
 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας  

–  

16ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών  

 

Το 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και το 16ο Διεθνές Forum 

Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών διοργανώνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

εκ μέρους του Παραρτήματος Αθηνών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής 

Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.). 

   

Η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. αποτελεί μια εταιρεία αστική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, που κατά τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνει πλήθος δράσεων: επιστημονικού και εκ-

παιδευτικού χαρακτήρα, όπως ημερίδες, σεμινάρια και workshops, αλλά και κοινωνικού 

περιεχομένου, στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 

στους φοιτητές Ιατρικής, τόσο των κλινικών, όσο και των προκλινικών ετών, καθώς και 

σε ορισμένες περιπτώσεις, σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Περισσότερες πληροφορίες 

για την E.E.Φ.Ι.Ε., μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.eefie.org. 

 

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε., www.28esfie.gr) λαμ-

βάνει χώρα σε ετήσια βάση, από το 1994, συνιστώντας την κορωνίδα των δράσεων της 

Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1800 φοιτητών από όλες τις Ιατρικές Σχο-

λές της Ελλάδας και κάποιες του Εξωτερικού, αλλά και από έτερα τμήματα Σχολών Επι-

στημών Υγείας, καθώς και Καθηγητών από όλη την επικράτεια.  

 

Τη φετινή χρονιά, το 28ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. πρόκειται να διεξαχθεί στις 13-15 Μαΐου 2022, εκ μέ-

ρους του Παραρτήματος Αθηνών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε, στο Ξενοδοχείο Athens Crowne Plaza. 

Πρόκειται για έναν καθιερωμένο θεσμό που χαίρει Πανελλήνιας και Πανευρωπαϊκής ανα-

γνώρισης. 

 

Αναλυτικότερα, η διοργάνωση του 28ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. διαμορφώνεται γύρω από πέντε κύ-

ριους άξονες: 

 

Κατ’αρχάς, συμπεριλαμβάνει το 16ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών, 

του οποίου η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής είναι η Αγγλική, απευθυνόμενο προς την πα-

γκόσμια φοιτητική ιατρική και μη κοινότητα. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το 
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Εξωτερικό, αλλά και Νέοι Ιατροί που διαπρέπουν με καινοτόμες ιδέες, πρόκειται να συζη-

τήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το κοινό σε περισσότερες από 35 διαφορετικές συ-

νεδρίες, βασισμένες πάνω σε 3 κύριες θεματολογίες, μία διαφορετική ανά ημέρα: “Public 

Health”, “The Future of Medicine”, “Advancing Clinical Medicine”. 

Επιπρόσθετα, θα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από 10 Αγγλό-

φωνα Workshops, ποικίλων θεματολογιών, όπως Antibiotic Stewardship, Ultrasound Dur-

ing Pregnancy, Suturing Skills Workshop κ.ά. 

 

Η ομαδικότητα και η συνεργασία των συνέδρων πρόκειται να δοκιμαστεί στην 26η Ολυ-

μπιάδα Ιατρικής Γνώσης∙ έναν διαγωνισμό γνώσεων και κριτικής σκέψης, που καλύπτει 

όλο το φάσμα της ιατρικής επιστήμης. Φοιτητές από όλες τις Ιατρικές σχολές της Ελλά-

δας διαγωνίζονται απαντώντας ερωτήσεις διαβαθμιζόμενης δυσκολίας με σκοπό την 

ανάδειξη και την επιβράβευση της ομάδας με τις καλύτερες επιδόσεις, ενισχύοντας την 

ομαδικότητα και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε θέματα επιλεγμένα από την Επιστημο-

νική Επιτροπή της Ολυμπιάδας Ιατρικής Γνώσης, που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ της Ια-

τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και ειδι-

κευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Οι ερωτήσεις α-

φορούν τόσο σε βασικές γνώσεις όσο και στην κριτική σκέψη των διαγωνιζόμενων. 

 

Το προκλινικό μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρητικού χαρα-

κτήρα που βασίζονται στις βασικές βιοϊατρικές επιστήμες (πχ. Βιολογία, Βιοχημεία, Ανατο-

μία, Μικροβιολογία κλπ.) 

