ανειδίκευτου εργάτη.

Πίνακας 11. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού* των εγγεγραµµένων ανέργων ιατρών
1993

1.860

1995

2.500

2000

3.500

2004

4.500

Πηγή: ΟΑΕ∆

*Οι αριθµοί είναι στρογγυλοποιηµένοι. ∆εν περιλαµβάνονται οι υπο- / έτεροαπασχολούµενοι.
6.3. Τα αίτια της ανεργίας στους απόφοιτους επιστηµών υγείας
6.3.1. Ο πληθωρισµός Ιατρών
Όπως φαίνεται στο Πίνακα 12, ο απόλυτος αριθµός των πτυχιούχων Ιατρικής στην
Ελλάδα ακολουθεί εκθετικούς ρυθµούς αύξησης.
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Πίνακας 12. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των Ιατρών στην Ελλάδα
1980

1990

1995

2003

2004

Αριθµός Ιατρών

23.4689

37.238

41.818

60.150

62.000 (περίπου)

Κάτοικοι / Ιατρό

415

276

240

166

160

Πηγή: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πίνακας 13. Συγκριτικός πίνακας αντιστοιχίας κατοίκων ανά ιατρό στην Ελλάδα, ΕΕ, Ενωµένο Βασίλειο
Ελλάδα

160

κάτοικοι / ιατρό

Ευρωπαϊκή Ένωση

350

κάτοικοι / ιατρό

Επιθυµητή αναλογία ΕΕ

400 κάτοικοι / ιατρό

Μεγάλη Βρετανία

562

κάτοικοι / ιατρό

Οι αριθµοί είναι στρογγυλοποιηµένοι.
* Στην Αθήνα η αναλογία είναι 138 κάτοικοι / ιατρό . Η αναλογία αυτή αποτελεί την χαµηλότερη παγκοσµίως.
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Από το 1960 έως σήµερα ο αριθµός των ιατρών εξαπλασιάστηκε, ενώ ο
πληθυσµός είχε αύξηση περίπου 15%. Αυτό οδήγησε σε αναλογία 160 κατοίκων ανά
ιατρό

που είναι η χαµηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχοµένως η

χαµηλότερη παγκοσµίως, όταν ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 350
κάτοικοι ανά ιατρό (Πίνακας 13).
Η ιδιαίτερη γεωγραφική κατανοµή της χώρας µας, έχει σαν αποτέλεσµα
πολλοί µικροί οικισµοί να είναι δυσπρόσιτοι και αποµονωµένοι από υγειονοµικούς
σχηµατισµούς και να χρειάζονται την παρουσία ιατρού (µικρά νησιά, ορεινά χωριά).
Εποµένως η αναλογία κατοίκων ιατρών θα πρέπει ενδεχοµένως να είναι χαµηλότερη
της ΕΕ για να εξυπηρετούνται όλοι οι αποµονωµένοι οικισµοί. Όµως η αναλογία 160
κατοίκων / ιατρό είναι πολύ χαµηλή ακόµα και για τα γεωγραφικά δεδοµένα της
Ελλάδας. Σηµειωτέον, στο λεκανοπέδιο της Αττικής η αναλογία πέφτει ακόµα
χαµηλότερα στους 138 κατοίκους ανά ιατρό, αναλογία που αποτελεί µε βεβαιότητα
παγκόσµιο ρεκόρ.
Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών
αυξάνεται κατά 600 ανά έτος, από τα οποία τα 175 καταλήγουν στο ταµείο ανεργίας.
Ο συνολικός αριθµός των µελών του ΙΣΑ αυξήθηκε την τελευταία τριετία από 18.500
σε 22.000 µέλη.

6.3.2. Συνέπειες του πληθωρισµού του ιατρικού δυναµικού
•

Ανεργία των νέων επιστηµόνων.
o Η προσφορά εργασίας νέων ειδικευµένων ιατρών είναι πολλαπλάσια
της ζήτησης. Αυτό οδηγεί σε ανεργία ή υποαπασχόληση.

•

Ευτελισµός των ιατρικών αµοιβών και απαξίωση του λειτουργήµατος
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o Χαρακτηριστικά,

ασφαλιστικά

ταµεία,

ιδιωτικές

ασφαλιστικές

εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές προσλαµβάνουν ιατρούς µε αµοιβές
500-600 ευρώ µηνιαίως.
•

Τεχνητή ζήτηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων
o Οι ιατροί, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το χαµηλό εισόδηµα
τους, υποβάλλουν τους ασθενείς σε περιττές ιατρικές πράξεις ή
εργαστηριακές εξετάσεις, µε αποτέλεσµα:


Ιατρογενή νοσηρότητα.



Επιβάρυνση

των

ασφαλιστικών

ταµείων

και

του

προϋπολογισµού µε το κόστος περιττών και πολλές φορές
επιζήµιων ιατρικών πράξεων και εξετάσεων.
•

Οι ιατροί γίνονται ευάλωτοι σε πρακτικές παράνοµου χρηµατισµού
προκειµένου να αυξήσουν το εισόδηµά τους.

•

Το υψηλό κόστος που έχει η εκπαίδευση του ιατρού (προπτυχιακή και
ειδίκευση), και το οποίο επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου το κοινωνικό σύνολο,
δεν αποσβεννύται από τις µετέπειτα παρεχόµενες από τον ιατρό υπηρεσίες.
Κατά την ειδίκευση παρέχει έργο και ενισχύει την οικονοµία νοσοκοµείων
δεδοµένου ότι οι αµοιβές των ειδικευοµένων είναι χαµηλότερες και παρέχουν
κλινικό έργο.

6.3.3. Αίτια του πληθωρισµού του ιατρικού δυναµικού
•

Ανυπαρξία κεντρικού σχεδιασµού αναγκών σε επαγγελµατίες της υγείας
o ∆εν έχει υπάρξει ποτέ προσπάθεια καταγραφής των αναγκών της
χώρας σε ιατρούς σε βάθος χρόνου, των ειδικοτήτων που χρειάζονται
και της χωροταξικής κατανοµής ανά γεωγραφικό διαµέρισµα.
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•

Ο αριθµός των εισακτέων στις σχολές επιστηµών υγείας καθορίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να είναι γνωστές οι πραγµατικές ανάγκες της
χώρας.

•

Γίνονται επιπλέον εγγραφές ή µετεγγραφές, στις ιατρικές σχολές χωρίς
εισαγωγικές εξετάσεις, µε αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

•

Μεγάλος αριθµός φοιτητών σπουδάζει σε σχολές επιστηµών υγείας του
εξωτερικού, ιδιαίτερα των Ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών (Ρουµανία,
Βουλγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία, κλπ). Στις ίδιες σχολές
σπουδάζουν και αλλοδαποί, οµογενείς ή µη, που στην συνέχεια αναζητούν
εργασία στην Ελλάδα. Επειδή ορισµένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση, οι σχολές τους δεν ελέγχονται όσον αφορά την
επάρκεια τους σε υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό για χορήγηση
πτυχίων

Ιατρικής,

οδοντιατρικής

και

άλλων

επιστηµών

υγείας.

Για τον λόγο αυτό η πολιτεία ίδρυσε τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), σε
αντικατάσταση

του

προϋπάρχοντος

∆ιαπανεπιστηµιακού

Κέντρου

Αναγνωρίσεως Τίτλων της Αλλοδαπής (∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ) . Στο κέντρο αυτό οι
πτυχιούχοι πανεπιστηµίων εξωτερικού εξετάζονται γραπτώς δύο φορές τον
χρόνο. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, την πενταετία 1998 – 2003 οι
αναγνωρίσεις πτυχίων Ιατρικής από τον ∆ΟΑΤΑΠ έφθασαν τις 4.620, µε
δεύτερη

τη

Νοµική

µε

2.600

αναγνωρίσεις.

Οι πτυχιούχοι Ιατρικής εξετάζονται σε δύο µαθήµατα (Παθολογία και
Χειρουργική). Από το 2006 θα εξετάζονται σε 4 µαθήµατα (προστίθενται
Γυναικολογία, Παιδιατρική) και µέχρι το 2008 σε 6 µαθήµατα. Στην τελευταία
περίοδο (∆εκέµβριος 2005) στο µάθηµα της Παθολογίας δήλωσαν συµµετοχή
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2469 πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών του εξωτερικού, έδωσαν εξετάσεις 1.778
και οι επιτυχόντες ήταν 225 ή 12.7% (στοιχεία ∆ΟΑΤΑΠ, Πίνακας 14).

