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Without training there is no specialty 

American Board of Medical Specialities 

 

Μια ιατρική ειδικότητα γεννιέται όταν «η εξέλιξη της Ιατρικής και η συνεχώς µεταβαλλόµενη νοσογραφική 

πραγµατικότητα του πληθυσµού επιβάλλουν τον επιµερισµό του γνωστικού αντικειµένου της Ιατρικής σε τοµείς 

(ιατρικές ειδικότητες) µε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο».
1
 Σύµφωνα µε τη διακήρυξη (manifesto) της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM)
 
η Επείγουσα Ιατρική «δικαιωµατικά αποτελεί ξεχωριστή 

ειδικότητα καθώς έχει και τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά κάθε µεγάλης κλινικής ειδικότητας»: (1) µοναδικό 

πεδίο κλινικής πρακτικής, (2) καθορισµένο σώµα γνώσεων, (3) ερευνητικές δραστηριότητες και (4) αυστηρό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
2
  

Η Ευρωπαϊκή «οδηγία για τους γιατρούς» (Doctors’ Directive) 2001/19/ΕC αναγνωρίζει την Επείγουσα 

Ιατρική ως µία από τις 53 διαφορετικές νοσοκοµειακές ιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές σε όλα τα κράτη 

µέλη της ΕΕ ή τουλάχιστον σε δύο ή περισσότερα από αυτά.
3
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων, 

UEMS,
∗∗

µια µη-κυβερνητική Ευρωπαϊκή ιατρική οργάνωση ιδρυθείσα το 1958 µε θεσµικό ρόλο την εναρµόνιση 

και βελτίωση της πρακτικής των ιατρικών ειδικοτήτων στην EE και την εφαρµογή προτύπων εκπαίδευσης, έχει 

37 Τµήµατα Ειδικοτήτων (Section Specialties). Ένα Τµήµα ιδρύεται εφόσον µια ειδικότητα αναγνωρίζεται 

τουλάχιστον στο ένα τρίτο των κρατών της ΕΕ.  H ειδικότητα της Επείγουσας Ιατρικής εκπροσωπείται στην 

UEMS, όπως και η Εντατική Θεραπεία, από Επιτροπή ∆ιασύνδεσης Ειδικοτήτων (Multi-Disciplinary Joint 

Committee) που έχει ακριβώς τους ίδιους στόχους µε τα Τµήµατα Ειδικοτήτων.  

Η ειδικότητα της Επείγουσας Ιατρικής έχει ως πρωτεύον αντικείµενο την πρώιµη διάγνωση και θεραπεία των 

επειγόντων και έκτακτων ιατρικών προβληµάτων από νόσους ή τραύµα. Σε αντίθεση προς τις περισσότερες άλλες 

ιατρικές ειδικότητες η Επείγουσα Ιατρική αφορά ένα µη διαφοροποιηµένο πληθυσµό ασθενών και δεν 

περιορίζεται από την ηλικία, το φύλο, το βιολογικό σύστηµα ή άλλους παράγοντες.
4
 Χαρακτηριστικό στοιχείο 

της Επείγουσας Ιατρικής, που την διαφοροποιεί από τις άλλες νοσοκοµειακές ειδικότητες, είναι το εκτεταµένο 

εύρος των κλινικών περιπτώσεων, που εκτείνονται σε όλα τα ιατρικά γνωστικά αντικείµενα, καθώς και ο 

µεγάλος όγκος ασθενών που χρειάζονται γρήγορη αξιολόγηση, αντιµετώπιση ή  παραποµπή. Αυτή η µεγάλη 

ποικιλία κλινικών περιπτώσεων απαιτεί την απόκτηση γνώσεων και εµπειρίας σε ένα σηµαντικό εύρος και βάθος 

γνωστικών αντικειµένων. 

Η Ευρωπαϊκή «οδηγία για τους γιατρούς» 2001/19/ΕC καθορίζει ότι «ο ειδικευµένος γιατρός πρέπει να είναι 

ειδικά εκπαιδευµένος για µια συγκεκριµένη ειδικότητα» και να διαθέτει επαρκές εύρος και βάθος εµπειρίας στην 

ειδικότητα. Επίσης ορίζει ότι ο εγκεκριµένος ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης για οποιαδήποτε ειδικότητα είναι τα 

5 χρόνια.
3
 

Το ακριβές περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου της Επείγουσας Ιατρικής στην Ευρώπη έχει καθοριστεί 

από το 2002 από Οµάδα Εργασίας της EuSEM.
5
 Ένα οργανωµένο και πιστοποιηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης 

πρέπει να παρέχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες ώστε ο ειδικευµένος στην Επείγουσα Ιατρική Γιατρός να 

είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ανάγκες φροντίδων των ασθενών: 

• υποδοχή αδιαφοροποίητων επειγόντων περιστατικών ανεξάρτητα αριθµού προσελεύσεων, ηλικίας, βιολογικού 

συστήµατος ή βαρύητητας κλινικής κατάστασης 

• διαλογή ασθενών σύµφωνα µε τη βαρύτητα της συµπτωµατολογίας τους 
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• αρχική αξιολόγηση, αναζωογόνηση και αντιµετώπιση αδιαφοροποίητων επειγόντων περιστατικών 

• λεπτοµερή δεύτερη κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση  

• προσωρινή αξιολόγηση, διάγνωση και monitoring  

• εξιτήριο ή µεταφορά της ευθύνης περίθαλψης σε άλλη ειδικότητα για οριστική φροντίδα µετά την ολοκλή-

ρωση των ιατρικών φροντίδων. 

Κατά τα 5 χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην ειδικότητα, ένα ελάχιστο διάστηµα 3 ετών πρέπει να 

είναι στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, µε άλλοτε άλλη έκθεση σε άλλες ειδικότητες, ανάλογα µε τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και τους αναµενόµενους σκοπούς εξάσκησης της ειδικότητας στη συγκεκριµένη χώρα.
5
 Η 

καινούργια προσέγγιση στον Ευρωπαϊκό Οδηγό Σπουδών στην Επείγουσα Ιατρική είναι ότι ο κορµός των 

απαιτούµενων γνώσεων δεν βασίζεται στα διάφορα συστήµατα (π.χ. κυκλοφορικό, αναπνευστικό) αλλά στο 

κλινικό πρόβληµα προσέλευσης του ασθενούς (π.χ. προκάρδιο άλγος). Και αυτό γιατί στην κλινική πρακτική της 

Επείγουσας Ιατρικής οι ασθενείς προσέρχονται στο νοσοκοµείο µε κλινικά προβλήµατα και όχι µε κάποια 

διάγνωση.  

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Οδηγού Σπουδών στην Επείγουσα Ιατρική είναι να παρέχει κατευθυντήριες 

οδηγίες προς εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους  για την απόκτηση κλινικής εµπειρίας σε ένα µεγάλο εύρος 

επειγόντων. Το περιεχόµενο δεν έχει την έννοια του να είναι διεξοδικό, αλλά περισσότερο να τονίζει περιοχές 

κλινικών γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελµατικών ικανοτήτων που έχουν σχέση µε την ειδίκευση στην 

Επείγουσα Ιατρική. Ο προσανατολισµός της εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική θα πρέπει να συµπερι-

λαµβάνει εκτός από θεωρητικές γνώσεις, και δεξιότητες (skills) επικοινωνίας, οργάνωσης, διδασκαλίας και 

έρευνας, αλλά και επαγγελµατικές ικανότητες (professional attributes), ηγετικές,  αξιοπιστίας, συνεργασίας και 

αυτοδραστηριοποίησης.
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Το εύρος του γνωστικού αντικειµένου και η βαρύτητα που πρέπει να αποδίδεται στις 

επιµέρους θεµατικές ενότητες περιγράφονται πολύ χαρακτηριστικά στο µοντέλο κλινικής πρακτικής στην 

Επείγουσα Ιατρική της ABEM
∗∗∗

 στον Πίνακα 1.
7
 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τραυµατικές κακώσεις κατέχουν 

το 11% της εξεταστέας ύλης, ανάλογο δηλαδή προς τις γαστρεντερικές διαταραχές και τα καρδιαγγειακά 

προβλήµατα, ενώ ανάλογης βαρύτητας είναι οι δερµατολογικές, µε τις αιµατολογικές και τις διαταραχές του 

ανοσοποιητικού.  

Στο σχεδιασµό του οδηγού σπουδών είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη τόσο ο παράγοντας ηλικία, όσο 

και ο παράγοντας κλινικής οξύτητας. Έτσι το ποσοστό των παιδιατρικών προβληµάτων πρέπει να είναι 8% κατ΄ 

ελάχιστο και των γηριατρικών 4%, ενώ τα ποσοστά για τους βαρέως πάσχοντες πρέπει να είναι 27%, τα 

επείγοντα 37%, τα περιστατικά χαµηλής οξύτητας 27% και τα µη οξέα περιστατικά  9% (όλα ± 5%).
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Σε διεθνές επίπεδο η ανάπτυξη της ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής έχει επηρεαστεί από την ταυτόχρονη 