 

Το κλινικό μέρος αποτελείται από 3 γύρους. 

•1ος γύρος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρητικού χαρακτήρα. 

•2ος γύρος – Speed round : Προκρίνονται οι 6 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία. 

Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλινικού περιεχομένου αυξημένης δυσκολί-

ας σε προκαθορισμένο χρόνο. 

•3ος γύρος: Διαδραστικά κλινικά σενάρια για τις 3 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολο-

γία. 

 

 

Στα πλαίσια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να ασκηθούν διαμέσου των 

προσφερόμενων  Πρακτικών Σεμιναρίων Ιατρικών Δεξιοτήτων (Workshops). Τα τελευταία 

θεμελιώνονται σε 4 διαφορετικούς πυρήνες: Κλινικών Δεξιοτήτων, Θεωρητικών Κλινικών 

και Εργαστηριακών Φροντιστηρίων, Διεθνών Πιστοποιήσεων και έναν ολοκαίνουργιο 

πυρήνα για τα δεδομένα του ΕΣΦΙΕ, αυτόν των Soft Skills με έμφαση στην Κοινωνική Προέ-

κταση και Προσέγγιση.  

 

Το σύνολο των Workshops του πυρήνα Κλινικών Δεξιοτήτων είναι hands-on σεμινά-

ρια βασισμένα στην εκπαίδευση με βάση τα 4 βήματα του Peyton, ενώ επεκτάθηκε ο πυ-

ρήνας των Διεθνών Πιστοποιήσεων, με σεμινάρια όπως το Neonatal Life Support, το Η-

λεκτροκαρδιογράφημα και Καρδιολογία κ.ά. Επιπλέον, στον πυρήνα των κλινικών φρο-

ντιστηρίων προστέθηκε και hands-on κομμάτι σε κάποια σεμινάρια που άπτονται του ερ-

γαστηριακού τομέα. 

 



 

Τα Workshops θα τρέξουν καθ'όλες τις μέρες του συνεδρίου σε χώρους της Ιατρικής Σχο-

λής, όπως η Αίθουσα Ανατομών και Εργαστήριο Ανατομίας "Ανατομείο", το Αμφιθέατρο 

"Γεώργιος Κοτζιάς" και Ομώνυμο Φουαγιέ, η Αίθουσα Α' Εργαστηρίου Παθολογικής Ανα-

τομικής, το Παπουλάκειο Αναγνωστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, το Εργαστήριο Φυσιολο-

γίας "Φυσιολογείον", το Εργαστήριο Βιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ  και χώρους πανε-

πιστημιακών κλινικών εκτός σχολής, όπως το Αμφιθέατρο "Φαίδων Φέσσας", ΓΝΑ "Λαϊ-

κόν", το Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νοσημάτων "Ανδρέας 

Συγγρός", το Αμφιθέατρο ΓΝΑ "Ευαγγελισμός" και το Αμφιθέατρο ΓΝΑ "Ιπποκράτειο". 

 

Η πρώτη υλοποίηση Ιατρικού Escape Room στο ΕΣΦΙΕ είναι γεγονός. Οι συμμετέχοντες-

φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην επίλυση ενός εκ των 2 σεναρίων 

εμπνευσμένων από πραγματικά περιστατικά, με την πρόσμιξη στοιχείων ποπ κουλτούρας 

και τέχνης. Η δομή του Escape Room ωθεί τους συμμετέχοντες στο να σκεφτούν γρήγο-

ρα και πρακτικά και να εφαρμόσουν τις ιατρικές γνώσεις τους, κριτική τους σκέψη και ι-

κανότητες στην επίλυση γρίφων. Παράλληλα, η ένταση που προσφέρει η ατμόσφαιρα, η 

πρόκληση και το μυστήριο των σεναρίων αποτελεί ένα γεμάτο αδρεναλίνη διάλειμμα από 

τις ομιλίες και παρουσιάσεις του υπόλοιπου συνεδρίου. 