Πίνακας 14. Αποτελέσµατα εξετάσεων ∆ΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση πτυχίων
ιατρικής εξωτερικού, ∆εκέµβριος 2005
Μάθηµα

∆ήλωσαν συµµετοχή

Συµµετείχαν

Επιτυχόντες

Ποσοστό

Παθολογία

2.469

1.778

225

12.7%

Χειρουργική

1.560

1.162

313

26.9%

Παιδιατρική

367

181

22

12.2%

Γυναικολογία

26

11

2

18.2%

Πηγή: ∆ΟΑΤΑΠ

•

Τα στοιχεία οδηγούν στα εξής συµπεράσµατα:
o Στους 11.000 περίπου ενεργούς φοιτητές των ελληνικών ιατρικών
σχολών πρέπει να προστεθούν και οι 2.500 πτυχιούχοι του Εξωτερικού
που προσπαθούν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους και να πάρουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος, καθώς και παρόµοιος αριθµός φοιτητών
σχολών του εξωτερικού που θα επιστρέψουν τα αµέσως επόµενα
χρόνια.
o Θα υπάρξουν ισχυρές κοινωνικές πιέσεις για αναγνώριση των πτυχίων
του εξωτερικού χωρίς εξετάσεις ή µε πιο «ήπιες» εξετάσεις.
o Με την είσοδο πολλών ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρειάζεται να γίνεται αναγνώριση των
πτυχίων τους.
o Η είσοδος όλων των πτυχιούχων εξωτερικού θα επιδεινώσει την
υπάρχουσα ανεργία.
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o Το

ιδιαίτερα

χαµηλό

ποσοστό

επιτυχίας

(13%)

δηµιουργεί

ερωτηµατικά για το είδος και την επάρκεια της εκπαίδευσης που
παρέχεται από ορισµένα ΑΕΙ του εξωτερικού. Βεβαίως, δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία µε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ, που να δίνουν τις
ίδιες ή παρόµοιες εξετάσεις.

5.3.4. Ο ρόλος των Σχολών Επιστηµών Υγείας
Οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµικό
πλαίσιο δεν έχουν λόγο όσον αφορά τον αριθµό των εισακτέων, τον αριθµό και τον
τρόπο των µεταγραφών, την διαγραφή των µη ενεργών φοιτητών, τη θέσπιση
κριτηρίων και διαδικασιών για την διαγραφή ανεπαρκών φοιτητών. Στην διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού έχουν µόνο συµβουλευτικό ρόλο. Οι
πανεπιστηµιακές κλινικές και εργαστήρια δεν έχουν δικαίωµα να επιλέξουν τους
άριστους ιατρούς για να τους εκπαιδεύσουν στην ειδικότητα, αλλά υποχρεώνονται να
δεχτούν όποιον το επιθυµεί, ανεξαρτήτως επιδόσεων κατά την φοίτηση του, µέσω του
θεσµού της επετηρίδας. Για τους λόγους αυτούς, οι δυνατότητες παρέµβασης των
ελληνικών ΑΕΙ στο φαινόµενο πληθωρισµού του ιατρικού δυναµικού και της
ανεργίας των νέων επιστηµόνων στο χώρο της υγείας είναι περιορισµένες.

5.3.5. Προτάσεις για τον περιορισµό της υπερπαραγωγής πτυχιούχων των σχολών
επιστηµών υγείας και τον περιορισµό της ανεργίας.
•

Χαρτογράφηση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό επιστηµών υγείας ανά
επιστηµονικό πεδίο, ειδικότητα, και γεωγραφικό διαµέρισµα.

•

Προγραµµατισµός αναγκών σε βάθος 10ετίας

•

Προσαρµογή του αριθµού των εισακτέων στις ανάγκες της χώρας
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•

Κατάργηση των πάσης φύσεως εισαγωγών στις σχολές επιστηµών υγείας µε
τρόπους άλλους εκτός των εισαγωγικών εξετάσεων.

•

Σωστός επαγγελµατικός προσανατολισµός µαθητών και γονέων στα λύκεια.
Ενηµέρωση µε πραγµατικά στοιχεία για τις δυνατότητες µελλοντικής
επαγγελµατικής αποκατάστασης.

•

Εκκαθάριση των µητρώων των σχολών επιστηµών υγείας από «µη ενεργούς
φοιτητές»

•

Καθορισµός σαφών κριτηρίων και διαδικασιών για την διαγραφή ανεπαρκών
φοιτητών.
Ο κανόνας « Από την στιγµή που θα γραφτείς στην σχολή αργά ή γρήγορα θα
πάρεις πτυχίο» πρέπει να πάψει να ισχύει.

•

Αναβάθµιση των εξετάσεων του ∆ΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση πτυχίων του
εξωτερικού. Ειδικά για τους απόφοιτους Ιατρικών / Οδοντιατρικών Σχολών οι
εξετάσεις να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 6 προκλινικά και 6 κλινικά
µαθήµατα, για να διασφαλιστεί η επάρκεια στοιχειωδών γνώσεων ιατρικής
πριν την αναγνώριση του πτυχίου. Έτσι προφυλάσσεται η δηµόσια υγεία και ο
Έλληνας πολίτης από ανεκπαίδευτα άτοµα τα οποία ασκούν Ιατρική.

•

Εναλλακτικά: Θέσπιση πανελληνίων αδιάβλητων γραπτών εξετάσεων για την
χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Ο θεσµός υπάρχει σε πολυάριθµες
υγειονοµικά αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής (“Boards”).
Με τον τρόπο αυτό όλοι οι πτυχιούχοι σχολών επιστηµών υγείας, εσωτερικού
και εξωτερικού, αποδεικνύουν ότι έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις προκειµένου
να ασκήσουν µε επάρκεια την Ιατρική ή άλλες επιστήµες Υγείας.

•

Οι εξετάσεις αυτές µπορούν να επαναλαµβάνονται ανά 5ετία ή 10ετία ώστε να
διασφαλίζεται η επάρκεια των ασκούντων ιατρών.
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•

Κατάργηση της επετηρίδας για την έναρξη ειδικότητας των πτυχιούχων
ιατρικής. Θέσπιση αδιάβλητων πανελλήνιων εξετάσεων για την έναρξη
ειδικότητας ή εξετάσεων για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται οι άριστοι για άµεση έναρξη ειδικότητας και
ανακόπτεται το ρεύµα εξόδου από την χώρα των αριστούχων πτυχιούχων
ιατρικής.
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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7.1. Νοµικό Καθεστώς
Το Πρόγραµµα Σπουδών καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τα
άρθρα 24 και 25 του Ν. 1268/82, άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και άρθρο 1, παρ. 5 του Ν.
2188/94.
Τα παραπάνω άρθρα παρατίθενται στη συνέχεια:
Άρθρο 24 : "Πρόγραµµα σπουδών"
1. Το Πρόγραµµα Σπουδών, περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ'
επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες
ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνει το κάθε µορφής
επιτελούµενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση
των µαθηµάτων.
2. Το Πρόγραµµα Σπουδών προσαρµόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθµό
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για
κάθε πτυχίο µε Π.∆. που εκδίδεται µετά από γνώµη του Σ.Α.Π. και των
Σχολών και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από οκτώ.
3. Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό "διδακτικών µονάδων"
(δ.µ.). Η δ.µ. αντιστοιχεί σε µια εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα
εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και σε µια
µέχρι τρεις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάµηνο για
το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Γ.Σ.
Τµήµατος. Στο Πρόγραµµα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθµός δ.µ.
που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.
4. Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική και όχι
υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως, σε συνθήκες
κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό
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εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των
προαπαιτούµενων και εξαρτώµενων από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Με τη
διαδικασία

κατάρτισης

του

προγράµµατος

σπουδών

ορίζονται

τα

προαπαιτούµενα και τα εξαρτώµενα από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Τα κατ'
επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα καλύπτουν τουλάχιστο το 1/4 του
Προγράµµατος Σπουδών.
5. Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η Γ.Σ. της
Σχολής. Το πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος
της Σχολής συγκροτεί Επιτροπή Προγράµµατος από µέλη της Γενικής
Συνελεύσεως της Σχολής µε ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική
εισήγηση στη Γ.Σ. αφού προηγουµένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των
Τοµέων.
6. Η απόφαση της Γ.Σ. για το Πρόγραµµα Σπουδών κοινοποιείται στην
Πρυτανεία και δηµοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής.
Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µιας σχολής επιστηµών υγείας οφείλει:
•

Να είναι καινοτόµο, περιλαµβάνοντας τις σύγχρονες κατακτήσεις της ιατρικής
επιστήµης και των άλλων επιστηµών υγείας

•

Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να παρέχουν επαρκή πρωτοβάθµια
περίθαλψη και όχι να τους παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις που αφορούν τους
ειδικούς.

•

Να προβλέπει την επαφή φοιτητών µε τους ασθενείς όσο το δυνατόν νωρίτερα

•

Να επιδιώκει την απόκτηση κλινικών και πρακτικών δεξιοτήτων παράλληλα
µε τη θεωρητική κατάρτιση

•

Να

διακρίνει

το

ουσιώδες

στην
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εκπαίδευση

από

το

δευτερεύον.