και παράλληλη διαµόρφωση κοινών συνθηκών, όπως: (1) η ταχεία αστικοποίηση, (2) η γήρανση του πληθυσµού, 

(3) η µεταβολή της επιδηµιολογίας των νόσων και κακώσεων, (4) η ανάγκη αντιµετώπισης ιατρικών 

προβληµάτων 24 ώρες την ηµέρα, (5) ο αυξανόµενος αριθµός φυσικών ή ανθρώπινων καταστροφών, (6) οι 

υψηλότερες απαιτήσεις για ποιότητα φροντίδων υγείας, (7) η διάδοση της έρευνας που καθοδηγεί σήµερα την 

κλινική πρακτική, και (8) γενικότερα οι αυξανόµενες προσδοκίες του κοινού για Υπηρεσίες Επείγουσας 

Ιατρικής.
7
 Προκειµένου να συµβαδίσει και η Ελλάδα µε τις αναπτυγµένες χώρες επιβάλλεται να θεσµοθετηθεί 

Ειδικότητα ή Εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική. Η δηµιουργία Ειδικότητας ή Εξειδίκευσης θα συµβάλλει  

ουσιαστικά στην ορθολογική λειτουργία των Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών µε αυτόνοµη στελέχωση µε 

εξειδικευµένους γιατρούς, που σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα θα διαχειρίζονται και θα έχουν την τελική ευθύνη 

των ασθενών µε Επείγοντα προβλήµατα.  

Πρόσφατα, η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ), που ιδρύθηκε το 2003 µε στόχο την προαγωγή 

της ιατρικής γνώσης και έρευνας για την αντιµετώπιση και διαχείριση του Επείγοντος στον προνοσοκοµειακό, 

ενδονοσοκοµειακό και διανοσοκοµειακό χώρο, έχει δραστηριοποιηθεί στο να προωθήσει τη δηµιουργία Ειδικό-

τητας ή Εξειδίκευσης Επείγουσας Ιατρικής και στην Ελλάδα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται η 

ενεργός συµµετοχή όλων όσων εµπλέκονται στην αλυσίδα του Επείγοντος, τόσο γιατροί (Ακτινολόγοι, Αναισθη-

σιολόγοι, Γενικοί Γιατροί, Εντατικολόγοι, Καρδιολόγοι, Νευρολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Παιδίατροι, Παθολόγοι, 

Πνευµονολόγοι, Χειρουργοί, Ψυχίατροι, και όχι µόνον), όσο και νοσηλευτές. Το 4
ο
 Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
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Επείγουσας Ιατρικής, που θα πραγµατοποιηθεί στην Κρήτη, 4-8 Οκτωβρίου 2006, αποτελεί σηµαντική ευκαιρία 

και ένα σύγχρονο βήµα διαλόγου για να αναδειχθεί και στον Ελληνικό χώρο το εύρος και βάθος του γνωστικού 

αντικειµένου της Επείγουσας Ιατρικής.  � � � �  � 	 � �
 Κατάλογος καταστάσεων και επιµέρους θεµάτων εξεταστέας ύλης που προτείνεται από την ΑΒΕΜ.

7
  

1.0 Σηµεία, συµπτώµατα και κύρια προβλήµατα 9% 

2.0 Κοιλιακές & γαστρεντερικές διαταραχές 9% 

3.0 Καρδιαγγειακές διαταραχές 10% 

4.0 ∆ερµατικές διαταραχές 2% 

5.0 Ενδοκρινικές, µεταβολικές & διαιτητικές διαταραχές 3% 

6.0 Περιβαλλοντικές διαταραχές 3% 

7.0 ∆ιαταραχές κεφαλής, οφθαλµών, & ΩΡΛ 5% 

8.0 Αιµατολογικές διαταραχές 2% 

9.0 ∆ιαταραχές ανοσοποιητικού συστήµατος 2% 

10.0 Συστηµατικές λοιµώδεις διαταραχές 5% 

11.0 Μυοσκελετικές (µη τραυµατικές) διαταραχές 3% 

12.0 ∆ιαταραχές νευρικού συστήµατος 5% 

13.0 Μαιευτική & Γυναικολογία 4% 

14.0 ∆ιαταραχές ψυχιατρικές & συµπεριφοράς 3% 

15.0 Ουρογεννητικές διαταραχές και νεφρών 3% 

16.0 ∆ιαταραχές θώρακα & πνευµόνων  8% 

17.0 Τοξικολογικές διαταραχές 4% 

18.0 Τραυµατικές διαταραχές 11% 

  Παράρτηµα I: ∆ιεργασίες (Procedures) & δεξιότητες (Skills) 6% 

  Παράρτηµα II: Άλλα στοιχεία 3% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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