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• IMG: International Medical Graduate
qΟ απόφοιτος ιατρικής εκτός ΗΠΑ και Καναδά

• Οι IMGs χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
qUS-IMGs: Αμερικανοί πολίτες οι οποίοι τελείωσαν ιατρική εκτός των ΗΠΑ/Καναδά-

Συνήθως: Caribbean Schools
(σε αντιστοιχία με Έλληνες αποφοίτους βαλκανικών ιατρικών σχολών)

qNon-US IMGs: Μη αμερικανοί πολίτες οι οποίοι τελείωσαν ιατρική εκτός των ΗΠΑ 
π.χ. Έλληνες απόφοιτοι



• Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG)
qΟ οργανισμός που συντονίζει τις εξετάσεις USMLE για τους IMGs και αποδίδει 

πιστοποιητικό ιατρικής επάρκειας (ECFMG Certificate)
qΌλοι οι IMGs πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από το ECFMG (ECFMG-certified) πριν 

ξεκινήσουν ειδικότητα
qΤο πρώτο βήμα για κάθε IMG είναι να κάνει αίτηση στο ECFMG για πιστοποίηση, 

ξεκινώντας έτσι την διαδικασία των εξετάσεων USMLE

• USMLE: United States Medical Licensing Examination
qΕίναι οι εξετάσεις ιατρικών γνώσεων με τις οποίες αποκτάς το ECFMG Certificate
(Τις δίνουν ΚΑΙ οι Αμερικανοί υποψήφιοι)

• NRMP: “National Resident Matching Program®”
qΗ διαδικασία επιλογής υποψηφίου από ένα πρόγραμμα λέγεται “Match”-το 

«Ταίριασμα», και συντονίζεται από το NRMP



ECFMG Certificate
• Πιστοποιητικό ιατρικής επάρκειας - απαραίτητο πριν την έναρξη της ειδικότητας στην 

Αμερική

• Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του https://www.ecfmg.org/, ακολουθεί 
επικοινωνία του ECFMG με την ιατρική σχολή του υποψηφίου έτσι ώστε να 
επιβεβαιωθούν τα στοιχεία φοίτησής του

• Επιτυχής περάτωση USMLE Step 1

• Επιτυχής περάτωση USMLE Step 2 CK

• Επιτυχής περάτωση USMLE Step 2 CS

• Πτυχίο Ιατρικής από πιστοποιημένη από το ECFMG ιατρική σχολή (ECFMG-accredited 
medical school) – Ισχύει για όλες τις ιατρικές σχολές στην Ελλάδα-ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΟΜΩΣ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

https://www.ecfmg.org/






Residency vs fellowship

• Residency –ειδικότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως παθολογικές ειδικότητες), ο όρος 
αναφέρεται μόνο στο «γενικό μέρος» της Παθολογίας e.g. Internal Medicine Residency, το οποίο 
βέβαια στις ΗΠΑ δεν είναι απλά «γενικό» αλλά σε καθιστά Παθολόγο, ανεξαρτήτως της πορείας 
που θα ακολουθήσεις αργότερα

• Στο τέλος του residency δίνεις Παν-Αμερικανικές εξετάσεις (ABIM exams) για να πιστοποιηθείς 

• Μετά την ολοκλήρωση του residency ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει να κάνει το ειδικό μέρος 
που λέγεται Fellowship e.g. Medical Oncology, Cardiology, Endocrinology, κτλ.

• Στο τέλος του Fellowship ακολουθούν οι αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης



Internal Medicine Residency
-3 years

Hematology/Oncology Fellowship
-3 years

Board exams of Internal Medicine
(ABIM)

-Board Certified in Internal Medicine

ECFMG Certification
-USMLE Step 1

-USMLE Step 2 CK
-USMLE Step 2 CS

Board exams of Hematology/Oncology
-Board Certified 

Hematologist/Oncologist

Applications/Interviews

Applications   Interviews



• Ορισμένες ειδικότητες (residencies) εμπεριέχουν τόσο το γενικό όσο και το ειδικό μέρος. Ιδιαίτερα 
οι χειρουργικές ειδικότητες (Πχ Ουρολογία) συνήθως έχουν κομμάτι Γενικής Χειρουργικής μέσα 
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο καθορίζεται με διατμηματική συνεννόηση. Άλλες τέτοιες 
ειδικότητες είναι η Νευρολογία, Ψυχιατρική, Δερματολογία, κλπ

• Και σε αυτές τις ειδικότητες υπάρχει η επιλογή του Fellowship, υπό την έννοια της 
υποεξειδίκευσης, π.χ. Πλαστική Χειρουργική

ECFMG Certification
-USMLE Step 1

-USMLE Step 2 CK
-USMLE Step 2 CS

Applications/Interviews Urology – 5 years
1 year General Surgery

4 years Urology (including research year)

Board exams of Urology
-Board Certified in Urology

Fellowship 1-2 years
Eg Urologic Oncology Applications/Interviews



Πότε πρέπει να δώσω τα USMLE?

