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Η ιατρική εκπαίδευση  
στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

ΣΚΟΠΟΣ Η ιατρική εκπαίδευση (ΙΕ), ως ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο του πώς 

διδάσκεται και κυρίως του πώς μαθαίνεται η Ιατρική, κερδίζει σιγά-σιγά έδα-

φος και στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για τη διδασκαλία της Ιατρικής (medical 

teaching/teachers) αλλά για τη διδασκαλία της διδασκαλίας της Ιατρικής 

(medical education/educators). Δεν είναι σοφό να ξαναανακαλύπτεις τον τρο-

χό. Τι σχετικό με ΙΕ έχει ήδη δημοσιευτεί στον εγχώριο τύπο; Μια συγκεκριμένη 

ανάλυση της συγκεκριμένης πραγματικότητας της ΙΕ στην Ελλάδα θα άρχιζε 

από αυτό. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή όλων των σχετι-

κών με ΙΕ δημοσιεύσεων στα περιοδικά της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ) 

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (ΑΕΙ) και Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών (ΑΙΕ). ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε αποδελτίωση όλων των τευχών των παραπάνω περιοδικών 

μέχρι και το τρέχον, 4ο τεύχος, του 27ου τόμου των ΑΕΙ (Ιούλιος–Αύγουστος 

2010). Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα τεύχη των ΑΕΙ 

από και το τεύχος 4 του 16ου τόμου (Ιούλιος–Αύγουστος 1999). Για όλα τα 

προηγούμενα τεύχη, η αναζήτηση έγινε στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Βιβλιοθήκη 

της ΙΕΑ. Μελετήθηκαν τα περιεχόμενα κάθε τεύχους, απ’ όπου εντοπίστηκαν 

τα σχετικά με ΙΕ άρθρα. Ακολούθησε η μελέτη των περιλήψεων και, τελικά, η 

καταγραφή μόνον όσων είχαν αυστηρά σχέση με ΙΕ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το πρώτο 

τεύχος των ΑΙΕ κυκλοφόρησε το πρώτο τρίμηνο του 1975. Τα ΑΕΙ αποτελούν 

μετονομασία και συνέχεια των ΑΙΕ από το Φεβρουάριο του 1984. Σε σύνολο 

36 τόμων, βρέθηκαν 47 δημοσιεύσεις ΙΕ (1,28/έτος). Η πρώτη εντοπίστηκε 

στο δεύτερο τεύχος του 5ου τόμου (1979), ενώ η τελευταία στο 3ο τεύχος 

του 27ου τόμου (2010). Στα 9 έτη της ύπαρξής τους, τα ΑΙΕ παρουσίασαν 16 

δημοσιεύσεις ΙΕ (1,8/έτος), ενώ στα 26 έτη ζωής τους τα ΑΕΙ παρουσίασαν 31 

(1,2/έτος). Παρέχεται ο πλήρης βιβλιογραφικός κατάλογος των δημοσιεύσεων, 

περιλαμβανομένων και 6 που έγιναν πρόσφατα δεκτές και βρίσκονται υπό 

δημοσίευση (2010). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά το γεγονός ότι τα ΑΙΕ και τα ΑΕΙ 

είναι ιατρικά περιοδικά και όχι περιοδικά ΙΕ, η ΙΕ αποτέλεσε πεδίο μελέτης στις 

σελίδες τους. Η παρούσα καταγραφή του εν λόγω πεδίου θα φανεί χρήσιμη 

σε όσους σκοπεύουν να εντρυφήσουν στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων 

ιατρών, αποτελώντας μια βάση να κτίσουν παραπέρα στο οικοδόμημα της 

ΙΕ. Η επέκταση της αποδελτίωσης σε όλα τα ελληνικά περιοδικά όλων των 

επιστημών υγείας θα συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση της ήδη υπάρχου-

σας ελληνικής βιβλιογραφίας ΙΕ, ώστε στο εξής να μην αγνοείται από τους 

μελετητές της ΙΕ στη χώρα μας.

