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Εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ 

Η εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική σχετίζεται 
με γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει ο για
τρός που καλείται να αντιμετωπίσει μια επείγουσα 
κατάσταση, στον δρόμο, στο τμήμα επειγόντων πε
ριστατικών ή στο νοσοκομείο. Πολλές φορές δεν 
προσφέρει καινούργια γνώση αλλά μια διαφορετι
κή προσέγγιση στην αντιμετώπιση του επείγοντος, 
ενώ πάντα ανεξάρτητα από την αρχική αιτία που 
προκάλεσε την βλάβη οι στόχοι είναι οι ίδιοι και 
έχουν να κάνουν με την υποστήριξη του αρρώστου. 
Η επείγουσα ιατρική υπάρχει σαν αναγνωρισμέ
νη ειδικότητα στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, 
την Αυστραλία και σε αρκετές άλλες χώρες, ενό) 
παρά την προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως πολ
λές χώρες έχουν διαφορετική προσέγγιση στο θέ
μα, τουλάχιστο όσο αφορά το προνοσοκομειακό 
μέρος. Το περιεχόμενο των γνώσεων, η διάρκεια 
αλλά και ο τρόπος εκπαίδευσης αποτελεί αντικεί
μενο συζήτησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εκπαί
δευση δεν στοχεύει μόνο την ειδικότητα της επεί
γουσας ιατρικής αλλά σε όλους τους γιατρούς σε 
μια προσπάθεια απόκτησης επάρκειας στην αντι
μετώπιση επειγόντων προβλημάτων. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο γίνεται προσπάθεια ενιαίας εκπαίδευσης 
με την καθιέρωση σεμιναρίων όπου παρέχεται πι
στοποιημένη εκπαίδευση. Παρόλα αυτά τα προ
βλήματα δεν φαίνεται να ξεπερνιούνται ακόμη και 
σε χώρες με καλή οργάνωση των συστημάτων επεί
γουσας ιατρικής 1, αφού ειδικά οι γνώσεις που αφο
ρούν δεξιότητες δύσκολα μαθαίνονται και εύκολα 
ξεχνιούνται. Για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολι
τείες της Αμερικής παρά την εισαγωγή του προ
γράμματος εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής 

στον τραυματία (Advanced Trauma Life Support -

ATLS) από το 1980, τεκμηριωμένες μελέτες ανα
φέρουν ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει σε σημα
ντικό βαθμό κακή αντιμετώπιση του τραυματία σε 
προνοσοκομειακό και νοσοκομειακό επίπεδο2-4. 
Το γεγονός αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το 
ότι γιατροί που ασχολούνται πρώτοι με τον τραυ
ματία, κατά κανόνα είναι οι νεώτεροι, αδυνατούν 
να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν κατα
στάσεις δυνητικά απειλητικές για την ζωή του. 