qΧρυσός κανόνας: Ο υποψήφιος να είναι ECFMG-certified πριν κάνει άιτηση για ειδικότητα

qUSMLE step 1 + USMLE step 2 CK + USMLE step 2 CS + Medical Diploma + Paperwork to get 
ECFMG Certificate

qΤο ιδανικό timeline είναι Step 1 μετά το 3ο έτος ιατρικής (ύλη προκλινικών μαθημάτων), και τα 
υπόλοιπα 2 προς το τέλος της σχολής ή μετά (ύλη κλινικών)



USMLE Step 1

• Το σκορ στο Step 1, θεωρείται από πολλούς Program Directors ως το πιο σημαντικό κριτήριο 
επιλογής ενός υποψηφίου

• 8-ωρη εξέταση πολλαπλής επιλογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αποτελείται απο 7 blocks, 40 
ερωτήσεων το καθένα

• Prometric - Εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

• Άφθονες ημερομηνίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (3 φορές την εβδομάδα)

• Ύλη-Προκλινικά Μαθήματα: Anatomy, Behavioral sciences, Biochemistry, Biostatistics and 
epidemiology, Microbiology, Pathology, Pharmacology, Physiology

• Βαθμός: 3ψήφιο σκορ – Η «βάση» είναι το 194



USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge)

• 9ωρη εξέταση πολλαπλής επιλογής, με 8 blocks, 40 ερωτήσεων το καθένα

• Περισσότερο κλινικό σε σχέση με το 1

• Δίνεται στα ίδια εξεταστικά κέντρα της Prometric σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

• Subjects that are tested: internal medicine, obstetrics and gynecology, pediatrics, 
preventive medicine, psychiatry, surgery, and other areas related to providing care under 
supervision

• Ίδιο σύστημα βαθμολόγησης με το 1, «βάση» το 209



1st Block
40 Qs – 1 hr

2nd Block
40 Qs – 1 hr

3rd Block
40 Qs – 1 hr

4th Block
40 Qs – 1 hr

5th Block
40 Qs – 1 hr

6th Block
40 Qs – 1 hr

7th Block
40 Qs – 1 hr 8th Block

40 Qs – 1 hr

1st Block
40 Qs – 1 hr

2nd Block
40 Qs – 1 hr

3rd Block
40 Qs – 1 hr

4th Block
40 Qs – 1 hr

5th Block
40 Qs – 1 hr

6th Block
40 Qs – 1 hr

7th Block
40 Qs – 1 hr

USMLE Step 1 (-8hrs) USMLE Step 2 CK (-9 hrs)

+1 ωρα 
συνολικό 
διάλειμμα

Μπορεί να 
μοιραστεί 
μεταξύ 
των blocks



Average Step 1 Scores for Matched and 
Unmatched IMGs for 2018 Match:



Average Step 2 Scores for Matched and 
Unmatched IMGs for 2018 Match:



• Κατά κανόνα, πρέπει να είσαι πάνω από το μέσο όρο του Αμερικανού υποψηφίου

• Ένα «νοητό» κατώφλι ανταγωνιστικού σκορ για έναν IMG είναι το 240-245 στο Step 1 
και διατήρηση/αύξηση του σκορ στο Step 2 CK

• Όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα-Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι δίνουν, όλο και 
περισσότεροι πετυχαίνουν υψηλά scores, λόγω της αφθονίας και της πρόσβασης σε 
υλικό προετοιμασίας



“Ανταγωνιστικά” Scores για IMGs

«Θεωρητικά» Αδύνατα Scores

“Χαμηλά” Scores – Μειωμένες πιθανότητες για Match



Step 1 Score-240
Ψηλότερο Σκορ από το 67% 
των υποψηφίων

Step 1 Score-265
Ψηλότερο Σκορ από το 99% 
των υποψηφίων!!

USMLE Scores Into Context!!



Εάν περάσω με χαμηλό σκορ μπορώ να ξαναδώσω?
• ΟΧΙ: Passing Score στα USMLE σε αποκλείει από τη δυνατότητα να ξαναδώσεις, έστω και για να 

βελτιώσεις την απόδοσή σου

Εάν αποτύχω, μπορώ να ξαναδώσω?
• Μέχρι 6 φορές συνολικά, μέχρι 3 φορές μέσα σε ένα χρόνο
• Όμως: Ιστορικό αποτυχίας σε οποιοδήποτε Step μειώνει δραματικά τις πιθανότητες εύρεσης 

θέσης ειδικότητας

Υψηλό σκορ με την πρώτη προσπάθεια είναι ο χρυσός κανόνας της επιτυχίας!