Στην πλειοψηφία των 17 σχολών επιστηµών υγείας που υπάρχουν και ιδιαίτερα στις
νέο-ιδρυθείσες σχολές, οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο
βαθµό. Υπάρχουν όµως και σχολές επιστηµών υγείας που το πρόγραµµα σπουδών
χρειάζεται εκσυγχρονισµό. Ενδεικτικά αναφέρουµε το πρόγραµµα σπουδών της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών. (Πίνακας 15).
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Πίνακας 15. Πρόγραµµα σπουδών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
Τίτλος Μαθήµατος

Τοµέας

Εξάµηνο

∆ιαλέξεις Ασκήσεις Σύνολο Σύνολο δµ εξαµήνου

Ιατρική Φυσική Ι

Μορφολειτουργικός

1ο

3

2

5

65

Γενική Ιατρική Χηµεία Ι

Μορφολειτουργικός

1ο

4

1

5

65

Ιατρική Στατιστική

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 1ο

3

1

4

52

Βιολογία Ι

Μορφολειτουργικός

1ο

4

Ψυχολογία

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 1ο

2

Βιολογία ΙΙ

Μορφολειτουργικός

2ο

4

Γενική Ιατρική Χηµεία ΙΙ

Μορφολειτουργικός

2ο

4

Ιατρική Φυσική II

Μορφολειτουργικός

2ο

3

Περιγραφική Ανατοµική Ι

Μορφολειτουργικός

3ο

5

Πειραµατική Φυσιολογία ΙΙ

Μορφολειτουργικός

3ο

4

Βιολογική Χηµεία Ι

Μορφολειτουργικός

3ο

4

Ιστολογία - Εµβρυολογία Ι

Μορφολειτουργικός

3ο

3

Ιστολογία - Εµβρυολογία II

Μορφολειτουργικός

4ο

3

Βιολογική Χηµεία ΙΙ

Μορφολειτουργικός

4ο

3

Πειραµατική Φυσιολογία Ι

Μορφολειτουργικός

4ο

4

Περιγραφική Ανατοµική ΙΙ

Μορφολειτουργικός

4ο

Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής

62
2

26
62

4

52

2

5

65

5

10

130

4

52

3

7

91

3

6

78

3

6

78

3

39

7

91

5

5

65

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 5ο

2

2

26

Γενική Επιδηµιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 5ο

3

4

52

Πειραµατική Φαρµακολογία Ι

Μορφολειτουργικός

5ο

3

3

39

Γενική Μικροβιολογία και Ανοσολογία

Κλινικοεργαστηριακός

5ο

3

1

4

52

Παθολογική Φυσιολογία Ι

Κλινικοεργαστηριακός

5ο

3

1

4

52

Παθολογική Ανατοµική Ι

Κλινικοεργαστηριακός

5ο

3

1

4

52

100

3

1

Πειραµατική Φαρµακολογία ΙΙ

Μορφολειτουργικός

6ο

3

3

39

Ιατρική Μικροβιολογία

Κλινικοεργαστηριακός

6ο

3

1

4

52

Παθολογική Φυσιολογία ΙΙ

Κλινικοεργαστηριακός

6ο

3

1

4

52

Παθολογική Ανατοµική II

Κλινικοεργαστηριακός

6ο

3

3

6

78

Σηµειολογία - Νοσολογία

Παθολογίας

7ο

6

6

12

156

Χειρουργική Παθολογία Ι

Χειρουργικής

7ο

3

3

6

78

Ακτινολογία

Κλινικοεργαστηριακός

7ο

4

2

6

78

Ψυχιατρική

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 7ο

3

3

39

Ιατρική της Εργασίας

∆ιατοµεακό

8ο

2

2

26

Προληπτική Ιατρική

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 8ο

4

1

5

165

Χειρουργική Παθολογία ΙΙ

Χειρουργικής

8ο

4

5

9

117

Παθολογία

Παθολογίας

8ο

4

4

8

104

Μαιευτική - Γυναικολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

9ο & 10ο

13

4

30

280

Παθολογία - Εντατική θεραπεία

Παθολογίας

9ο & 10ο

2

20

30

50

Θεραπευτική

Παθολογίας

9ο & 10ο

2

20

30

50

Ορθοπαιδική - Τραυµατολογία

Χειρουργικής

9ο & 10ο

2

20

30

50

Ωτορινολαρυγγολογία

Χειρουργικής

9ο & 10ο

2

20

30

50

Οφθαλµολογία

Χειρουργικής

9ο & 10ο

2

20

30

50

Ουρολογία

Χειρουργικής

9ο & 10ο

2

20

30

50

∆ερµατολογία - Αφροδισιολογία

Παθολογίας

9ο & 10ο

2

20

30

50

Πνευµονολογία

Παθολογίας

9ο & 10ο

2

20

30

50

Καρδιολογία

Παθολογίας

9ο & 10ο

2

20

30

50

Νευρολογία

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 9ο & 10ο

4

40

60

100

Μαιευτική - Γυναικολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

11ο & 12ο 7

5

35

280

Χειρουργική

Χειρουργικής

11ο & 12ο 7

10

30

280

Παθολογία

Παθολογίας

11ο & 12ο 12

10

30

480

101

Παιδιατρική

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

11ο & 12ο 10

Ψυχιατρική

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 11ο & 12ο 4

10

30

400

10

25

140

Επιλεγόµενα Μαθήµατα
Τίτλος Μαθήµατος

Τοµέας

Εξάµηνα που διδάσκεται

Φυσική Ανθρωπολογία

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12

Γονίδια και Αναπτυξιακή Βιολογία

Μορφολειτουργικός

3,5,7,9,11

Σύγχρονες Tεχνικές Mελέτης τον Kυττάρου

Μορφολειτουργικός

5,7,9,11

Περιβαλλοντική Φαρµακολογία

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12

Ασφάλεια Φαρµάκων

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12

Ο Εργαστηριακός Ελεγχος της Αναπνευστικής Λειτουργίας

Μορφολειτουργικός

5,7,9,11

Ογκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη Βιολογία τον Καρκίνου

Μορφολειτουργικός

3,5,7,9,11

Γενική Κλινική Ανατοµική

Μορφολειτουργικός

4,6,8,10,12

Κλινική Νευροανατοµία

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12

Εφαρµοσµένη Εργαστηριακή Βιοχηµεία

Μορφολειτουργικός

4,6,8,10,12

Φυσιολογία της Ασκησης

Μορφολειτουργικός

4,6,8,10,12

Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία

Μορφολειτουργικός

5,7,9,11

Θεωρητική Εισαγωγή στη Φαρµακολογία

Μορφολειτουργικός

3,5,7,9,11

Κυτταρική Φυσιολογία του Νευρικού Συστήµατος

Μορφολειτουργικός

2,4,6,8,10,12

Πειραµατική Εµβρυολογία

Μορφολειτουργικός

3,5,7,9,11

Μοριακή Φαρµακολογία

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12

Αθηροσκλήρυνση: Βιοχηµική προσέγγιση

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12

Εισαγωγή στην Υπαρκτή Ιατρική και η Τεχνική της Σπουδής της

Μορφολειτουργικός

1,3,5,7,9,11

Κοινωνική Φαρµακολογία

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12
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Εισαγωγή και Φάρµακα στην Αναισθησιολογία

Μορφολειτουργικός

6,8,10,12

Φυσιολογική Απεικονιστική Ανατοµική

Μορφολειτουργικός

4,6,8,10,12

Φυσιολογία του Οστίτη Ιστού

Μορφολειτουργικός

4,6,8,10,12

Βιοχηµεία και ∆ιατροφή

Μορφολειτουργικός

5,7,9,11

Παθολογική Ανατοµική του ∆έρµατος βάσει των Παθοφυσιολογικών Μηχανισµών

Κλινικοεργαστηριακός

9,11

Παθολογική Ανατοµική των Περιβαλλοντικών Eπιδράσεων στον Aνθρωπο

Κλινικοεργαστηριακός

6,8,10

Μοριακή Κλινική Μικροβιολογία

Κλινικοεργαστηριακός

9,11

∆ιαγνωστικές και Θεραπευτικές Εφαρµογές στην Πυρηνική Ιατρική

Κλινικοεργαστηριακός

8,10,12

Μαγνητική - Αξονική Τοµογραφία και Υπέρηχοι

Κλινικοεργαστηριακός

8,10,12

Ανοσοϊστοχηµεία στην Παθολογική Ανατοµική

Κλινικοεργαστηριακός

7,9,11

Κλινική Κυτταρολογία

Κλινικοεργαστηριακός

7,9,11

Ιατρική Ευθύνη και ∆εοντολογία

Κλινικοεργαστηριακός

10,12

Παθολογική Ανατοµία Γαστρεντερικού

Κλινικοεργαστηριακός

8,10,12

Ναρκωτικά

Κλινικοεργαστηριακός

7,9,11

Επεµβατική Ακτινολογία

Κλινικοεργαστηριακός

8,10,12

Νευροακτινολογία (∆ιαγνωστική Επεµβατική)

Κλινικοεργαστηριακός

7,9,11

Παιδοακτινολογία (∆ιαγνωστική-Επεµβατική)

Κλινικοεργαστηριακός

8,10,12

Ακτινοανατοµία

Κλινικοεργαστηριακός

1,3,5,7

Ιστοπαθολογία του Εµβρύου και του Πλακούντα

Κλινικοεργαστηριακός

6,10,12

Κλινική Ενδοκρινολογία

Παθολογίας

10,12

Νεφρολογία

Παθολογίας

10,12

Λοιµώξεις

Παθολογίας

8,10,12

Ρευµατολογία

Παθολογίας

10,12

Ηλεκτροκαρδιογράφηµα

Παθολογίας

7,9,11

Φαρµακευτικά Eξανθήµατα

Παθολογίας

10,12

Παρανεοπλασµατικές Εκδηλώσεις στο ∆έρµα και Αλλεργιολογία και ∆ερµατολογία και Κλινική

Παθολογίας

10,12
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Ανοσολογία
Σύγχρονη Αφροδισιολογία και AIDS

Παθολογίας

10,12

Ηπατολογία

Παθολογίας

10,12

Βρογχικό Ασθµα

Παθολογίας

9,11

Καρκίνος Πνεύµονος

Παθολογίας

10,12

Επείγοντα Καρδιολογικά προβλήµατα

Παθολογίας

8,10,12

Γαστρεντερολογία

Παθολογίας

8,10,12

∆ιαγνωστική και Θεραπευτική Ενδοσκόπηση

Παθολογίας

9,11

Χειρουργική Χειρός - Μικροχειρουργική

Χειρουργικής

10,12

Αρθρίτιδες

Χειρουργικής

10,12

Μεταβολικά Νοσήµατα Οστών

Χειρουργικής

10,12

Άµεση Αντιµετώπιση Πολυτραυµατία

Χειρουργικής

10,12

Ειδικά Προβλήµατα - Οφθαλµολογία

Χειρουργικής

10,12

Όγκοι Κεφαλής και Τραχήλου (ΩΡΛ)

