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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: : «Παιδιά για όλες τις δουλειές» στο υποστελεχωμένο ΕΣΥ οι απόφοιτοι 

Ιατρικών Σχολών 

Έντονες είναι οι αντιδράσεις για το «foundation year», το οποίο εισηγήθηκε το 

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).  Σύμφωνα με αυτήν την εισήγηση, θα 

προστεθεί στους αποφοίτους των ιατρικών σχολών ένας χρόνος, κατά τον οποίο θα 

παρέχουν υποαμειβόμενη εργασία, πριν από την έναρξη του αγροτικού τους και της 

ειδικότητας τους,  χωρίς να λογίζεται και ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Κατά το 

πρώτο εξάμηνο η εκπαίδευση τους θα είναι σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και κατά το 

δεύτερο εξάμηνο σε Αγροτικά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας. 

Να σημειωθεί ότι και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών του ΕΣΥ 

(ΟΕΝΓΕ) έχει καταγγείλει την εν λόγω εισήγηση και αναφέρει ότι με «πρόσχημα 

υπαρκτά προβλήματα στην προπτυχιακή εκπαίδευση και την «ανάγκη απόκτησης 

δεξιοτήτων», προωθείται μια βαθιά αντιδραστική τομή στην ιατρική εκπαίδευση με 

στόχο από τη μία να υψώσουν φραγμούς στην έναρξη και την απόκτηση της ιατρικής 

ειδικότητας, τη δημιουργία γιατρών πολλών ταχυτήτων, στο δημόσιο σύστημα Υγείας 

(πρακτικάριων αποφοίτων της Ιατρικής, αγροτικών, ειδικευόμενων, επικουρικών 

κ.λπ.) και από την άλλη την «κάλυψη» των τραγικών ελλείψεων του δημόσιου 

συστήματος Υγείας με φτηνό ανειδίκευτο ιατρικό δυναμικό». 

Επισημαίνεται ότι κλινικός εκπαιδευτής των αποφοίτων της ιατρικής μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε επαγγελματίας υγείας (φαρμακοποιός, νοσηλευτής, κλπ) ανεξαρτήτως 

ειδικότητας (και όχι μόνο γιατροί), με την μοναδική προϋπόθεση την παρακολούθηση  

ενός διαδικτυακού σεμινάριού για να ληφθεί η πιστοποίηση του εκπαιδευτή. Μια 

τέτοια ρύθμιση όχι μόνο δεν αναβαθμίζει την ιατρική εκπαίδευση, αλλά αυξάνει  το 

brain-drain, την φυγή των αποφοίτων στο εξωτερικό. 

Δεδομένου ότι  η κάλυψη των ελλείψεων του δημόσιου συστήματος υγείας δεν 

μπορεί να γίνει από τους αποφοίτους της Ιατρικής. 

Δεδομένου ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μειώσει την αξία των πτυχίων που χορηγεί η 

Ιατρική Σχολή, αλλά θίγει και την επάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με αυτήν 

τη θέσπιση του λεγόμενου “foundation year”, όπως αναφέρει η Σύγκλητος του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και ο πρύτανης του, Γιώργος Κοντάκης. 
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Θα προχωρήσετε στην άμεση απόσυρση μιας τέτοιας πρόβλεψης, η οποία θα αυξήσει 

κατά ένα έτος την αναμονή των πτυχιούχων ιατρών και θα τους χρησιμοποιεί σαν 

φθηνό εργατικό δυναμικό για το υποστελεχωμένο ΕΣΥ; 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