USMLE Step 2 CS (Clinical Skills)

• 8-ωρη εξέταση σε περιβάλλον προσομοίωσης εξωτερικού ιατρείου

• Ο υποψήφιος βλέπει με τη σειρά 12 ασθενείς-ηθοποιούς και έχει 25 λεπτά στη διάθεσή 
του να εξετάσει τον ασθενή και στη συνέχεια να γράψει το ιστορικό, πιθανές 
διαγνώσεις και εξετάσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Αξιολογούνται 3 πράγματα: επικοινωνιακή δεξιότητα, ιατρική κατάρτιση, επάρκεια 
ομιλίας στα Αγγλικά

• 5 εξεταστικά κέντρα: Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, and Philadelphia

• pass/fail exam – αλλά δεν πρέπει να υποτιμηθεί



1st Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note

3rd Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note

2nd Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note

4th Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note
5th Patient 

15 min Interview
10 min Patient Note

6th Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note

10 minutes break
30 minutes Lunch Break

7th Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note
8th Patient 

15 min Interview
10 min Patient Note

9th Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note

10th Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note
11th Patient 

15 min Interview
10 min Patient Note

12th Patient 
15 min Interview

10 min Patient Note

10 minutes break





Τι είναι το Step 3?
• Το τελευταίο, το οποίο όμως δεν απαιτείται για το ECFMG certificate και την έναρξη ειδικότητας

• Προϋποθέτει την ύπαρξη ECFMG-certification

• Test 2 συνεχόμενων ημερών, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο εμπεριέχει ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής καθώς και «δυναμικά» εικονικά σενάρια, στα οποία αποφασίζεις για τις 
εξετάσεις που θα ζητήσεις και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσεις

• Συνήθως δίνεται μετά τον πρώτο χρόνο ειδικότητας

• Όμως, πολλοί IMGs το δίνουν πριν ξεκινήσουν ειδικότητα, διότι «ξεκλειδώνει» την επιλογή της 
H1B visa



Υλικό προετοιμασίας

• Υπάρχουν τα λεγόμενα review books από διάφορους εκδοτικούς οίκους/εταιρίες 
προετοιμασίας

• Τα βιβλία αυτά περιέχουν την ύλη σε συμπυκνωμένη μορφή, εστιάζοντας στα θέματα που 
εξετάζονται περισσότερο

• Online/Video Lectures, από καθηγητές ιατρικής

• Επιπλέον, υπαρχουν questions banks, με χιλιάδες ερωτήσεις και επεξηγήσεις, οι οποίες 
μιμούνται την κανονική εξέταση και προσφέρουν σημαντική βοήθεια



United States Clinical Experience (USCE)

• Το δεύτερο σημαντικότερο κριτήριο επιλογής υποψηφίου μετά τα USMLE Scores

• Είναι η απόκτηση κλινικής εμπειρίας σε νοσοκομεία των ΗΠΑ

• Πάρα πολλά προγράμματα έχουν ως προπαιτούμενο να έχεις ολοκληρώσει 1-3 μήνες 
κλινικής εμπειρίας

• 2 κύρια είδη USCE
üClinical Elective/Clerkship-Το πιο επιθυμητό από τα προγράμματα
üObservership-Λιγότερο σημαντικό, αλλά ίσως καλύτερο από το τίποτα



Clinical Electives-Clerkships
• Hands-on κλινική εμπειρία, που απευθύνεται σε φοιτητές ιατρικής

• Ο φοιτητής ενσωματώνεται στην ιατρική ομάδα, εξετάζει ασθενείς, παρουσιάζει περιστατικά στον 
επιμελητή και ειδικευόμενους και μαθαίνει πως λειτουργεί το σύστημα

• Κατά τη διάρκεια του elective είναι σημαντικό ο φοιτητής να επιδείξει εξαιρετική διαγωγή, βαθιά 
ιατρική γνώση, ενθουσιασμό για την ειδικότητα στις ΗΠΑ, ετσι ώστε να ζητήσει συστατική 
επιστολή (Letter of Recommendation-LOR) από τον επιβλέποντα γιατρό

• Τα περισσότερα προγράμματα απαιτούν Step 1 για elective, υπάρχουν όμως αρκετές εξαιρέσεις

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την αποφοίτηση, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ δια νόμου να κάνεις hands-on USCE, εαν και 
υπάρχουν ορισμένες, αμφιβόλου ποιότητας, εταιρείες στο διαδίκτυο που το «κανονίζουν»



Observerships
• Το λεγόμενο “shadowing”
• Η κυριότερη επιλογή για αποφοίτους ιατρικής, στους οποίους πλεον δεν επιτρέπεται να αγγίξουν 

ασθενείς, εάν δεν μετέχουν κάποιου residency program

• Κατα τη διάρκεια του observerhip, γίνεστε η «σκια» του γιατρού που σας έχει αναλάβει. 
Παρακολουθείται από κοντά την αλληλεπίδρασή του με ασθενείς, τον τρόπο που λειτουργεί το 
σύστημα, ΑΛΛΑ δεν αγγίζετε και δεν συμμετέχετε με κανένα τρόπο στην φροντίδα του ασθενούς

• Αυτό το γνωρίζουν τα περισσότερα προγράμματα και πλέον το εξαιρούν από τον ορισμό του USCE

• Αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσετε το σύστημα, εάν δεν έχετε κάνει elective, να πάρετε LOR και να 
γνωρίσετε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να εκτιμήσουν την προσωπικότητά σας, το βιογραφικό 
σας, USMLE Scores και να σας έχουν υπόψιν εάν στο μέλλον κάνετε αίτηση για ειδικότητα



Letters of recommendation (LORs)
• Χρειάζονται 3-4 συστατικές επιστολές κατά την αίτηση για ειδικότητα

• Συνίσταται ιδανικά (χωρίς να είναι υποχρεωτικό):
q 3 LORs από US-based faculty, τα οποία συνήθως θα έχετε αποκτήσει μέσω USCE
q 1 LOR από την ιατρική σας σχολή, από μέλος ΔΕΠ στην ειδικότητα που κάνετε άιτηση, π.χ. 

από τον καθηγητή Παθολογίας

• Κατα τη διάρκεια του clerkship
qΝα γνωρίζετε ακριβώς πόσο χρόνο θα περάσετε με το κάθε μέλος ΔΕΠ
qΦροντίστε να περάσετε τουλάχιστον 1 εβδομάδα κοντά σε κάποιον επιβλέποντα γιατρό
qΝα είστε καλό team member, διευκολύνοντας τη ζωή κάθε μέλους της ομάδας. Ειδικά οι 

ειδικευόμενοι θα περάσουν τον περισσότερο χρόνο με εσάς και θα σχολιάσουν την 
συμπεριφορά σας και την απόδοσή σας στον επιβλέποντα, έτσι ώστε αυτός να σας γράψει 
μία καλή επιστολή



Προσοχή στα LORs από Ελλάδα

• Είναι παρακινδυνευμένο να βασιστείς εξ’ολοκλήρου σε αυτά, διότι ο «συγγραφέας» τους 
συνήθως δεν γνωρίζει να γράφει με βάση το αμερικανικό σύστημα και με τον τρόπο που 
έχουν συνηθίσει οι Program Directors

• Οι συστατικές από Έλληνες καθηγητές είναι συχνά λακωνικές, γενικόλογες και αόριστες, κάτι 
που διαφέρει σημαντικά από τις Αμερικανικές

• Καλό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον που γνωρίζει το σύστημα, ακόμα και αν δεν εργάζεται 
πλέον στις ΗΠΑ (π.x. αν ειδικεύθηκε εκεί)

• Γενικός κανόνας: Από όπου και να πάρετε την επιστολή, φροντίστε να περιγράφει αναλυτικά 
και με συγκεκριμένα επιχειρήματα, τις δεξιότητές σας, το χαρακτήρα σας, τη σχέση του 
συγγραφέα με εσάς, κάτι καλό που κάνατε, π.χ. για κάποιον ασθενή/διάγνωση, κλπ



Τι ψάχνουν οι program directors σε έναν υποψήφιο?
1. Υψηλά USMLE Scores, πρόσφατη αποφοίτηση (3-5 χρόνια από το πτυχίο)

2. Κλινική Εμπειρία στις ΗΠΑ (USCE)

3. Καλές συστατικές (LORs), ιδανικά από γιατρό που εργάζεται στις ΗΠΑ

4. Ενθουσιασμός για την ειδικότητα (Ερευνητική Εμπειρία και Personal Statement)

5. Γνώσεις για το πρόγραμμα (να είσαι σε θέση να εξηγήσεις γιατί έκανες αίτηση στη 
συγκεκριμένη θέση, τι περιμένεις να πετύχεις από την πρόσληψή σου εκεί, τι θα προσφέρεις, 
και να κάνεις καίριες ερωτήσεις για το πρόγραμμα)

Fun Fact: Με βάση τα λόγια πολλών Program Directors, πέραν της αξιολόγησης των 
αντικειμενικών προσόντων, ένας από τους στόχους της συνέντευξης είναι να αποφευχθεί η 
πρόσληψη δυνητικά «ασταθών» ατόμων, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς 
και την ευημερία της ομάδας



q 1/5 Program Directors δηλώνουν ότι προσφέρουν συχνά θέσεις σε IMGs
q To 2018, περίπου το 60% των IMGs κατάφεραν να μπουν σε θέση ειδικότητας, σε σχέση 

με το 95%+ των Αμερικανών αποφοιτων

Όμως:
qΕξαρτάται από την ειδικότητα (Παθολογικές ίσως ευκολότερο από Χειρουργικές)
qΕξαρτάται από το Πρόγραμμα (πανεπιστημιακό ή μη, προηγούμενη εμπειρία με ξένους 

αποφοίτους, κλπ.)
qΕξαρτάται από τον υποψήφιο (USMLE Scores, CV, έρευνα, network and connections, 

συστατικές επιστολές, ενθουσιασμός για τη θέση, κλπ)



Περισσότερο IMG-φιλικές ειδικότητες?

