
EΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Ανάπτυξη ιατρών

IB

38   IATPIKO BHMA •  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IANOYAPIOΣ 2007

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Ανάπτυξη ιατρών

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Ανάπτυξη των ιατρών αποτελεί 
συμπλήρωμα της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης των ιατρών, που έχει σαν 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών Υγείας. Οι 16 από 
τις 25 χώρες μέλη της ΕΕ έχουν καθιερώσει 
ως υποχρεωτική τη συνεχή επιμόρφωση 
των ιατρών και τη συνεχή επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. Η Ελλάδα δεν συμπερι-
λαμβάνεται στις 16 χώρες. 

Η συνεχής επιμόρφωση των ιατρών συνίστα-
ται στη θεωρητική κατάρτιση, μέσα από συ-
νέδρια, μαθήματα, πληροφορική, γύρω από 
τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης. Η Συνεχι-
ζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη συνίσταται 
στην εκμάθηση της σωστής εφαρμογής των ιατρικών εξελίξεων 
στον ασθενή, σε επίπεδο διαγνωστικό και θεραπευτικό.

Η καθολική εφαρμογή της επαγγελματικής ανάπτυξης στο 
σύνολο των ιατρών έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα της 
παροχής υπηρεσιών Υγείας και ιδιαίτερα στη μείωση του κό-
στους των υπηρεσιών Υγείας. 

Ο άναρχος τρόπος εφαρμογής, σήμερα, των εξελίξεων της 
ιατρικής επιστήμης σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο, 
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει Συνεχιζόμενη Επαγγελ-
ματική Ανάπτυξη στους ιατρούς.

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι, ασθενείς με την ίδια πάθηση, 
για τη διάγνωση και τη θεραπεία τους ταλαιπωρούνται δυσα-
νάλογα από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο, από ιδιωτικό ιατρείο 
σε ιδιωτικό ιατρείο, από τη μια περιοχή στην άλλη και από τη 
μια χώρα στην άλλη. Το κόστος επίσης της διάγνωσης διαφέ-
ρει στις παραπάνω περιπτώσεις. Η εικόνα αυτή της άσκησης 
της ιατρικής αποδεικνύει την παντελή έλλειψη Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης των ιατρών, παρά το ότι μπορεί να 
έχουν ικανοποιητική συνεχή επιμόρφωση. 

Ποιος όμως χρηματοδοτεί τη Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυ-
ξη (ΣΕΑ); Η ΣΕΑ στα κράτη που είναι υποχρεωτική, πραγματο-
ποιείται από τον ίδιο τον ιατρό, ο οποίος μετακυλύει το κόστος 
της σε κάθε ιατρική πράξη.

Πώς θα διευκολυνθούν περισσότερο οι ιατροί στην εκμά-
θηση της επαγγελματικής ανάπτυξης; O κάθε ιατρός πρέπει να 
αναγνωρίζει ως ηθική του υποχρέωση τη συνεχή του επαγγελ-
ματική ανάπτυξη. 

Πρέπει να διαπιστώνει τα κενά στις γνώσεις του και να ανα-

ζητά τη συμπλήρωσή αυτών μέσα από τη 
ΣΕΑ, η οποία πρέπει να προσφέρει στον ια-
τρό ποικίλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Στόχος 
του θα είναι η καλύτερη ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών Υγείας, τόσο σε επίπεδο διάγνω-
σης όσο και θεραπείας, με ταυτόχρονη οικο-
νομία πόρων.

Η αξιολόγηση τέλος του ιατρού στην επιμόρ-
φωσή του και την επαγγελματική του ανάπτυ-
ξη είναι απαραίτητη. Καταρχάς χρειάζεται να 
δημιουργηθεί, είτε από τον ιατρικό επαγγελ-
ματικό κλάδο, είτε από το Υπουργείο Υγείας, 
ένας οργανισμός με το απαραίτητο και εξει-
δικευμένο προσωπικό που θα ελέγχει όλες 
τις παραμέτρους της σωστής λειτουργίας της 
συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης των ιατρών. Η αξιολόγηση μέσα από εξετάσεις έχει 
αποδειχθεί, στα κράτη μέλη που εφαρμόστηκε, ότι δεν προ-
σφέρει στη βελτίωση της ποιότητάς της. Αντίθετα, θα πρέπει 
να είναι συμμετοχική (η αξιολόγηση να γίνεται με τη συμμετο-
χή του ελεγχομένου – εθελοντική).

Η έλλειψη γνώσης, που οδηγεί στην υπερκατανάλωση δι-
αγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, ξεκινά από το γεγονός 
ότι ο ιατρός δεν έχει την ανάλογη εκπαίδευση και επαγγελμα-
τική ανάπτυξη. Τούτο τον ωφελεί επαγγελματικά, διότι κερ-
δίζει περισσότερα εις βάρος της οικονομίας της Υγείας, ενώ 
ταυτόχρονα μειώνει στο ελάχιστο την ποιότητα παροχής υπη-
ρεσιών Υγείας.

Με τη νοοτροπία που καλλιεργείται σήμερα στην Ελληνική 
πραγματικότητα, κυρίως, με κάθε μέσο και τρόπο, θα αποθαρ-
ρυνθεί η υποχρεωτική Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη των 
ιατρών στη χώρα μας. Αλλά και να συμβεί το να διαθέτει τις 
γνώσεις ο ιατρός, δύσκολα θα λειτουργήσει υπέρ της οικονομίας 
της Υγείας και κατά του προσωπικού του συμφέροντος. Γι’ αυ-
τόν ακριβώς το λόγο, η ΕΕ, στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνη-
σης των ασθενών στα Κράτη Μέλη χωρίς εμπόδια και με δική 
τους επιθυμία, προσπαθεί να εναρμονίσει την ποιότητα παρο-
χής υπηρεσιών Υγείας και να προστατεύσει τις κοινωνικές ασφα-
λίσεις από υπέρογκο κόστος της Υγείας. Έτσι, στις 14/12/06 η 
Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) οργάνωσε 
στο Λουξεμβούργο κοινή συνάντηση Υπηρεσιών της ΕΕ με εκ-
προσώπους των φαρμακοβιομηχανιών και των οργανώσεων 
των ασθενών για να συζητήσουν τη Συνεχιζόμενη Επαγγελμα-
τική Ανάπτυξη των ιατρών.
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