Χειρουργικής

10,12

Χειρουργικές Λοιµώξεις και Οξέα Προβλήµατα Kοιλίας

Χειρουργικής

7,8,9,10,11,12

Ανδρική Υπογονιµότητα - Σεξουαλική Ανεπάρκεια

Χειρουργικής

9,11

Λιθίαση Ουροποιητικού - Αποφρακτικές Ουροπάθειες και Χειρουργικές Μέθοδοι Αποκαταστάσεως
των Ουροφόρων Οδών

Χειρουργικής

10,12

Καταπληξία (Shock)

Χειρουργικής

8,10,12

Μεταµοσχεύσεις Οργάνων και Ιστών

Χειρουργικής

7,8,9,10,11,12

Νευροχειρουργική

Χειρουργικής

7,8,9,10,11,12

Πλαστική Χειρουργική

Χειρουργικής

7,9,11

Πειραµατική Χειρουργική

Χειρουργικής

12

Αντιµετώπιση Καλοήθους και Κακοήθους Πόνου - Ανακουφιστική και παρηγορητική αντιµετώπιση
ασθενών τελικού σταδίου

Χειρουργικής

7,8,9,10,11,12

Αρχές Γενικής Αναισθησιολογίας

Χειρουργικής

7,9,11

Αρχές Ειδικής Αναισθησιολογίας

Χειρουργικής

8,10,12
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Αγγειοχειρουργική

Χειρουργικής

10,12

Χειρουργική Θώρακος - Καρδιάς

Χειρουργικής

9,11

Παθήσεις Μαστού

Χειρουργικής

10,12

Νευροοφθαλµολογία

Χειρουργικής

10

Αθλητιατρική

Χειρουργικής

9,11

Στοµατο-Γναθο-Προσωπική Χειρουργική

Χειρουργικής

7,8,9,10,11,12

Ογκολογία του Ουρογεννητικού Συστήµατος

Χειρουργικής

10

Λάπαρο-Ενδοσκοπική Χειρουργική

Χειρουργικής

9,11

Παιδιατρική Γαστρεντερολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

10,12

Γενετική του Ανθρώπου

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

4,5,6,7,8,9,10,11,12

Ατυχήµατα και ∆ηλητηριάσεις στα Παιδιά

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

5,7,9

Κύηση Υψηλού Κινδύνου και Προγεννητικός Ελεγχος

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

10,12

Παιδική - Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραµµατισµός

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

10,12

Παιδική και Εφηβική Ενδοκρινολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

10,12

Παιδιατρική Ογκολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

9,11

Ενδοκρινολογία της Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

11

Παιδιατρική Νευρολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

12

Παιδιατρική Νεφρολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

11

Παιδιατρική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

12

Παιδιατρικές Λοιµώξεις

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

9,11

Γυναικολογική Ογκολογία

Υγείας Μητέρας-Παιδιού

10,12

Εισαγωγή στις Κλινικές Νευροεπιστήµες (Κλινική Νευροβιολογία και Νευροφυσιολογία)

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

10,12

Εισαγωγή στις Επιστήµες της Συµπεριφοράς

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

2,4,6,8,10,12

Εφαρµοσµένη Ψυχιατρική Γνώση στην Καθηµερινή Πράξη

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

2,4,6,8,10,12
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Βιολογικοί Συντελεστές στην Αιτιοπαθογένεια των Ψυχικών Νόσων

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

9,11

Παιδοψυχιατρική

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

10,12

Υπηρεσίες Υγείας

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

6,8,10,12

Υγιεινή και Επιδηµιολογία στο Χώρο του Νοσοκοµείου

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

6,8,10,12

Ψυχοσωµατική Ιατρική

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

7,9

Προληπτική Ψυχιατρική

Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας

9,11

Ογκολογία Ι (Παθολογική)

∆ιατοµεακό

7,8,9,10,11,12

Ογκολογία II (Χειρουργική)

∆ιατοµεακό

7,8,9,10,11,12

Πρώτες Βοήθειες

∆ιατοµεακό

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Ψυχοσωµατικά Προβλήµατα των Παιδιών

∆ιατοµεακό

5,7,9,11

Κλινική ∆ιατροφή

∆ιατοµεακό

7,9,11

Τροπική Ιατρική

∆ιατοµεακό

10,12

HIV Λοίµωξη / AIDS

∆ιατοµεακό

10,12

Κλινική Ανοσολογία

∆ιατοµεακό

9,11

Αιµατολογία

∆ιατοµεακό

10,12
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Το παραπάνω πρόγραµµα σπουδών της αρχαιότερης ιατρικής σχολής της χώρας:
•

Παραµένει ουσιαστικά το ίδιο για δεκαετίες και σε αρκετά σηµεία είναι
απαρχαιωµένο. Για παράδειγµα στα δύο πρώτα εξάµηνα διδάσκεται γενική
ιατρική χηµεία της οποίας η ύλη θα µπορούσε κάλλιστα να ενσωµατωθεί στην
βιοχηµεία

που

διδάσκεται

στο

επόµενο

εξάµηνο.

Αντίθετα

δεν

περιλαµβάνεται στα µαθήµατα κορµού η µοριακή βιολογία που αποτελεί
απαραίτητη γνώση για τον σύγχρονο ιατρό.
•

Παρατηρούµε ότι στο συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών υπάρχουν
αλληλοεπικαλύψεις και µη σύµµετρη εκπροσώπηση όλων των βασικών
γνωστικών αντικειµένων. Αυτό, ορισµένες φορές, οφείλεται στο ότι το
πρόγραµµα σπουδών δεν προσαρµόζεται στις ανάγκες των φοιτητών αλλά
στις

ανάγκες

των

µελών

∆ΕΠ.

Για παράδειγµα ορισµένα µαθήµατα και κλινικές δηµιουργήθηκαν και
µπήκαν στο πρόγραµµα σπουδών για να αποκτήσει αντικείµενο και διεύθυνση
κάποιος νέο-εκλεγµένος καθηγητής και όχι γιατί περιλαµβανόταν σε κάποιον
σχεδιασµό. Έτσι σήµερα έχουµε το φαινόµενο µαθηµάτων / κλινικών που
υπολειτουργούν ή υπάρχουν µόνο στα χαρτιά και το προσωπικό τους
αποτελείται

µόνο

από

έναν

καθηγητή

πρώτης

βαθµίδας.

Για παρόµοιους λόγους ορισµένες ειδικότητες της χειρουργικής
διδάσκονται ως µάθηµα κορµού (π.χ.ουρολογία, ΩΡΛ) ενώ άλλες διδάσκονται
ως επιλεγόµενο (ή καθόλου) (π.χ. αγγειοχειρουργική, πλαστική, κλπ).
•

Υπάρχουν γνωστικά αντικείµενα που δεν αφορούν τον φοιτητή αλλά τον
ειδικευόµενο ιατρό και που η γνώση τους δεν έχει σηµασία για τους στόχους
της προπτυχιακής εκπαίδευσης. Αντίθετα, υπάρχουν γνωστικά αντικείµενα

107

τελείως απαραίτητα πλέον που δεν διδάσκονται σαν µαθήµατα κορµού (ή και
καθόλου) όπως:
o η γηριατρική (η πλειοψηφία των ασθενών είναι τρίτης ηλικίας)
o ο χειρισµός του ασθενούς, µαθήµατα συµπεριφοράς γιατρού και
δικαιωµάτων ασθενούς (bedside mamors).
o η Ιατρική ορολογία στην αγγλική γλώσσα, µιας και το σύνολο των
αξιόλογων ιατρικών περιοδικών χρησιµοποιούν την αγγλική γλώσσα
που είναι απαραίτητη για να παρακολουθήσει ο ιατρός την εξέλιξη της
επιστήµης του. (πρόσφατα υπάρχει ως επιλεγόµενο µάθηµα)
o η ιατρική πληροφορική.
o Η µεθοδολογία ιατρικής έρευνας

Μαθήµατα επιλογής
Είναι εντυπωσιακή η παρουσία στο πρόγραµµα άνω των 100 (!) µαθηµάτων
επιλογής. Στο αντίστοιχο πρόγραµµα του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης υπάρχουν
µόνο 37 µαθήµατα επιλογής. Ο θεσµός των µαθηµάτων επιλογής είναι ιδιαίτερα
καινοτόµος και χρήσιµος. Στο παράδειγµα όµως του προγράµµατος της ιατρικής
Αθηνών τα πλεονεκτήµατα ακυρώνονται στην πράξη γιατί υπάρχουν προβλήµατα
όπως:
•

αλληλοεπικάλυψη επιστηµονικών αντικειµένων (θα µπορούσε να λυθεί αν
κατανεµηθούν καθ’ οµάδας ώστε οι φοιτητές να επιλέγουν µεταξύ οµοειδών
µαθηµάτων και πιθανώς να επιλέγουν διδάσκοντα).