συν, αδημοσίευτα δεδομένα). Η ΙΕ έχει πλέον εξελιχθεί σε 

ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που ασχολείται με το πώς 

διδάσκεται και, κυρίως, πώς μαθαίνεται η Ιατρική. Τονίζεται 

ότι δεν πρόκειται για τη διδασκαλία της Ιατρικής (medical 

teaching) από δασκάλους της Ιατρικής (medical teachers): 

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται διεθνώς μια 

έκρηξη στο χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης (ΙΕ). Ειδικές 

εταιρείες ΙΕ εμφανίζονται και δραστηριοποιούνται, συνέ-

δρια διεξάγονται, περιοδικά εκδίδονται, ειδικά κέντρα ή 

διευθύνσεις στις ιατρικές σχολές ιδρύονται (Δημολιάτης και 
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Τέτοιοι είναι εξ ορισμού όλα τα μέλη ΔΕΠ (διδακτικό-

ερευνητικό προσωπικό) των ιατρικών σχολών. Πρόκειται 

για τη «διδασκαλία της διδασκαλίας της Ιατρικής», ακριβέ-

στερα της διδασκαλίας (teaching) και, κυρίως, της μάθησης 

(learning) της Ιατρικής, από ειδικούς (medical educators) του 

νέου αυτού γνωστικού αντικειμένου (medical education), 

το όνομα των οποίων δεν έχει βρει ακόμη το δρόμο του 

στην ελληνική γλώσσα, και συχνά χρησιμοποιείται ο κάπως 

περιοριστικός και όχι και τόσο δόκιμος όρος «εκπαιδευτής 

εκπαιδευτών». Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως κάθε 

γνωστικό αντικείμενο, απαιτεί ειδικές σπουδές, τις οποίες 

στην Ελλάδα δεν τις έχουν παρά ελάχιστα μέλη ΔΕΠ. 

Ωστόσο, είναι προαπαιτούμενο διορισμού στις ιατρικές 

σχολές, για παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας (τουλάχι-

στον σε επίπεδο Certificate, πέρα από το οποίο, όπως σε 

κάθε γνωστικό αντικείμενο, υπάρχουν τα επίπεδα Master, 

PhD και PostDoc).

Ο ελληνικός ιατρικός τύπος παρακολουθεί αυτόν το 

διεθνή οργασμό ΙΕ; Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η 

αποδελτίωση οτιδήποτε έχει γραφεί σχετικά με την ιατρική 

εκπαίδευση στα περιοδικά της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 

(ΙΕΑ) Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών (AIE) και στο διάδοχό του 

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (ΑΕΙ), από την ίδρυσή τους έως 

σήμερα, ώστε να είναι διαθέσιμο στον καθένα.

ΥΛΙΚΟ KAI ΜΕΘΟΔΟΣ

Έγινε αναζήτηση σε όλα τα τεύχη των δύο περιοδικών. Σε 

ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν μόνο τα ΑΕΙ από το 4ο τεύχος του 

16ου τόμου (Ιούλιος–Αύγουστος 1999) έως σήμερα (http://www.

mednet.gr/archives/). Ο ιστότοπος δεν διαθέτει μηχανή αναζήτησης 

(search engine) για τα περιεχόμενα των εκεί τευχών. Έτσι, ο μόνος 

δυνατός τρόπος αναζήτησης ήταν η μελέτη των περιεχομένων κάθε 

τεύχους χωριστά και η καταγραφή όσων άρθρων σχετίζονταν με 

την έννοια της ιατρικής εκπαίδευσης.