Η Ελληνική πραγματικότητα 
Σε προπτυχιακό επίπεδο δεν έχει καθοριστεί το 
minimum γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να 
έχει ο μελλοντικός γιατρός τελειώνοντας την ια
τρική. Στην Ιατρικ1Ί Σχολή του Αριστοτελείου Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάρχει μάθημα επεί
γουσας ιατρικής (υποχρεωτικό μάθημα), όπως επί
σης αρκετά πράγματα διδάσκονται και στα πλαί
σια του μαθήματος της αναισθησιολογίας (υποχρε
ωτικό μάθημα) και της αντιμετώπισης του πό
νου( επιλεγόμενο μάθημα). Τελευταία γίνονται 
προσπάθειες για δημιουργία εργαστηρίου κλινι
κών δεξιοτήτων. 
Παρά τις όποιες προσπάθειες οι νέοι γιατροί μετά 
την αποφοίτηση τους από το πανεπιστήμιο ανε
παρκούν να αντιμετωπίσουν μια επείγουσα κατά
σταση, ενώ ή όποια γνώση τους παρέχεται, όσον 
αφορά το επείγον, απέ χε ι πολύ από τις ανάγκες της 
σύγχρονης κλινικής πραγματικότητας. Για παρά
δειγμα η βασικ1Ί υποστήριξη της ζωής (Basic Life 
Support) διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος 
αναισθησιολογίας για δύο ώρες σε ομάδες των 20 
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ατόμων όταν το επίσημο σεμινάριο έχει διάρκεια 7 
ώρες και σε ομάδες των 6 ατόμων. Η ύπαρξη του 
αυτόματου εξωτερικού aπινιδωτή είναι άγνωστη 
για τους φοιτητές όταν η χρ1iση του διδάσκεται σε 
απλούς πολίτες. 
Μετά την λήψη πτυχίου και πριν την εκπλήρωση της 
υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό) προβλέπεται τρί
μηνη εκπαίδευση σε κάποιο νοσοκομείο με στόχο 
την απόκτηση γνώσεων για την αντιμετώπιση των 
κλινικών αναγκών κατά την διάρκεια του αγροτι
κού. Από την μέχρι τώρα εμπειρία ( εφαρμόζεται τα 
τελευταία χρόνια) δεν φαίνεται να αποκομίζει ου
σιαστικά οφέλη ο εκπαιδευόμενος, αφού δεν υπάρ
χει κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης κλινικής ή θε
ωρητικής. Στην διάρκεια του αγροτικού συχνά προ
κύπτουν επείγουσες καταστάσεις τις οποίες ανε
παρκεί να αντιμετωπίσει, ενώ στα κέντρα υγείας 
όπου και πραγματοποιεί τις εφημερίες η κατάστα
ση δεν είναι καλύτερη. 
Ο ειδικευόμενος στην διάρκεια της ειδίκευσης εί
ναι αυτός που πρώτος αντιμετωπίζει επείγουσες 
καταστάσεις στο ΤΕΠ και στην κλινική, με μονα
δική βοήθεια αυτήν των παλαιοτέρων ειδικευομέ
νων, αφού κατά τα ισχύοντα οι νεώτεροι μαθαίνουν 
από τους παλαιότερους. Η δυνατότητα για βοήθεια 
από άλλες ειδικότητες (αναισθησιολόγους) συχνά 
τον μετατρέπει σε υγειονομικό τροχονόμο, με τε
λικό αποτέλεσμα στο τέλος της ειδικότητας να αν ε
παρκεί να αντιμετωπίσει ακόμα και τα επείγοντα 
που αφορούν την ειδικότητα του (ο καρδιολόγος να 
μην μπορεί να αντιμετωπίσει την καρδιακή ανακο-
πή). 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατρών στην Επείγουσα 
Προνοσοκομειακή Ιατρική 
Από το 1995 με υπουργική απόφαση (Υ 4β/5747/Φ3) 
ιδρύθηκε στο ΕΚΑΒ Μετεκπαιδευτικό Κέντρο 
Εκπαίδευσης Γιατρών στην Επείγουσα Προνοσο
κομειακή Ιατρική. Οι αρχές λειτουργίας καθώς και 
τα εκπαιδευτικά αντικείμενα καθορίζονται από την 
παραπάνω υπουργικ1i απόφαση. Η διάρκεια του 
προγράμματος είναι 400 ώρες κατανεμημένες σε 80 
ώρες θεωρίας, 20 ώρες φροντιστηριακής άσκησης 
και 300 ώρες κλινικ1iς άσκησης σε σχετικά τμήμα
τα (Αναισθησιολογικό, Μονάδα Εντατικής Θερα
πείας, ΤΕΠ) και τις κινητές ιατρικές μονάδες του 
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ΕΚΑΒ. Πιστοποίηση επάρκειας στην ε;τείγουσα 
ιατρική χορηγείται μετά από επιτυχείς γρcατές zαι 
προφορικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα λειτοι•ργεί 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ περιστασιcαά λει
τούργησε και σε άλλες πόλεις που υ;τάρχουν ορ
γανωμένα παραρτήματα ΕΚΑΒ. Συνολιzc{ ι•;τcιρ
χουν 730 πιστοποιημένοι γιατροί οι ο;τοίοι μετά 
από εξετάσεις απέκτησαν το τίτλο ε;τάρzειας στην 
προνοσοκομειακή επείγουσα ιατριz11. 
Παρά την πολυετή λειτουργία του ;τρο·/ράμματος 
και την θετική προσφορά στον τομέα α;ταίδευσης 
το πρόγραμμα αυτό υπολείπεται των ;τροσδοzιυ)ν 
μας και απέχει σημαντικά από τις ;τραγμcιτιzές 
απαιτήσεις της επείγουσας ιατρικ1iς. 