•

δηµιουργία µαθηµάτων για την ενίσχυση του βιογραφικού του διδάσκοντος
και όχι για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

•

µικρή συµµετοχή φοιτητών λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος
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•

Οι φοιτητές τα επιλέγουν µε βάση την ευκολία τους, δηλαδή εάν δεν απαιτούν
παρουσίες εάν έχουν "εύκολες" εξετάσεις και ‘'προσφέρονται για βαθµό''!

•

Το κύριο πλεονέκτηµά τους (ο µικρός αριθµός φοιτητών και η επαφή τους µε
τον δάσκαλο) εξουδετερώνεται (στα «εύκολα» µαθήµατα) όπου δηλώνουν
συµµετοχή άνω των 200 φοιτητών, από τους οποίους παρακολουθούν το πολύ
10.

•

∆εν διδάσκονται πάντα µε διάθεση και σύστηµα από όλους γιατί έχει
εγκατασταθεί η σιωπηλή άποψη ότι πρόκειται για µαθήµατα δεύτερης
κατηγορίας.

Προτάσεις
•

Εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων σπουδών των σχολών επιστηµών υγείας,
µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήµης και τις διεθνείς
προδιαγραφές έτσι ώστε τα πτυχία µας να µην κινδυνεύουν να µην
αναγνωρίζονται από την ΕΕ ή και άλλες χώρες.

•

Οµογενοποίηση των προγραµµάτων σπουδών των οµοειδών σχολών ώστε να
υπάρχει ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία

•

Συνεχής αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών ανάλογα µε τις εξελίξεις
της επιστήµης

•

Ποιοτικός έλεγχος από ανεξάρτητο φορέα των προγραµµάτων σπουδών και
της σωστής εφαρµογής τους

•

Έλεγχος των συνολικών ωρών διδασκαλίας ώστε να εναρµονίζονται µε τα
διεθνώς αποδεκτά. Οι ώρες στο πρόγραµµα σπουδών είναι περίπου 50%
εκείνων άλλων Πανεπιστηµίων εξωτερικού. Οι δε πραγµατικά διδασκόµενες
ακόµη λιγότερες.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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•

Οι σχολές επιστηµών υγείας έχουν προσφέρει σηµαντικότατο έργο κάτω από
αντίξοες συνθήκες (οικονοµική ανέχεια, πόλεµοι, κατοχή, εµφύλιος, πολιτική
αστάθεια) και έχουν συµβάλλει τα µέγιστα ώστε η Ελλάδα να ανήκει στις
προηγµένες υγειονοµικά χώρες του κόσµου, µε βάση τους δείκτες που
χρησιµοποιεί ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Σηµαντικοί επιστήµονες, οι
οποίοι διέπρεψαν και διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι
απόφοιτοι των ελληνικών σχολών επιστηµών υγείας.

•

Πολλές και θεαµατικές αλλαγές σηµειώθηκαν στις σπουδές επιστηµών υγείας
στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. ∆ιατέθηκαν σηµαντικά κονδύλια για
την ίδρυση νέων σχολών επιστηµών υγείας στην περιφέρεια µε ευεργετικές
επιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην ποιότητα των σπουδών.
Όµως, η κατεύθυνση των περισσότερων πόρων στην περιφέρεια οδήγησε σε
υποχρηµατοδότηση και υποβάθµιση των υποδοµών των σχολών επιστηµών
υγείας των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

•

Οι σχολές επιστηµών υγείας, όπως άλλωστε κα γενικότερα η ανώτατη παιδεία
στην Ελλάδα, πάσχουν από χρόνια υποχρηµατοδότηση, αδυναµία
αυτοδιαχείρισης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης των υπαρχόντων πόρων.
Οι παρενέργειες του οικονοµικού προβλήµατος είναι ιδιαίτερα έντονες στις
σχολές επιστηµών υγείας, που έχουν εκ φύσεως υψηλό κόστος λειτουργίας σε
σχέση µε άλλες σχολές. Για παράδειγµα η λειτουργία ενός πανεπιστηµιακού
νοσοκοµείου για την εκπαίδευση των νέων ιατρών έχει δυσβάστακτο κόστος.

•

Σηµαντικά κονδύλια έχουν διατεθεί για την βελτίωση των υποδοµών των
σχολών επιστηµών υγείας. Για παράδειγµα τις 3 τελευταίες 10ετίες έχουν
λειτουργήσει 6 νέα υπερσύγχρονα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
(Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Αττικό). Εν τούτοις,
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οι υπάρχουσες υποδοµές δεν είναι ακόµα εφάµιλλες των αντιστοίχων σχολών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ψηφιακή
υστέρηση.
•

Η ίδρυση ιδιωτικών ανώτατων σχολών επιστηµών υγείας έχει πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα. Προσκρούει όµως στο υψηλό κόστος ίδρυσης και
λειτουργίας µιας τέτοιας σχολής.

•

Τα µέλη ∆ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας έχουν το δικαίωµα να ασκούν
ιδιωτικό επάγγελµα, το οποίο µπορεί να είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο. Έτσι
αντισταθµίζουν τους χαµηλούς, σε σχέση µε τις σπουδές και την εξειδίκευση
τους, µισθούς.

•

Η ετεροαπασχόληση και οι ασαφείς εργασιακές σχέσεις σε ορισµένες
περιπτώσεις αποβαίνουν σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

•

Τα κριτήρια που προβλέπει ο νόµος για την πρόσληψη ενός νέου µέλους ∆ΕΠ
ή για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη ενός υπηρετούντος είναι µάλλον γενικά και
σχετικά ασαφή. Η µεγάλη πλειοψηφία των νεοπροσλαµβανόµενων µελών ∆ΕΠ
είναι αξιόλογοι νέοι επιστήµονες, όµως δυστυχώς τα φαινόµενα αναξιοκρατίας
και νεποτισµού δεν λείπουν.

•

Η εξέλιξη στις ανώτατες βαθµίδες γίνεται συχνά µε κλειστές, εσωτερικές
διαδικασίες, επιτρέποντας ορισµένες φορές την ακαδηµαϊκή εξέλιξη σε µέλη
∆ΕΠ τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά προσόντα.

•

Η µονιµότητα των µελών ∆ΕΠ έρχεται σχετικά γρήγορα και µε µη σαφώς
διατυπωµένα ακαδηµαϊκά κριτήρια.

•

Η «απρόσκοπτη» εξέλιξη στις ανώτερες βαθµίδες και η σχετικά πρώιµη
µονιµοποίηση

οδήγησαν

στη

δηµιουργία
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σηµαντικού

αριθµού

«µη

παραγωγικών» µελών ∆ΕΠ και στο φαινόµενο της «ανάστροφης πυραµίδας»
στην ιεραρχία, υπονοµεύοντας έτσι την ανανέωση του ∆ΕΠ.
•

Η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα στις κλινικές και τα εργαστήρια δεν
είναι ιδανική.

•

Οι αλλεπάλληλες εξεταστικές περίοδοι υποβαθµίζουν την ποιότητα των
σπουδών.

•

Υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα «ανενεργών» φοιτητών που θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί συνολικά και συναινετικά.

•

Οι σχολές επιστηµών υγείας έχουν µεγάλη ζήτηση µεταξύ των υποψηφίων
φοιτητών µε αποτέλεσµα να ασκούνται πιέσεις για εισαγωγές φοιτητών µε
άλλους τρόπους εκτός των εισαγωγικών εξετάσεων. Παρά τον περιορισµό του
φαινοµένου µε νοµοθετικές ρυθµίσεις τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να
αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα.

•

Η ανοχή της παραβατικής συµπεριφοράς των φοιτητών δίνει λάθος µηνύµατα
και διαπαιδαγώγηση στον µελλοντικό επιστήµονα υγείας.

•

Η καινοτόµος έρευνα στις ιατροβιολογικές επιστήµες υστερεί στην Ελλάδα σε
σχέση µε τις περισσότερες χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης. Οι κύριοι λόγοι
είναι η υποχρηµατοδότηση, η κακή χρήση των υπαρχόντων πόρων, η έλλειψη
κινήτρων για την παραγωγή ερευνητικού έργου από τα µέλη ∆ΕΠ, η µη
θεσµοθέτηση της µεταδιδακτορικής έρευνας και η έλλειψη της «κρίσιµης
µάζας» ερευνητών στον ελληνικό χώρο.

•

Υπάρχει σηµαντικό και συνεχώς επιδεινούµενο πρόβληµα ανεργίας,
υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης των νέων επιστηµόνων υγείας, που
οφείλεται στον πληθωρισµό του ιατρικού δυναµικού.
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•

Η επετηρίδα για την έναρξη ειδικότητας είναι ένας αναχρονιστικός θεσµός
που προάγει την αναξιοκρατία και τη φυγή ικανών νέων επιστηµόνων στο
εξωτερικό

•

Τα προγράµµατα σπουδών είναι σε πολλές περιπτώσεις αναχρονιστικά
(πιθανώς ανεπαρκή) και επιβάλλεται µια συνεχής διαδικασία ανανέωσης και
επέκτασής τους.
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9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Υποδοµές
•

Να µην δηµιουργηθούν νέες σχολές επιστηµών υγείας. Οι υπάρχουσες, µαζί
µε τις αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού όπου σπουδάζουν Έλληνες φοιτητές
επαρκούν για την παραγωγή του επιστηµονικού δυναµικού που είναι
απαραίτητο για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας.

•

Εξαίρεση αποτελεί ενδεχοµένως η Νοσηλευτική λόγω των αυξηµένων
αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό, (αν και παράγουν κυρίως στελέχη της
νοσηλευτικής υπηρεσίας).