Στα προηγούμενα τεύχη των ΑΕΙ και σε όλα τα τεύχη των 

ΑΙΕ, η αναζήτηση έγινε στην έντυπη μορφή τους στη Βιβλιοθήκη 

Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών ή στη βιβλιοθήκη της ΙΕΑ. Στην πρώτη, βρέθηκαν όλα τα 

τεύχη των ΑΙΕ από το 1975–1983, εκτός από το τεύχος 5 του 6ου 

τόμου (1980) και τα τεύχη των ΑΕΙ από το τεύχος 1 του πρώτου 

τόμου (1984) μέχρι και το έτος 1999, με εξαίρεση ολόκληρο το 

15ο τόμο (1998) και τα τεύχη 6 του 9ου τόμου (1992), 2 και 6 του 

10ου τόμου (1993), 2 του 12ου τόμου (1995), 3 του 14ου τόμου 

(1997) και 3 του 16ου τόμου (1999). Τα εν λόγω τεύχη βρέθηκαν 

στη βιβλιοθήκη της ΙΕΑ, η οποία διατηρεί πλήρες αρχείο από την 

αρχή της έκδοσης του περιοδικού έως σήμερα. Γινόταν μελέτη των 

περιεχομένων κάθε τεύχους, καταγραφή όσων τίτλων φαίνονταν 

να σχετίζονται με την ΙΕ, καθώς και ανάγνωση των αντίστοιχων 

περιλήψεων, ακόμη και όσων τίτλων δημιουργούσαν απλά την 

εντύπωση ότι ίσως εντάσσονταν στη θεματολογία της ΙΕ. Σε πε-

ρίπτωση αμφιβολίας, διαβαζόταν το πλήρες κείμενο.

Η αποδελτίωση κάθε τεύχους έντυπης ή ηλεκτρονικής μορ-

φής γινόταν δύο φορές την ίδια χρονική στιγμή, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παράλειψης σχετικών δημοσι-

εύσεων ή καταγραφής άσχετων. Η έρευνα ήταν ευκολότερη στα 

ΑΙΕ, καθώς εκεί οι δημοσιεύσεις γίνονταν ανά ιατρική εταιρεία, με 

αποτέλεσμα οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας Ιατρικής Εκπαίδευσης 

να είναι συγκεντρωμένες στις ίδιες σελίδες. Ωστόσο, η διεξοδική 

μελέτη όλων των τευχών αποκάλυψε δημοσιεύσεις ΙΕ και από άλλες 

εταιρείες (Εταιρεία Χειρουργικής Παίδων, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 

Ψυχοσωματικών Προβλημάτων). Αντίγραφο (φωτοαντίγραφο ή 

ηλεκτρονικό σε μορφή pdf) όλων των δημοσιεύσεων που τελικά 

βρέθηκαν σχετικές με την ΙΕ, κρατήθηκε για το αρχείο μας.

Ταυτοποίηση των κατηγοριών ορισμένων άρθρων έγινε από 

τον ιστότοπο του Κέντρου Ιατρικής Πληροφόρησης, Ορολογίας 

και Τεκμηρίωσης (ΙΑΤΡΟΤΕΚ) (http://www.iatrotek.org/), στον οποίο 

γίνεται αποδελτίωση του υλικού των ελληνικών περιοδικών που 

ακολουθούν τους διεθνώς αποδεκτούς συντακτικούς και εκδο-

τικούς κανόνες.

Τέλος, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη στις 

3.6.2010 με υπενθύμιση στις 20.6.2010 σε 1.120 μέλη ΔΕΠ ιατρικών 

σχολών (Αθήνας 307, Αλεξανδρούπολης 46, Θεσσαλονίκης 304, 

Ιωαννίνων 118, Κρήτης 146, Λάρισας 68, Πάτρας 131), γνωστοποι-

ώντας τους το σκοπό της έρευνας και παρακαλώντας τους να μας 

γνωρίσουν αν οι ίδιοι είχαν γράψει κάποιο άρθρο ΙΕ σε οποιοδήποτε 

περιοδικό ή αν γνώριζαν κάποιο τέτοιο άρθρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η συγκεκριμένη αναζήτηση απέφερε 47 δημοσιεύσεις 

σε όλα τα τεύχη των ΑΕΙ και ΑΙΕ.1−47 Τα 46 είχαν ήδη εντο-

πιστεί, και ένα38 που είχε διαφύγει της προσοχής μας μάς 

το γνωστοποίησαν οι συγγραφείς του, ανταποκρινόμενοι 

στο ηλεκτρονικό κάλεσμά μας. Άλλοι συγγραφείς μάς γνω-

στοποίησαν επίσης ένα υπό δημοσίευση.48 Ο κατάλογος 

συμπληρώνεται με 5 ακόμη άρθρα που έγιναν πρόσφατα 

δεκτά.49−53

Η πρώτη δημοσίευση ΙΕ εντοπίστηκε το 1979, κατά 

το 5ο έτος κυκλοφορίας των ΑΙΕ, και η τελευταία το 2010 

κατά το 27ο έτος κυκλοφορίας των ΑΕΙ.