• Pathology Non-US IMGs: 36.8%

• Internal Medicine Non-US IMGs: 32.5%

• Neurology Non-US IMGs: 25.3%

• Child Neurology Non-US IMGs: 15.0%

• Psychiatry Non-US IMGs: 11.2%

• Family Medicine Non-US IMGs: 10.4%



Περισσότερο ανταγωνιστικές ειδικότητες?

• General Surgery Non-US IMGs: 6.0%

• Neurosurgery Non-US IMGs: 5.1%

• Emergency Medicine Non-US IMGs: 1.6%

• Plastic Surgery Non-US IMGs: 0.7%

• Orthopedic Surgery Non-US IMGs: 0.3%

• Radiation Oncology Non-US IMGs: 0.0%

• Otolaryngology Non-US IMGs: 0.0%





Where can I find residency statistics?

https://freida.ama-assn.org/Freida

https://freida.ama-assn.org/Freida




• September 15 (date usually fixed): Τα προγράμματα ξεκινούν να δέχονται αιτήσεις σε first-come, 
first-served basis, οπότε καλό είναι ο υποψήφιος να ξεκινά τις αιτήσεις από την πρώτη μέρα

• October 1: Τα προγράμματα ξεκινούν να ειδοποιούν τους υποψηφίους που έχουν επιλέξει για 
συνέντευξη

• October – January: Λαμβάνουν χώρα οι συνεντεύξεις

• January 15: Οι υποψήφιοι ξεκινούν να καταθέτουν το rank list, δηλαδή τη σειρά προτίμησης των 
προγραμμάτων στα οποία έκαναν interviews. Κάτι αντίστοιχο κάνουν και τα Προγράμματα

• February ~20 (date variable, but within several days of Feb 20): Rank order list deadline

• Mid-March (around March 15): Match Day! Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 



Πως γίνεται το Match

• Οι προτιμήσεις (rank-list) των υποψηφίων εισάγονται σε έναν αλγόριθμο, μαζί με τις 
προτιμήσεις των Προγραμμάτων

• Ο αλγόριθμος αυτός προσπαθεί να σταθμίσει τις δύο αυτές μεταβλητές έτσι ώστε να 
αντιστοιχίσει όσο γίνεται πιο αντικειμενικά τις «επιθυμίες» των υποψηφίων με τις 
«επιθυμίες» των νοσοκομείων

• Θυμίζει λίγο τη διαδικασία του μηχανογραφικού δελτίου



VISAs

• Δύο είδη
q“J1” (“Exchange Visitor”)-ECFMG-sponsored
q“H1-B” (“Temporary Work”)-Πρόγραμμα-sponsored

• J1: 
o Παραχωρείται η δυνατότητα παραμονής για όσο χρόνο διαρκεί η εκπαίδευση
oΜετά το πέρας της ειδικότητας πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου για 2 χρόνια, πριν κάνεις 

πάλι αίτηση στις ΗΠΑ για εργασία ως ειδικός (2-year rule)
o Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δουλεύοντας μετά την ειδικότητα, ως ειδικός, σε κάποιο 

απομακρυσμένο μέρος των ΗΠΑ (τύπου «αγροτικό»), είτε σε Veteran hospital, για ~3 χρόνια
• H1-B:

o Δεν υπάρχει το 2-year rule. Μπορείς να κάτσεις στις ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση της 
ειδικότητάς σου, εάν βρεις δουλειά. Προτιμάται από τους περισσότερους IMGs



ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το είδος της βιζας σου χορηγείται πριν την έναρξη της ειδικότητας και δεν υπάρχει τρόπος να 
αλλάξει στην πορεία

• Για να σας χορηγηθεί H1B εξαρχής, πρέπει να έχετε περάσει το step 3 ιδανικά πριν το Match, 
έτσι ώστε το πρόγραμμα που θα δουλέψετε να έχει το νομικό δικαιώμα να σας τη χορηγήσει

• Δε δίνουν όλα τα προγράμματα H1B, οπότε πρέπει να το ρωτάτε

• Πρέπει να ζυγίσετε την επιθυμία σας για H1B, με την επιθυμία σας να δουλέψετε σε πρόγραμμα 
που δεν την χορηγεί



Remember the whole process is not …



But …



Έρευνα πριν την ειδικότητα

• Πολύ σημαντικό κριτήριο επιλογής σε ορισμένες ανταγωνιστικές ειδικότητες
üΣχεδόν όλες οι χειρουργικές
üΟρισμένες μη-χειρουργικές (Radiation Oncology, Radiology, Dermatology, Cardiology, 

Gastrenterology, Hematology-Oncology, etc.)