•

∆ηµιουργία σύγχρονων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

Χρηµατοδότηση των σχολών επιστηµών υγείας
•

Για να µπορέσουν οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας να γίνουν
ανταγωνιστικές προς τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να έχουν
αυξηµένους οικονοµικούς πόρους και δυνατότητα αυτοδιαχείρισης. ∆εν αρκεί
µόνο η αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ µε το οποίο επιχορηγούνται αλλά
πρέπει να υπάρξει και η δυνατότητα άντλησης πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα.

•

Οι Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης για παράδειγµα θα µπορούσαν
να χρηµατοδοτήσουν την δηµιουργία υπερσύγχρονων πανεπιστηµιακών
νοσοκοµείων από ίδιους, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους.

•

Τα νοσοκοµεία αυτά, παράλληλα µε την παροχή υψηλού επιπέδου
υγειονοµικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες θα µπορούσαν να διαθέτουν
και κλινικές που θα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, στις οποίες
θα εργάζονται πανεπιστηµιακοί ιατροί και των οποίων τα έσοδα θα
χρηµατοδοτούν την λειτουργία του νοσοκοµείου.
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•

Επίσης όλες οι Σχολές Επιστηµών Υγείας, ιδιαίτερα οι Ιατρικές και
φαρµακευτικές, θα µπορούσαν να συνεργαστούν οικονοµικά µε την
βιοµηχανία σε τοµείς εφαρµοσµένης έρευνας για τη δηµιουργία τεχνογνωσίας
και εµπορικής εκµετάλλευσης της για προσπορισµό εσόδων και παράλληλη
εξοικείωση του ∆ΕΠ µε την έρευνα.

•

Εξίσου σηµαντική µε την αύξηση της χρηµατοδότησης και την ανεύρεση
νέων πόρων είναι και η χρηστή, ορθολογική και επαγγελµατική χρήση των
υπαρχόντων πόρων. Η πρόσληψη επαγγελµατιών οικονοµικών διαχειριστών
και η θεσµοθέτηση τακτικών ελέγχων από εξωτερικούς ανεξάρτητους
λογιστές, ενδεχοµένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

Η δηµιουργία ιδιωτικών ανωτάτων σχολών επιστηµών υγείας
Πλεονεκτήµατα
•

Περιορισµός της φοιτητικής µετανάστευσης.

•

Περιορισµός της διαρροής οικονοµικών πόρων σε ΑΕΙ του εξωτερικού και
κατεύθυνσή τους σε ιδιωτικά ελληνικά ΑΕΙ.

•

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα νέων επιστηµόνων και αποτροπή
διαρροής επιστηµονικού κεφαλαίου στο εξωτερικό.

•

Υγιής ανταγωνισµός µε τις δηµόσιες σχολές επιστηµών υγείας που
αναβαθµίζει την ποιότητα των σπουδών.

•

Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών ώστε από χώρα εξαγωγής φοιτητών να
µετατραπούµε σε χώρα υποδοχής.

•

Έλεγχος της ποιότητας των σπουδών και παρεχόµενων τίτλων σπουδών.
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Μειονεκτήµατα
•

Απαιτείται ιδιαίτερα υψηλή επένδυση για την ίδρυση ιδιωτικής σχολής
επιστηµών υγείας, ιδιαίτερα Ιατρικής – Οδοντιατρικής..

•

Για την απόσβεση µιας τέτοιας επένδυσης τα δίδακτρα θα πρέπει να
διαµορφωθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

•

∆υσκολία πρόσβασης σε οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές.

•

Συντήρηση του φαινοµένου υπερπαραγωγής επιστηµόνων υγείας

Προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικών Σχολών Επιστηµών Υγείας
•

Καθορισµός των προδιαγραφών και των απαραίτητων εκπαιδευτικών,
επιστηµονικών και οικονοµικών προϋποθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας.

•

Ύπαρξη

νοσοκοµείου

πανεπιστηµιακών

προδιαγραφών

(«Teaching

Hospital»).
•

Έλεγχος του προγράµµατος σπουδών, των εξετάσεων και των πτυχίων.

•

Συνεχής έλεγχος υποδοµών και ποιότητας σπουδών από ανεξάρτητο φορέα.

•

Καθορισµός ελαχίστων προσόντων διδασκόντων.

•

Υποχρέωση σε παραγωγή ερευνητικού έργου.

•

Χορήγηση

υποτροφιών

σε

οικονοµικά

ασθενέστερους

φοιτητές.

Εργασιακές σχέσεις – αµοιβές- ετεροαπασχόληση των µελών ∆ΕΠ των σχολών
επιστηµών υγείας.
•

Καθιέρωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των µελών ∆ΕΠ των
σχολών επιστηµών υγείας, συνοδευόµενη µε αντίστοιχη αύξηση των µισθών.
Το κύριο καθήκον ενός µέλους ∆ΕΠ είναι η διδασκαλία, το κλινικό έργο και η
έρευνα.
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•

Να καταργηθούν οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας ανά εβδοµάδα και να
αντικατασταθούν µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Θεσµοθέτηση ωραρίου των
µελών ∆ΕΠ στα πανεπιστήµια, π.χ. 9-17.

•

Να θεσµοθετηθεί διάταξη νόµου που θα υποχρεώνει τα µέλη ∆ΕΠ να
εργάζονται / κατοικούν στις έδρες των πανεπιστηµίων τους και είναι
εγγεγραµµένοι µόνο στους τοπικούς επαγγελµατικούς συλλόγους (π.χ. τοπικοί
ιατρικοί σύλλογοι).

•

Η άσκηση κλινικού έργου και ιατρικών πράξεων να γίνεται στις
πανεπιστηµιακές κλινικές και εργαστήρια, στα πλαίσια της εκπαίδευσης νέων
επιστηµόνων.

•

Θεσµοθέτηση αµιγώς πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων, διοικούµενων και
διαχειριζόµενων από το πανεπιστήµιο και όχι από το υπουργείο Υγείας, όπου
οι πανεπιστηµιακοί ιατροί και λοιποί επιστήµονες θα µπορούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους µε εργασιακές σχέσεις και αµοιβές που θα καθορίσουν τα
πανεπιστηµιακά όργανα.

•

∆υνατότητα των µελών ∆ΕΠ να εργάζονται ως σύµβουλοι στον ιδιωτικό
τοµέα (ιδιωτικά νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, φαρµακοβιοµηχανία), µετά την
λήξη του ωραρίου τους, µε πλήρη διαφάνεια και υπό την αιγίδα του
πανεπιστήµιου.

Πρόσληψη και ακαδηµαϊκή εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ : κριτήρια, αντικειµενικότητα των
διαδικασιών
•

Συνεχής αξιολόγηση όλων των µελών ∆ΕΠ. Σύνδεση αξιολόγησης – εξέλιξης
στην ιεραρχία.

•

Συµµετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση, οι οποίοι θα αξιολογούν τον
εκάστοτε διδάσκοντα εκ των µελών ∆ΕΠ.
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•

Η εξέλιξη να γίνεται σύµφωνα µε συγκεκριµένα αντικειµενικά, µετρήσιµα και
διαφανή κριτήρια, και όχι µόνο σύµφωνα µε την υποκειµενική άποψη των
κρινόντων.

•

Εισαγωγή του θεσµού των εξωτερικών κριτών (επιστήµονες αναγνωρισµένου
κύρους από την άλλο ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού). Στα εκλεκτορικά
σώµατα να συµµετέχουν κατά πλειοψηφία εξωτερικοί κριτές.

•

Στις εισηγητικές επιτροπές να υπάρχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό µέλος.

•

Οι διαδικασίες εξέλιξης και εκλογής να είναι ανοιχτές σε όλες τις βαθµίδες.

•

Στα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης και στις τέσσερις βαθµίδες να δοθεί
µεγαλύτερο βάρος στη διεθνή διάσταση του έργου (διεθνείς δηµοσιεύσεις,
µνείες).

•

Η µονιµοποίηση να έρχεται αργότερα, στη βαθµίδα του αναπληρωτή
καθηγητή, ως επιστέγασµα µιας ώριµης ακαδηµαϊκής καριέρας, µέσα από την
διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης και µε τη χρήση σαφώς διατυπωµένων
αντικειµενικών κριτηρίων.

•

Σαφείς διαδικασίες (µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα) για την αποµάκρυνση
των µη παραγωγικών µελών, που δεν µπορούν να εξελιχθούν και την
µετάταξη τους στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως προβλέπει ο Νόµος
Πλαίσιο (Ν. 1263/82).

•

Να δηµιουργηθούν κίνητρα επιστροφής αξιόλογων επιστηµόνων που
εργάζονται σε γνωστά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια της αλλοδαπής.

•

Να θεσµοθετηθεί και να εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση για επισκέπτες
καθηγητές-ερευνητές.

•

∆ραστική µείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών.
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Φοιτητές – Εκπαιδευτική διαδικασία
•

Οι σπουδές στις σχολές επιστηµών υγείας πρέπει να είναι τόσο θεωρητικές
όσο και πρακτικές και να εφοδιάζουν τον µέλλοντα επιστήµονα υγείας µε
δεξιότητες. Με την έννοια αυτή οι θεωρητικές διαλέξεις από καθέδρας στο
αµφιθέατρο, όπου η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική θα πρέπει να
συµπληρωθούν

µε

τη

δηµιουργία

µικρών

τάξεων

φροντιστηριακού

χαρακτήρα, µε υποχρεωτική παρακολούθηση
•

Το µέλος ∆ΕΠ θα αξιολογεί την πρόοδο του φοιτητή του και το εάν είναι σε
θέση να δώσει εξετάσεις.