Ο ρόλος των σεμιναρίων 
Οι ανά τον κιiσμο επιστημονικές εταιρείες zαθιέ
ρωσαν διάφορα σεμινάρια με στόχο την ;ταροχ1i πι
στοποιημένης γνώσης σε κατά το δι•νυτιiν μεγαλύ
τερο αριθμό εκπαιδευομένων. Οι αρχές ί.ειτουρ
γίας των περισσοτέρων από αυτά μοιCιζοι•ν. ;τερι
λαμβάνουν λίγη θεωρία και πολύ α;τcιίδει•ση σε 
δεξιότητες και κλινικά σενάρια, η πιστο;τοίηση δί
νεται μετά απ6 επιτυχή συμμετοχ1i στις εξετCισεις 
ενώ οι εκπαιδευτές είναι πιστο;τοιημένοι υ;τιi την 
αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία. 
Στην χώρα μας πραγματοποιούνται με ε:τιΗχία τα 
σεμινάρια απλής υποσηiριξης της ζωψΒLS). εξει
δικευμένης υποστήριξης της ζu))iς(ALS ). (ιμεσης 
υποστήριξης της ζω1iς (ILS) εξειδιzεηιένης ι•;το
στήριξης της ζωής στα παιδιci(ΡΑLS). εξειδιzει•
μένης υποστήριξης της ζv))i; το ι• τραι•ματίcι( Α TLS ). 
και εξειδικευμένης ωτοσηiριξης του τρcη•ματία 
προνοσοκομε ικά. (PHTLS). 
Το υψηλ6 κόστος σε μερικCι ωπ5 αυτcι. και μη ω•

τοτέλεια πολλών πόλεων για την διενέργεια τους 
είναι ένα σημαντικό πρόβλημα ειδικCι '(Lcι νέους 
γιατρούς. 

Ο ρόλος των αναισθησιολόγων 
Οι αναισθησιολιiγοι πέρα από τον σημαίνοντα ρό
λο στην αντιμετώπιση του βαριά πάσχοντα τόσο σε 
προνοσοκομειακό επίπεδο όσο και μέσα στο νο
σοκομείο\ σε μεγάλο βαθμό συμμετέχουν στην εκ
παίδευση των υπολοίπων γιατρών σε αντικείμενα 
επείγουσας ιατρικής. Σημαντικοί χειρισμοί και δε-
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ξιότητες απαραίτητα στην επείγουσα ιατρική είναι 
μέρος της αναισθησιολογίας. Τα αναισθησιολογι
κά τμήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν κέντρα 
εκπαίδευσης για τους γιατρούς των άλλων ειδικο
τήτων. 

Προτάσεις 
Αν και φαίνεται δύσκολο, η παγιωμένη αυτ1Ί κατά
σταση μπορεί να αλλάξει. Το κόστος δεν είναι απο
τρεπτικό, διάθεση χρειάζεται και γνώση. Σε προ
πτυχιακιS επίπεδο είναι αναγκαίο να καθορίσουμε 
το ελάχιστο των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέ
πει να έχει ο τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής. Το 
σεμινάριο εκπαίδευσης στην βασική υποστήριξη 
της ζωής και την χρήση του αυτιSματου εξωτερικού 
aπινιδωτή θα πρέπει να καθιερωθεί ως υποχρεω
τικιS. Η δημιουργία εργαστηρίων δεξιοτήτων σε κά
θε νοσοκομείο θα βοηθούσε στην απόκτηση των 
απαραίτητων δεξιοτήτων πριν την κλινική άσκηση 
των φοιτητών στα τελευταία εξάμηνα. Μεγάλη προ
σοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση σε χειρι
σμούς που αφορούν τον αεραγωγιS με ιδιαίτερη έμ
φαση σε εναλλακτικές μορφές εξασφάλισης αερα
γωγού (υπεργλωτιδικοί αεραγωγοί) αφού η δια-
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σωλήνωση δεν μαθαίνεται εύκολα. Μετά την λήψη 
του πτυχίου και πριν την εκπλήρωση υπηρεσίας 
υπαίθρου θα μπορούσε αυτή η προβλεπόμενη τρί
μηνη εκπαίδευση να γίνει ουσιαστική. Εδώ πέρα 
απιS τα προηγούμενα θα μπορούσε να καθιερωθεί 
ως υποχρεωτικιS η παρακολούθηση του σεμιναρίου 
άμεσης υποστήριξης της ζωής ή του σεμιναρίου της 
εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής σε τραυμα
τία. Ένας μήνας απιS την τρίμηνη εκπαίδευση θα 
μπορούσε να είναι σε αναισθησιολογικιS τμήμα. 
Ανάλογα προγράμματα θα μπορούσε να εφαρμιS
σει ο στρατός κατά την εκπαίδευση των γιατρών 
σε κέντρα υγειονομικού πριν την μετάθεση σε μά
χιμες μονάδες. Στην φάση της ειδίκευσης θα μπο
ρούσε να καθιερωθεί εκπαίδευση με την έναρξη 
της ειδικότητας, με θεσμοθέτηση υποχρεωτικής εκ
παίδευσης στην βασική και εξειδικευμένη υποστή
ριξη της ζωής όπως και στην διαχείριση του αερα
γωγού χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατη η συμμε
τοχt1 του νέου ειδικευόμενου στο πριSγραμμα εφη
μεριών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες όμως 
πολλά από αυτά δεν είναι ακατόρθωτα. 
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