Pros of research

• Δημοσιεύεις και δέιχνεις ακαδημαικό ενδιαφέρον για το πεδίο που θέλεις να ασχοληθείς

• Δυνατότητα να γνωρίσεις το σύστημα, έστω και με έμμεσο τρόπο

• Δυνατότητα να αποκτήσεις LORs από US-Based Faculty

• Είναι σχεδόν «υποχρεωτικό» για τις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν, και ιδιαίτερα εάν 
θέλεις να εξειδικευτείς σε Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα (residency & fellowship)



Cons of research
• Οι περισσότεροι απόφοιτοι ιατρικής δεν έχουν εμπειρία από έρευνα και δυσκολεύονται να 

βρουν ερευνητική θέση

• Οι περισσότεροι Principal Investigators (PIs) είναι διστακτικοί να προσφέρουν έμμισθη εργασία 
σε κάποιον που δεν έχει εμπειρία και είτε θα σε απορρίψουν, είτε θα σου προσφέρουν άμισθη 
θέση για ένα διάστημα, εώς ότου αποδείξεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις

• Βασική έρευνα σε εργαστήριο συνήθως απαιτεί πολύχρονη αφοσίωση εώς ότου παράγει 
αποτελέσματα προς καλές δημοσιεύσεις, κάτι που ορισμένες φορές δεν είναι εφικτό σε 1 χρόνο

• Θέσεις κλινικής έρευνας προτιμώνται συνήθως αν κάποιος θέλει κλινική καριέρα, αλλά και η 
μεταφραστική/βασική έρευνα μπορεί να βοηθήσει, ειδικά σε ακαδημαικά Προγράμματα



Πώς να βρω έμμισθη θέση

• Ξεκινήστε κάνοντας μία λίστα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα τμήματα όπου 
ενδιαφέρεστε να κάνετε έρευνα. Μία αναλυτική λίστα υπάρχει στο FREIDA 
https://freida.ama-assn.org/Freida

• Επικοινωνείστε με email με τους επικεφαλείς των εργαστηρίων, αναλύοντας το λόγο 
που θέλετε να δουλέψετε εκεί, οτι σκοπεύετε να κάνετε ειδικότητα στις ΗΠΑ, πόσο σας 
ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πεδίο. Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε το βιογραφικό σας, 
και να τονίσετε ότι ψάχνετε για έμμισθη θέση

• Ζητήστε βοήθεια από καθηγητές, συναδέλφους, φίλους που μπορεί να γνωρίζουν 
κόσμο και να σας συστήσουν σε άτομα που θα δεχτούν να σας προσφέρουν μία θέση. 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ από πού θα έρθει η βοήθεια!!

• Ετοιμαστείτε ψυχολογικά για (πάρα) πολλές απορρίψεις

https://freida.ama-assn.org/Freida


• Το κόστος ζωής στις ΗΠΑ απέχει κατά πολύ από την ελληνική καθημερινότητα

• Χρειάζονται τουλάχιστον 3-4.000 δολλάρια/μήνα για την κάλυψη βασικών αναγκών και σε 
κάποιες πόλεις ίσως και να μην αρκούν

• Επιπλέον, ακόμα και σε άμισθη θέση, θα έχετε κανονικές (και δύσκολες) αρμοδιότητες, θα 
δουλεύετε πολλές ώρες και δεν θα υπάρχει έκπτωση στις απαιτήσεις που θα έχουν οι άλλοι από 
εσάς. Σεβαστείτε τον εαυτό σας και τις σπουδές σας, αποφεύγοντας τέτοιες καταστάσεις

• Εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα να το κάνετε, τουλάχιστον καντε το κάπου που να αξίζει

Μπορώ να τα βγάλω πέρα σε άμισθη θέση?



Πως μπορώ να βρω ερευνητική θέση (μη ιατρικά 
επαγγέλματα)

• Οι γενικοί κανόνες που αναφέρθηκαν για τα ιατρικά επαγγέλματα ισχύουν και εδώ

• Αναζήτηση με τους νόμους ελεύθερης αγοράς: διερευνητικά emails σε επικεφαλείς 
εργαστηρίων, προκυρήξεις που ανακοινώνονται στα site των πανεπιστημίων, γνωριμίες, 
συστάσεις κλπ

• Όμως: εάν ο σκοπός είναι η έρευνα με σκοπό την απόκτηση 
μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου, το μονοπάτι είναι διαφορετικό (το μονοπάτι αυτό 
ακολουθούν οι περισσότεροι απόφοιτοι εκτός ιατρικής)



• Ακουλουθείται συγκεκριμένη διαδικασία με κατάθεση αίτησης που πρέπει να πληρεί 
συγκεκριμένα κριτήρια και checklists

üUniversity degree
üLanguage test(TOEFL)
üStandardized test (GRE, GMAT)
üPersonal statement
üΣυστατικές επιστολές
üΠροσοχή: υπάρχει συγκεκριμένο deadline και χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις

• Master: 1-2 χρόνια 
• PhD: 3 χρόνια, πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν ενιαία 5ετή προγράμματα απόκτησης 

master+PhD

Μεταπτυχιακό/διδακτορικό στις ΗΠΑ (ανεξαρτήτως 
επαγγέλματος)