•

Οι φοιτητές θα αξιολογούν τον διδάσκοντα συµπληρώνοντας ειδικά ανώνυµα
έντυπα που θα παραδίδουν απευθείας σε αρµόδια υπηρεσία της σχολής

•

Η απόδοση κάθε τάξης στις εξετάσεις θα αξιολογείται. Θα συζητούνται µε τον
διδάσκοντα και µε τα λοιπά µέλη ∆ΕΠ τρόποι βελτίωσης της διδασκαλίας,
όταν χρειάζεται.

•

Οι αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους φοιτητές και η απόδοση της τάξης
στις εξετάσεις θα λαµβάνονται υπόψη (µεταξύ άλλων) στην ετήσια
αξιολόγηση του µέλους ∆ΕΠ.

•

∆ιάθεση στον διδάσκοντα όλων των απαραίτητων εποπτικών µέσων και της
κατάλληλης γραµµατειακής υποστήριξης

•

Οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε ορισµένο εύλογο
χρονικό διάστηµα (π.χ. την κανονική διάρκεια των σπουδών συν επιπλέον 2-3
έτη). Σε αντίθετη περίπτωση να αφαιρείται η φοιτητική ιδιότητα.

•

Οι σχολές να προσφέρουν στους φοιτητές που έχουν δυσκολία στο να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους βοήθεια, όπως ενισχυτική διδασκαλία,
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επίβλεψη και καθοδήγηση από µέλος ∆ΕΠ, και υποτροφίες σε οικονοµικά
ασθενείς φοιτητές.
•

Η δυνατότητα διακοπής των σπουδών για ένα ή δύο το πολύ έτη καθώς και η
παράταση του χρόνου φοίτησης για ένα εύλογο επιλέον χρονικό διάστηµα θα
µπορούσαν να συζητηθούν για ειδικές περιπτώσεις, όπως µητέρες ανηλίκων,
εργαζόµενοι µε αποδεδειγµένη πλήρη απασχόληση και ασφαλιστική κάλυψη
και χρονίως πάσχοντες.

•

Στους υπάρχοντες «ανενεργείς» φοιτητές να δοθεί µια επιπλέον ευκαιρία να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, εφόσον το επιθυµούν, και αφού
επαναλάβουν την εκπαιδευτική διαδικασία (παρακολούθηση υποχρεωτικών
εργαστηρίων, κλινικής εκπαίδευσης και παραδόσεων). Ακολούθως να γίνει
εκκαθάριση των µητρώων των σχολών από µη ενεργούς φοιτητές.

•

∆ηµιουργία του θεσµού του σύµβουλου εκπαίδευσης (“advisor” “tutor”),
όπως έχει ήδη καθιερωθεί στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Αγγλία κλπ).
o Κάθε φοιτητής από την εισαγωγή του στην σχολή επιστηµών υγείας
χρεώνεται σε ένα µέλος ∆ΕΠ, το οποίο ορίζεται ως σύµβουλος
εκπαίδευσης του φοιτητή.
o Ο φοιτητής απευθύνεται στον σύµβουλο του για κάθε πρόβληµα που
αντιµετωπίζει σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία.
o Ο σύµβουλος παρακολουθεί την εκπαιδευτική πορεία του φοιτητή,
παρεµβαίνει συµβουλευτικά όταν χρειάζεται και συντάσσει ετήσια
έκθεση για τον φοιτητή του.
o Ο φοιτητής αξιολογεί τον σύµβουλο του κατά την αποφοίτηση του µε
ειδικό έντυπο.
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•

Καθορισµός του αριθµού των εισακτέων µε βάση:
o Τον αριθµό φοιτητών που µπορεί η κάθε σχολή να εκπαιδεύσει
επαρκώς, σύµφωνα µε απόφαση των διοικητικών της οργάνων.
o Τον αριθµό και τις ειδικότητες νέων επιστηµόνων υγείας που έχει
ανάγκη η χώρα, σύµφωνα µε έναν µακροπρόθεσµο εθνικό σχεδιασµό,
στον οποίο εµπλέκονται ακαδηµαϊκοί, επαγγελµατικοί και κοινωνικοί
φορείς.

•

∆ραστικό περιορισµό (ή και κατάργηση) των εγγραφών φοιτητών «ειδικών
κατηγοριών» χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Μοναδική εξαίρεση να αποτελούν
άτοµα τα οποία για (αποδεδειγµένους) λόγους υγείας δεν µπορούν να
συµµετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και για τα οποία οργανώνονται
ειδικές εξετάσεις για προκαθορισµένο ανά σχολή αριθµό θέσεων.

•

Απαγόρευση εγγραφών νέων φοιτητών στα µέσα του ακαδηµαϊκού έτους.

•

Μη ανοχή από την ακαδηµαϊκή κοινότητα (µέλη ∆ΕΠ και φοιτητές)
φαινοµένων παραβατικής συµπεριφοράς

•

Να καταρτιστεί ένας αυστηρός ηθικός κώδικας δεοντολογίας για φοιτητές και
διδάσκοντες µε ρητές συνέπειες που θα φτάνουν µέχρι και την διαρκή
αποβολή από το Πανεπιστήµιο.

•

Επαναπροσδιορισµός της έννοιας του ακαδηµαϊκού ασύλου, που ενδεχοµένως
συνοδεύεται µε επαναπροσδιορισµό και των καλυπτόµενων χώρων. Το άσυλο
να καλύπτει µόνο τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η άρση του ασύλου,
όταν χρειάζεται, να αποφασίζεται ταχύτατα.

•

Χορήγηση κινήτρων στα µέλη ∆ΕΠ για την συγγραφή σύγχρονων
συγγραµµάτων που απευθύνονται στον έλληνα φοιτητή και είναι εφάµιλλα
των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών.
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•

Ανανέωση των συγγραµµάτων σε εύλογα χρονικά διαστήµατα

•

Κρίση της ποιότητας και επάρκειας των συγγραµµάτων από εξωτερικούς
κριτές και καθιέρωση βραβείων για τα πιο καλογραµµένα. Σηµαντική είναι
επίσης και η γνώµη των φοιτητών για την ποιότητα και χρηστικότητα των
συγγραµµάτων.

•

Χορήγηση δωρεάν συγγραµµάτων µόνο στους οικονοµικά ασθενέστερους
φοιτητές, µε στόχο τη διοχέτευση των επιπλέον κονδυλίων στις βιβλιοθήκες.

•

Τα διεθνή συγγράµµατα αναφοράς να είναι διαθέσιµα στις βιβλιοθήκες.

Επιστηµονική έρευνα στις σχολές επιστηµών υγείας
•

Αύξηση χρηµατοδότησης της έρευνας από τον ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό.

•

Άντληση πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα.

•

Αύξηση των οικονοµικών και ακαδηµαϊκών κινήτρων για τα µέλη ∆ΕΠ που
παράγουν διεθνώς αναγνωρισµένη έρευνα.

•

Τα εργαστήρια και οι µονάδες που παράγουν έρευνα µέσα στις σχολές
επιστηµών υγείας θα πρέπει να συναγωνίζονται σκληρά για χρηµατοδότηση.

•

Οι δηµοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά του εξωτερικού θα πρέπει να αποτελούν
το κύριο κριτήριο για την διανοµή των πόρων.

•

Οι πόροι πρέπει να διανέµονται µετά από αυστηρή και αντικειµενική
αξιολόγηση από συναδέλφους του ίδιου γνωστικού αντικειµένου. Η κρίση
όµως των προτάσεων να µη γίνεται µόνο από εσωτερικούς κριτές αλλά να
χρησιµοποιούνται και έλληνες του εξωτερικού ή και ξένοι κριτές, τουλάχιστον
σε επιστηµονικούς τοµείς όπου τα Αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα.

•

Θεσµοθέτηση χρηµατοδότησης νέων (σε ηλικία) ερευνητών για ανανέωση και
ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού.
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•

Μετάκληση ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς, οι οποίοι αποδεδειγµένα
έχουν την εµπειρία και την προσφορά σε διεθνές επίπεδο στην ιατρική έρευνα.

•

∆ηµιουργία ειδικών µεταδιδακτορικών θέσεων για ιατρούς και επιστήµονες
που έχουν την επιθυµία και µπορούν να ασχοληθούν µε την ιατρική έρευνα.

•

∆ηµιουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την βασική, επιδηµιολογική
και κλινική έρευνα.

Επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων των Σχολών Επιστηµών Υγείας.
•

Χαρτογράφηση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό επιστηµών υγείας ανά
επιστηµονικό πεδίο, ειδικότητα, και γεωγραφικό διαµέρισµα.

•

Προγραµµατισµός αναγκών σε βάθος 10ετίας τουλάχιστον.

•

Προσαρµογή του αριθµού των εισακτέων στις ανάγκες της χώρας

•

Κατάργηση των πάσης φύσεως εισαγωγών στις σχολές επιστηµών υγείας µε
τρόπους άλλους εκτός των εισαγωγικών εξετάσεων.

•

Σωστός επαγγελµατικός προσανατολισµός µαθητών και γονέων στα λύκεια.
Ενηµέρωση µε πραγµατικά στοιχεία για τις δυνατότητες µελλοντικής
επαγγελµατικής αποκατάστασης.