  

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν είτε να αναμετρηθούν με το Εγκληματολογι-

κό/Ιατροδικαστικό σενάριο της Παρασκευής, είτε με το Επιστημονικής Φαντασίας Επεί-

γον του Σαββάτου και της Κυριακής. 

 

Τέλος, το επιστημονικό υπόβαθρο του 28ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. εμπλουτίζεται από πλήθος εργασιών 

ευρείας θεματολογίας, υπό τη μορφή Στρογγυλών Τραπεζών, Ελεύθερων και Αναρτημέ-

νων Ανακοινώσεων (e-Posters), σε περισσότερες από 140 διαφορετικές συνεδρίες, με 

περισσότερους από 650 φοιτητές - ομιλητές. 

 

Μέσα από όλες αυτές τις διαφορετικές δράσεις αναδεικνύεται, ο αξιοσημείωτος επιμορ-

φωτικός ρόλος της πολυπρόσωπης αυτής Διοργάνωσης. Δυνάμενοι οι φοιτητές να α-

ναπτύξουν επιστημονικό έργο, συναρτώμενο με τα ενδιαφέροντά τους, αδράττουν την 

ευκαιρία προς εξοικείωση με την εκπόνηση και την παρουσίαση επιστημονικών εργα-

σιών, καθοδηγούμενοι από καταξιωμένους Καθηγητές και Ιατρούς. Κατά την κοινωνικο-

ποιητική αυτή προσέγγιση, συμπληρωματικά προς την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με 

τους εξέχοντες εκείνους Επιστήμονες του χώρου της Υγείας, προωθείται η δραστηριοποί-

ηση των φοιτητών στο πλαίσιο της Κοινότητάς τους. Γνωρίζοντας συμφοιτητές τους από 

όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό, αλλά και έτερες Σχολές Επιστημών Υγείας, ενστερνίζονται 

αξίες – στόχους του Συνεδρίου, περιλαμβανόμενης της ευρείας συνεργασίας, αλληλεπί-

δρασης και της Διεπιστημονικότητας. Κατά το τρόπο αυτό, το 28ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. συμβάλλει 

στην καλλιέργεια της εκκολαπτόμενης Ιατρικής και γενικότερα Επιστημονικής Κοινωνίας.  

 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια, δεν θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε θερμά και εκ 

βαθέων, τόσο τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο, 

όσο και τους Προέδρους της Επιστημονικής Επιτροπής του 28ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. και 16ου Διε-

θνούς Forum αντίστοιχα, Καθηγητή κ. Στυλιανό Λουκίδη και Καθηγήτρια κα. Βασιλική Πα-

παευαγγέλου, για την πολύτιμη αρωγή, συμβουλευτική και καθοδήγησή τους καθ’όλη τη 

διάρκεια της προετοιμασίας της διοργάνωσης. 

 



Το 28ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε., συμβολίζοντας την αδιάκοπη παρουσία της ελληνικής φοιτητικής ιατρι-

κής πρωτοβουλίας, αναμένεται και φέτος να λειτουργήσει ως πομπός γνώσης, έμπνευ-

σης, καθώς και ευαισθητοποίησης. Η ευγενική συμβολή όλων των συμμετεχόντων, φοι-

τητών και Καθηγητών και Επιστημονικών φορέων, στην ευόδωση της προσπάθειας αυ-

τής, αναγνωρίζεται ως προσδοκούμενη υποδύναμη, όχι μόνον του θεσμού, μα και όλων 

όσων πρεσβεύει το 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, 

 

Παναγιώτα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος 28ου ΕΣΦΙΕ 

Μαριάννα Ζήση, Ειδική Γραμματέας - Υπεύθυνη Προώθησης 28ου ΕΣΦΙΕ, (6931827505) 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας : 

╙ Ιστοσελίδα: https://28esfie.gr/ 

 

╙ Facebook – Επίσημη Σελίδα:  https://www.facebook.com/28esfie 

 

╙ Instagram – Επίσημη Σελίδα: https://instagram.com/28esfie 

 

╙ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 28esfie@gmail.com 

 

╙ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6931827505 
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