Μεταπτυχιακό/διδακτορικό στις ΗΠΑ
• Computer-based standardized tests: Αξιολογούν reasoning, critical thinking, problem-

solving skills, εμπεριέχει μαθηματικές πράξεις, ανάπτυξη γραπτού λόγου κλπ. 
Προετοιμασία 2-3 μήνες για ένα ανταγωνιστικό σκορ

1. GRE-Graduate Record Examination
üΑπευθύνεται σε σπουδαστές-αποφοίτους social sciences, engineering, biomedical 

sciences 

2.    GMAT-Graduate Management Admission Test
üΑπευθύνεται σε σπουδαστές-αποφοίτους business, management etc

Κάθε πανεπιστήμιο αποδέχεται ένα συγκεκριμένο έυρος scores
*Ορισμένα health-sciences μεταπτυχιακά, αποδέχονται τα USMLE Scores από γιατρούς, 
για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα



• Τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεν παρέχουν τη δυνατότητα έμμισθης εργασίας και 
κοστίζουν αρκετά. 

• Τα διδακτορικά προγράμματα από την άλλη, συνοδεύονται από funding, οπότε ο 
υποψήφιος διδάκτωρ συνήθως πληρώνεται, κατέχοντας κάποια θέση research/teaching 
assistant

• Οι υποτροφίες είναι μία λύση χρηματοδότησης των σπουδών 

• Αμερικανικές υποτροφίες απαιτούν αμερικανική υπηκοότητα

• Υποτροφίες στην Ελλάδα χορηγούνται από πρωτοβουλίες όπως ίδρυμα Ωνάση, Νιάρχος, 
Fullbright etc

• Προσοχή, διότι μπορεί να συνοδεύονται από το two-year rule

Μεταπτυχιακό/διδακτορικό στις ΗΠΑ



Ειδικότητα στην Ελλάδα
Μπορώ μετά να πάω στις ΗΠΑ?



Αναγνωρίζονται τα χρόνια ειδίκευσης (από Ελλάδα στην 
Αμερική) ?

• Τα χρόνια ειδίκευσης στην Ελλάδα μετρούν μόνο ως προϋπηρεσια στην Αμερική και συνήθως δεν 
προσμετρώνται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσεις εκεί

• Γενικό μέρος ειδικότητας δεν αναγνωρίζεται ως training και είναι ασυνήθιστο, έως αδύνατο να 
εισέλθεις σε fellowship, π.χ. εάν έχεις κάνει 3 χρόνια Παθολογίας στην Ελλάδα, δεν μπορείς να 
κάνεις αίτηση για Ογκολογία/Καρδιολογία/Ενδοκρινολογία, κτλ. στις ΗΠΑ

• Εάν θέλεις να εισέλθεις σε ένα training program στις ΗΠΑ γενικά πρέπει 
-είτε να ξεκινήσεις την εκπαίδευση ειδικότητας από την αρχή
-είτε να είσαι ειδικός στην Ελλάδα και να κάνεις αίτηση για fellowship στην Αμερική, με στόχο την 

Υπο-Εξειδίκευση (π.χ. Ειδικός Ογκολόγος μπορεί να κάνει αίτηση για 1 χρόνο fellowship στην 
Ογκολογία Μαστού)



Εξειδίκευση στην Αμερική (για Ειδικούς Γιατρούς)

• Απευθείας αίτηση σε προγράμματα υπο-εξειδίκευσης (Fellowships)

• 1-2 χρόνια μέγιστο επιτρεπόμενο όριο παραμονής στα περισσότερα fellowships. Συνήθως δεν 
μπορείς να μείνεις και να εργαστείς ως ειδικός μετά

• Συνήθως απαιτείται ECFMG Certification και τέτοιες θέσεις είναι περιορισμένες, διότι δίνεται 
προτεραιότητα σε όσους έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητα στις ΗΠΑ

• Όμως: Οι ακαδημαικές/ερευνητικές θέσεις σπάνια απαιτούν ECFMG Certification και 
βασίζονται στο research background του υποψηφίου, επιτρέπουν παραμονή για παραπάνω 
διάστημα, στερούνται όμως κλινικών αρμοδιοτήτων στην πλειονότητα των περιπτώσεων



Πολύ σπάνια...

Ενίοτε, στον Ειδικό Ιατρό που έχει παράγει σημαντικό ερευνητικό έργο σε
ακαδημαική θέση στην Αμερική, δίνεται η δυνατότητα να παρακάμψει το ECFMG
certification και να δώσει απευθείας τα boards της ειδικότητάς του, πράγμα που θα
του επιτρέψει να ασκήσει την κλινική ιατρική στην Αμερική. Συνήθως απαιτείται
υποστήριξη με συστατικές επιστολές από US-based physicians/scientists



Αναγνωρίζονται τα χρόνια ειδίκευσης (ΗΠΑ -> Ελλάδα)?

