ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 24ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα
Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι. ).
Το Πρόγραμμα παρέχεται από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. που ιδρύθηκε και
λειτουργεί στο ΕΚΑΒ (Ν. 2345/12-10-95) και θα υλοποιηθεί για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης.
Διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και
πρακτική εξάσκηση.
Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση,
χορηγείται στους
αποφοιτήσαντες Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ε.Π.Ι.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο
χορηγείται από το ΕΚΑΒ) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10/05/2019 μέχρι 31/05/2019 και ώρες
8:00 έως 14:00, συνοδευόμενη από:
1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης.
2. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, εφόσον υπάρχει.
(Αντί των δικαιολογητικών με α/α 1, 2 & 3 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση
Ιατρικού Συλλόγου).
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα
Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς δεν γίνονται δεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ :
ΕΚΑΒ Αθήνας:
τηλ. 213 214 3136 & 213 214 3138
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ. 231 039 7113 & 231 039 7155
ΕΚΑΒ Πάτρας:
τηλ. 261 063 5969
ΕΚΑΒ Ηρακλείου :
τηλ. 281 037 7213
και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ www.ekab.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ε.Π.Ι.)
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: 40 μόρια
Αξιολόγηση της προϋπάρχουσας Ιατρικής Παιδείας σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Ε.Π.Ι.
1. Ειδικευμένοι γιατροί κλινικών ειδικοτήτων 40 μόρια
2. Ειδικευόμενοι γιατροί κλινικών ειδικοτήτων
α. που έχουν συμπληρώσει το ήμισυ της ειδικότητάς τους 30 μόρια
β. που δεν έχουν συμπληρώσει το ήμισυ της ειδίκευσής τους 25 μόρια
3. Ειδικευμένοι γιατροί μη κλινικών ειδικοτήτων 10 μόρια
4. Ειδικευόμενοι γιατροί μη κλινικών ειδικοτήτων 5 μόρια
5. Γιατροί που δεν έχουν αρχίσει ειδικότητα 0 μόρια
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: 20 μόρια
Αξιολόγηση της ηλικίας
1. για ηλικία <35 ετών 20 μόρια
2. για ηλικία 36-40 ετών 15 μόρια
3. για ηλικία 41-45 ετών 10 μόρια
4. για ηλικία >45 ετών 5 μόρια
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: 20 μόρια
Αξιολόγηση της προϋπηρεσίας σε υπηρεσίες παροχής Ε.Π.Ι. (ΕΚΑΒ)
1. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:10 μόρια
Για κάθε 6/μηνο πλήρους απασχόλησης: 2 μόρια(αξιολογούνται μέχρι 5 εξάμηνα) για κάθε 6μηνο μερικής
απασχόλησης (συνεργαζόμενοι γιατροί ΕΚΑΒ): 1 μόριο (αξιολογούνται μέχρι 5 εξάμηνα)
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 μόρια
Μέχρι 5 μόρια για συμμετοχή σε κινητές μονάδες Ε.Π.Ι., μέχρι 5 μόρια για συμμετοχή σε αεροδιακομιδές
επειγόντων περιστατικών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ : 40 μόρια
Συνέντευξη με τον υποψήφιο στην οποία αξιολογούνται:
Η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη ιατρική του παιδεία, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την
επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική και γενικώς η ενασχόληση και η εμπειρία του στην αντιμετώπιση
εκτάκτων περιστατικών.
Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελείς επιτροπές γιατρών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

