ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: Σκοπόσ των Τμθμάτων τθσ Ιατρικισ είναι θ εκπαίδευςθ
επιςτθμόνων που κα αςχολθκοφν με τθν εφαρμογι μεκόδων για τθν πρόλθψθ, διάγνωςθ
και κεραπεία των αςκενειϊν του ανκρϊπου.
Οι απόφοιτοι Ιατρικϊν Τμθμάτων για ζνα χρόνο "κάνουν το αγροτικό τουσ" και κατόπιν

καταρτίηονται ςε μια από τισ αναγνωριςμζνεσ ιατρικζσ ειδικότθτεσ. Το ςθμαντικότερο
πρόβλθμα των αποφοίτων είναι θ ζναρξθ εξειδίκευςθσ, γιατί αυτι προςδιορίηεται από τισ
ελεφκερεσ για εξειδίκευςθ κζςεισ ςε πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία και γενικά δθμόςια

νοςθλευτικά Ιδρφματα.

Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα:
Υπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςτα 7 τμιματα τθσ ομάδασ.
o ΑΘΗΝΩΝ
o ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
o ΠΑΣΡΑ
o ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
o ΛΑΡΙΑ
o ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ
o ΚΡΗΣΗ

Μαθήματα ςπουδών: Τποχρεωτικά και Επιλογήσ
Διάρκεια φοίτηςησ βαςικών ςπουδών: 12 εξάμηνα
Η Ιατρική χολή αποτελείται από 9 τομείσ:
1. Ανατομίασ και Παθολογικήσ Ανατομικήσ
2. Φυςιολογίασ και Φαρμακολογίασ
3. Βιολογικών Επιςτημών και Προληπτικήσ Ιατρικήσ
4.Ακτινολογίασ - Ιατρικήσ Φυςικήσ και Πληροφορικήσ
5. Αιςθητηρίων Οργάνων (Οφθαλμολογίασ & Ωτορινολαρυγγολογίασ)
6.Υγείασ του παιδιού (Παιδιατρικήσ και Χειρουργικήσ Παίδων)
7.Νευροεπιςτημών (Νευρολογίασ, Ψυχιατρικήσ, Νευροχειρουργικήσ)
8.Χειρουργικήσ
9.Εςωτερικήσ Παθολογίασ

Άδεια άςκηςησ επαγγέλματοσ: Οι απόφοιτοι των ιατρικϊν ςχολϊν, πρζπει να πάρουν τθν άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ από το Υπουργείο Υγείασ και κατόπιν να υπθρετιςουν ςε κάποιο αγροτικό
ιατρείο ωσ γενικοί γιατροί για ζνα χρόνο. Όςοι προορίηονται για τισ ειδικότθτεσ Αναιςκθςιολογίασ,
Πνευμονοφυματιολογίασ, Πακολογικισ Ανατομίασ, Κυτταρολογίασ και Πυρθνικισ Ιατρικισ, μποροφν
να πάρουν αναςτολι και να εκπλθρϊςουν τθν υπθρεςία υπαίκρου μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
μετεκπαίδευςθσ.
Ειδικότητα: Αφοφ λάβουν τθν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ και υπθρετιςουν ςε αγροτικό
ιατρείο οι γιατροί πρζπει να εργαςτοφν ςε κάποιο νοςοκομείο προκειμζνου να πάρουν τθν

ειδικότθτα που επικυμοφν. Ο χρόνοσ ειδίκευςθσ ποικίλλει ανάλογα με τθν ειδικότθτα που ζχει
επιλζξει ο κάκε ενδιαφερόμενοσ. Το μεγαλφτερο μζροσ των ειδικοτιτων κυμαίνεται από 4 ωσ 7
χρόνια.

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ
Παν/μιο Αθήνασ
• 1. Ιατρικισ Φυςικισ- Ακτινοφυςικισ
• 2. Κλινικι και Κοινωνικι Ιατρικι
• 3. Βιοςτατιςτικι
Παν/μιο Θεςςαλονίκησ
• 1. Ιατρικι Ερευνθτικι Τεχνολογία
• 2. Διαχείριςθ Ιατρικισ Πλθροφορίασ
• 3. Βιοϊατρικι Τεχνολογία
• 4. Ιατρικι Τθλεματικι
Παν/μιο Πατρών
• 1. Ιατρικι Φυςικι
• 2. Βιοϊατρικι Τεχνολογία
• 3. Βαςικζσ Ιατρικζσ Επιςτιμεσ
Παν/μιο Ιωαννίνων
• 1. Επαγγελμάτων Ψυχικισ Υγείασ
• 2. Βιοτεχνολογία
•
Παν/μιο Κρήτησ
• 1. Βαςικζσ Νευροεπιςτιμεσ

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
 ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ: Σε κζςεισ του ΕΣΥ, ςε Νοςοκομεία,
Κζντρα Υγείασ, ςε άλλεσ υπθρεςίεσ του Υπ. Υγείασ, ςε άλλα Υπουργεία, ςε
αςφαλιςτικοφσ φορείσ, Ιδρφματα κ.ά
 ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: Σε επιχειριςεισ, εργοςτάςια, πλοία, ιδιωτικά
νοςθλευτικά ιδρφματα.
 Ω ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ (Ιατρείο).
 Καθηγητέσ (ΠΕ14.01) ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον
διακζτουν πιςτοποιθμζνθ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια.