•

Εκκαθάριση των µητρώων των σχολών επιστηµών υγείας από «µη ενεργούς
φοιτητές»

•

Καθορισµός σαφών κριτηρίων και διαδικασιών για την διαγραφή ανεπαρκών
φοιτητών.

•

Αναβάθµιση των εξετάσεων του ∆ΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση πτυχίων του
εξωτερικού.. Έτσι προφυλάσσεται η δηµόσια υγεία και ο Έλληνας πολίτης
από ανεκπαίδευτα άτοµα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
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•

Εναλλακτικά: Θέσπιση πανελληνίων αδιάβλητων γραπτών εξετάσεων για την
χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Ο θεσµός υπάρχει σε πολυάριθµες
υγειονοµικά αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής (“Boards”).
Με τον τρόπο αυτό όλοι οι πτυχιούχοι σχολών επιστηµών υγείας, εσωτερικού
και εξωτερικού, αποδεικνύουν ότι έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις προκειµένου
να ασκήσουν µε επάρκεια την Ιατρική ή άλλες επιστήµες Υγείας.

•

Κατάργηση της επετηρίδας για την έναρξη ειδικότητας των πτυχιούχων
ιατρικής. Θέσπιση αδιάβλητων πανελλήνιων εξετάσεων για την έναρξη
ειδικότητας ή εξετάσεων για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται οι άριστοι για άµεση έναρξη ειδικότητας και
ανακόπτεται το ρεύµα εξόδου από την χώρα των αριστούχων πτυχιούχων
ιατρικής.

Προγράµµατα σπουδών των σχολών επιστηµών υγείας
•

Εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων σπουδών των σχολών επιστηµών υγείας,
µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήµης. Συµβατότητα µε τα
προγράµµατα σπουδών των σχολών επιστηµών υγείας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

•

Οµογενοποίηση του περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών των οµοειδών
σχολών ώστε να υπάρχει ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία

•

Συνεχής αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών ανάλογα µε τις εξελίξεις
της επιστήµης

•

Ποιοτικός έλεγχος από ανεξάρτητο φορέα των προγραµµάτων σπουδών και
της σωστής εφαρµογής τους
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10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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•

Πεπραγµένα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ακαδηµαϊκά έτη
2003-2005. Έκδοση Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιανουάριος 2006

•

Ad hoc επιτροπή για τον επαναπροσδιορισµό των εκπαιδευτικών στόχων και
την αναδόµηση του προπτυχιακού προγράµµατος της ιατρικής σχολής.
(πρόεδρος καθ. Μ. Κουτσιλιέρης). Έκδοση Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Ιανουάριος 2006

•

Επετηρίδα πανεπιστηµιακών ετών 2002-2004 του ΕΚΠΑ. Έκδοση
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2005

•

Πανόραµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆οµή-Λειτουργία-Εκπαιδευτικό έργο.
Έκδοση Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2002

•

Γ. Πατούλη. «Ο πληθωρισµός του ιατρικού δυναµικού αιτία απαξίωσης του
Έλληνα γιατρού και της υποβάθµισης της υγειονοµικής περίθαλψης.
Εφηµερίδα «Ελευθεροεπαγγελµατίας ιατρός», τεύχος 11, 12-2005

•

Γ.Ι Ελευθερίου. «Ιατροί στα αζήτητα». Εφηµερίδα «Ελευθεροεπαγγελµατίας
ιατρός», τεύχος 11, 12-2005

•

Α.Ι Τριπολίτη. Οι «θεσµοί» και η προστασία του «ασύλου». Εφηµερίδα «Το
Βήµα» 12-2-2006

•

Μ. Αντωνοπούλου – Ντόµη. Ο ερασιτεχνισµός της αξιολόγησης. Εφηµερίδα
«Το Βήµα» 12-2-2006

•

Α. Ασηµακόπουλου. Βασική έρευνα: ο µεγάλος ασθενής. Εφηµερίδα «Το
Βήµα» 12-2-2006

•

«΄Ολοι θα κερδίσουν από την αξιολόγηση». Συνέντευξη του Σ. Αµούργη
(προέδρου της Α∆ΙΠ) στην Εφηµερίδα «Εθνος της Κυριακής» 5-3-2006

•

Ι. Σ. Παπαδόπουλου. «H προπτυχιακή εκπαίδευση στην Iατρική» Άρθρο στην
εφηµερίδα Ελευθεροτυπία 1-2006.

•

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2005

•

Μ. ∆ρεττάκη. «Ανεδαφικές οι προτάσεις της επιτροπής «σοφών» για τα ΑΕΙ».
Άρθρο στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» 1/2006

•

Γ. Μπαµπινιώτη. Ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά πανεπιστήµια. Επίλυση του
προβλήµατος ή πυροτέχνηµα; Εφηµερίδα «Το Καποδιστριακό» 1-2-2006
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•

Χ.Μ Μουτσόπουλος. Μεταπτυχιακή ιατρική έρευνα στην Ελλάδα. Οµιλία του
καθηγητή Χ.Μ. Μουτσόπουλου κατά την τελετή βράβευσης του µε το
βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστηµιακής ∆ιδασκαλίας από το ΙΤΕ, Αθήνα 2005

•

Χ. Μ. Μουτσόπουλος. Απόψεις. Αθήνα 2006

•

Α. Κωτίδης, Το άσυλο στην αντιηρωική εποχή. Εφηµερίδα «Το Βήµα» 2-22006

•

Χ.Β. Μασσάλα. Τι µπορεί και πρέπει να αλλάξει στα ΑΕΙ. Εφηµερίδα «Το
Βήµα» 30-6-2005

•

Χ. Μ. Μουτσόπουλος. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Οµιλία που
δόθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέµινγκ» εις µνήµην Αµαλίας
Φλέµινγκ, Φεβρουάριος 2006

•

Χ. ∆ήµα. 9+1 προτάσεις για τα ΑΕΙ. Εφηµερίδα «Το Βήµα» 18-1-2006

•

Πόρισµα Επιτροπής Θεσµικών Θεµάτων, Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών
ΑΕΙ, Κυλλήνη, 17-18 Φεβρουαρίου 2006

•

«Μερικές σκέψεις για τα Πανεπιστήµια». Επιστολή που υπογράφεται από 151
Έλληνες επιστήµονες του εξωτερικού. Εφηµερίδα «Καθηµερινή», 18
Νοεµβρίου 2005. Η επιστολή µε όλες τις υπογραφές βρίσκεται επίσης στην
ιστοσελίδα www.GreekUniversityReform.org.

•

∆. Λινός, Ι. Τσαµπαρλάκος. Η συνεχιζόµενη Ιατρική εκπαίδευση.
Συµπόσιο για την µεταπτυχιακή Ιατρική εκπαίδευση.
Εκδόσεις: Ένωση Χειρουργικών Εταιρειών, Αθήνα, 1988

•

∆. Λινός. Ιατρική Εκπαίδευση: Προβλήµατα και εφικτές λύσεις.
Εφηµερίδα «Καθηµερινή», φύλλο 10ης Μαρτίου 1990.

•

Έκθεση της Επιτροπής για την Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Αθήνα 4-11-1994 (πρόεδρος της επιτροπής: Καθηγητής Φ.Ι. Μήτσης).
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11. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•

Πίνακας 1: Σχολές επιστηµών υγείας στην Ελλάδα: παρουσίαση ανά τµήµα,
πόλη και έτος ίδρυσης

•

Πίνακας 2: Οικονοµικά στοιχεία 2005 για το νοσοκοµείο Λαϊκό (στεγάζει 6
πανεπιστηµιακές κλινικές)

•

Πίνακας 3: Προσωπικό – υλικοτεχνική υποδοµή της Σχολής Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών

•

Πίνακας 4. Υπηρεσίες παρεχόµενες από την Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας
του Πανεπιστηµίου Αθηνών

•

Πίνακας 5. Μέλη ∆ΕΠ ανά βαθµίδα στις σχολές επιστηµών υγείας.

•

Πίνακας 6. Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας που αφορούν εξελίξεις και
νέες προσλήψεις µελών ∆ΕΠ .

•

Πίνακας 7. Ενεργοί* και ανενεργοί φοιτητές των τµηµάτων Ιατρικής Οδοντιατρικής για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005

•

Πίνακας 7α. Αριθµός εισακτέων στις σχολές επιστηµών υγείας για το
ακαδηµαϊκό έτος 2006-07

•

Πίνακας 8. Έρευνα στην Ελλάδα συγκριτικά µε άλλες χώρες

•

Πίνακας 9. Ανεργία των ιατρών του ΙΣΑ

•

Πίνακας 10. Απασχόληση ιατρών τον πρώτο χρόνο µετά το τέλος της
εκπαίδευσης στην ειδικότητα

•

Πίνακας 11. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού* των εγγεγραµµένων ανέργων
ιατρών

•

Πίνακας 12. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των Ιατρών στην Ελλάδα
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•

Πίνακας 13. Συγκριτικός πίνακας αντιστοιχίας κατοίκων ανά ιατρό στην
Ελλάδα, ΕΕ, Ενωµένο Βασίλειο

•

Πίνακας 14. Αποτελέσµατα εξετάσεων ∆ΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση
πτυχίων ιατρικής εξωτερικού, ∆εκέµβριος 2005

•

Πίνακας 15. Πρόγραµµα σπουδών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
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