• Ιατρός πλήρως ειδικευθείς στην Αμερική πρέπει να δώσει εξετάσεις και ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του (διότι οι ΗΠΑ δεν είναι χώρα της ΕΕ)

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να έχεις συμπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια ειδίκευσης που 
να αντιστοιχούν στο ελληνικό σύστημα (όπως το παράδειγμα της Εσωτερικής Παθολογίας)



Λίγα λόγια για την Εσωτερική Παθολογία

• Ολοκληρώνοντας τα 3 χρόνια Εσωτερικής Παθολογίας (Internal Medicine Residency) και 
δίνοντας τις εξετάσεις ABIM, θεωρείσαι αυτό που λέμε στην Ελλάδα Ειδικός Παθολόγος, 
και μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα στην Αμερική, χωρίς επιπλέον fellowships

• Όμως: εάν θελήσεις να επιστρέψεις στην Ελλάδα ως Ειδικός Παθολόγος, πρέπει να έχεις 
στο ενεργητικό σου 5 (αντι για 3) χρόνια. Οπότε για να συμπληρώσεις τα 2 επιπλέον 
χρόνια που απαιτούνται για την ελληνική αναγνώριση, θα χρειαστεί να εργαστείς ως 
Παθολόγος για αυτά τα 2 χρόνια στις ΗΠΑ



Οικονομικές απολαβές

• Ο μισθός του ειδικευόμενου υπολογίζεται περίπου στα 55-65.000 δολλάρια/χρόνο μικτά 
(~$5.000/μήνα)

• Με βάση αυτό τον μισθό μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου, να βγεις 1-2 φορές την 
εβδομάδα και ίσως να γίνουν και κάποιες μικρές οικονομίες (εξαρτάται από την πόλη διαμονής)

• Ο αρχικός μισθός του ειδικού κυμαίνεται από 200.000/χρόνο σε ειδικότητες όπως η Παιδιατρική 
και η Ενδοκρινολογία, και φτάνει μέχρι 500.000/χρόνο σε ειδικότητες όπως η Ορθοπεδική, η 
Πλαστική Χειρουργική, κτλ. Εξαρτάται από academic vs private practice, location, center, etc.





Ωράριο ειδικευόμενου 

• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ωράριο είναι 80 ώρες την εβδομάδα

• Τηρείται στις περισσότερες παθολογικές ειδικότητες, αλλά συνήθως όχι στις χειρουργικές

• 24-ωρες εφημερίες, ανά 4 ημέρες

• 1 μέρα ελεύθερη / εβδομάδα, 1 ολόκληρο ΣΚ το μήνα (περισσότερο ανάλογα με το rotation)



Καθημερινή ζωή
• Ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή; η εργασία έχει βασικό ρόλο στον ελεύθερο χρόνο

• Μοιάζει σε αρκετές περιπτώσεις με τις ταινίες και τα στερεότυπα: μεγάλα κτήρια, μεγάλα αμάξια, 
μεγάλες μερίδες, μεγάλα σπίτια, mortgage, κτλ.

• Νυχτερινή ζωή κυρίως τα ΣΚ-επιλογές: μπαρ, εστιατόρια, clubs, κτλ.

• Τεράστια ποικιλία από εξαιρετικές επιλογές ψυχαγωγίας, ειδικά σε μεγάλες πόλεις

• Ανθρωποι, πολιτισμοί και κουλτούρες από όλον τον κόσμο: «χωνευτήρι λαών»

• Οι Έλληνες, ως κοινωνοί του Δυτικού Πολιτισμού, δεν δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην προσαρμογή



Νοοτροπία
• Τήρης του νόμου, η οποία διαπνέει όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας

• Εκπληκτικό service και customer satisfaction σε όλες τις υπηρεσίες, δημόσιες και μη. Όλα γίνονται 
σωστά, μεθοδικά και αποτελεσματικά, με ευγένεια και χαμόγελο. Η διεκπεραίωση υποχρεώσεων 
(λογαριασμοί, εφορία, κλπ.) είναι εύκολη και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά τις περισσότερες φορές

• Οι Αμερικανοί έχουν την τάση να πιάνουν κουβέντα εύκολα σε αγνώστους, στο δρόμο, στο 
λεωφορείο, στο ασανσερ, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους. Μην παραξενευτείτε εάν κάποιος στο 
δρόμο σας χαμογελάσει και σας κάνει κάποιο κοπλιμέντο για τα ρούχα που φοράτε. Δεν 
προσπαθεί να σας «την πέσει» , είναι απλά φιλικός και ανοιχτός.

• Παντού υπάρχει ένα sense of urgency, όλα γίνονται γρήγορα...



Take home message for academic career
• Very hard work!
• Exceptional clinical training
• Research experience with publications, presentations, funding
• Teaching / education
• Being mentored (long term)
• Networking & visibility (go to the meetings and be “present”)
• Citizenship & team work/spirit
• Interpersonal & communication skills
• Administrative & leadership skills

It is all about the patients!



• http://www.whba1990.org

http://www.whba1990.org/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

@PGrivasMDPhD


