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Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ  

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 

Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 
 

Κυρίες και κύριοι, 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών χαιρετίζω με ιδιαίτερη 

τιμή το συνέδριο Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.  

Το συνέδριο είναι το δεύτερο που διοργανώνει η 

Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Πριν από μερικά χρόνια το ΕΚΠΑ και η Ιατρική Σχολή 

όντας πάντα στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης ίδρυσε την 

πρώτη αυτόνομη Πανεπιστημιακή Κλινική Επείγουσας 

Ιατρικής  στη χώρα, αναθέτοντας τη διεύθυνση της στον 

διακεκριμένο συνάδελφο, Καθηγητή Ι. Παρίση.  
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Η κλινική, που λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο «Αττικόν»  από το 2020, είναι το ένα από τα δύο 

πρώτα Εκπαιδευτικά Κέντρα Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα 

και εκπαιδεύει είκοσι (20) Εξειδικευόμενους Ιατρούς Επείγουσας 

Ιατρικής.  

Τον Σεπτέμβριο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 

διετής εκπαίδευση της πρώτης σειράς των εξειδικευόμενων 

Ιατρών της Επείγουσας Ιατρικής, και αυτή η προσπάθεια 

είναι ιστορικής σημασίας για το μέλλον της επείγουσας 

ιατρικής στη χώρα μας.   

Παράλληλα, η Κλινική είναι υπεύθυνη για το Μάθημα της 

Επείγουσας Ιατρικής ως μάθημα κορμού πλέον,  και την 

εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. στο 

αντίστοιχο αντικείμενο. Παράλληλα η κλινική αυτή συνέβαλε και 

συμβάλλει στην αποτελεσματική και δομημένη με πρωτόκολλα 

διαχείριση του μεγάλου όγκου ασθενών (75.000 έως 80.000 

ετησίως) που δέχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών το 

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.  

Το Συνέδριο στοχεύει στο να παρουσιαστούν και να 

αναλυθούν σε βάθος οι ποικίλες εκφάνσεις της Επείγουσας 

Ιατρικής στην καθημερινή κλινική πράξη, με έμφαση στον βαρέως 

πάσχοντα ασθενή και τη ορθολογική χρήση των απεικονιστικών 

τεχνικών και των βιοδεικτών στο ΤΕΠ. Επίσης, θα αναλυθεί το 

εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής  που αφορά στην εκπαίδευση του 

μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των 
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εξειδικευομένων της Επείγουσας Ιατρικής καθώς και των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής 

Σχολής. 

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται Διαλέξεις, 

Στρογγυλά Τραπέζια, Δορυφορικές Διαλέξεις και Συμπόσια. Θα 

πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα workshops που αφορούν σε 

πληθώρα θεμάτων της Επείγουσας Ιατρικής. Διακεκριμένοι 

Έλληνες και ξένοι ομιλητές, με μακρά εμπειρία και γνώση, θα 

συνεισφέρουν με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους 

καλύπτοντας τη θεματολογία του Συνεδρίου, απαντώντας σε 

καίριους προβληματισμούς που αφορούν την κλινική πράξη στην 

Επείγουσα Ιατρική και δίνοντας το στίγμα της νέας ειδικότητας 

στην ελληνική ιατρική πραγματικότητα. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών σας ευχαριστούμε για τη 

συμμετοχή σας στο Συνέδριο Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, εκφράζω τα θερμά μου 

συγχαρητήρια στους διοργανωτές και ιδιαιτέρως στην 

Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών και το 

Διευθυντή της και πρόεδρο τοης Οργανωτικής Επιτροπής 

του Συνεδρίου, τον διακεκριμένο συνάδελφο, Καθηγητή Ι. 

Παρίση. Αναμένουμε όλοι με ενδιαφέρον τα πορίσματα του 

Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. 