Από τα 53 αυτά άρθρα, 25 ήταν ερευνητικές εργασί-

ες, 3 ανασκοπήσεις, 3 κείμενα θέσεων, 2 ειδικά άρθρα, 4 

άρθρα σύνταξης, 1 επιστολή προς τη σύνταξη, 3 βραχείες 

δημοσιεύσεις, 1 αλληλογραφία, 5 συζητήσεις στρογγυλής 

τράπεζας και 7 υπό την ενότητα «ιατρική εκπαίδευση». Στην 

προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση αναφέρονταν 26, στη 

μεταπτυχιακή 21, στην προπτυχιακή και τη μεταπτυχιακή 

ταυτόχρονα 5, και ένα στην αγωγή υγείας του ευρύτερου 

πληθυσμού.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

“There is nothing new except what is forgotten” Marie-Jeanne 

Rose Bertin, η διάσημη μοδίστρα και πιλοποιός της Μαρίας 

Αντουανέτας της Γαλλίας, «Υπουργός μόδας», αναφερόμενη στις 

πρωτότυπες ενδυματολογικές δημιουργίες της.54

Παρά το γεγονός ότι τα ΑΙΕ και τα ΑΕΙ αποτελούν ιατρικά 

περιοδικά και όχι περιοδικά ΙΕ, η ΙΕ αποτέλεσε πεδίο μελέ-

της στις σελίδες τους. Όπως είναι αναμενόμενο για ιατρικά 

περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος, όπως τα παραπάνω, η 

συμβολή τους στην παιδεία του Έλληνα ιατρού, μη εξαι-

ρουμένων των φοιτητών,31 με τα ερευνητικά τους άρθρα, 

τις ανασκοπήσεις τους, τις κλινικές συζητήσεις, τα άρθρα 

συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είναι σημαντική και 

αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, τα άρθρα ΙΕ, ενός νέου γνωστικού 

αντικειμένου, όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή του 

παρόντος άρθρου, η πλήρης καταγραφή των οποίων ήταν 

ο σκοπός του, βρήκαν επίσης το δρόμο για τις σελίδες τους. 

Θα μπορούσε μάλιστα να ειπωθεί ότι μερικά είναι αξεπέ-

ραστα ή πρωτοπόρα για την εποχή τους, όπως το άρθρο 

για τη «θεωρητική εδραίωση της σημασίας του ιστορικού»,15 

έναν τομέα παραγκωνισμένο από τη λάμψη της τεχνολο-

γίας: στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να 

γραφεί νέο άρθρο για το αξίωμα ότι «Ιατρική είναι η τέχνη 

του ξεκλειδώματος της ιστορίας του αρρώστου». Ή το άρθρο 

για εμπλοκή των φοιτητών στην έρευνα,7 αλλιώς δεν μπο-

ρούν −με την έννοια του αδύνατου, έτσι δουλεύει το μυαλό 

του ανθρώπου− να αντιληφθούν πώς έχουν παραχθεί και 

πόσο επισφαλή είναι αυτά που παπαγαλίζουν στις σελίδες 

των βιβλίων τις οποίες διαβάζουν για τις εξετάσεις, ότι η 

γνώση είναι «γνώση», πεπερασμένη, σχετική, ίσως το ψέμα 

του αύριο, με χίλιες δυο παγίδες, κι ότι ο τρόπος που τους 

εκπαιδεύουμε παράγει δογματικούς με τις παρωπίδες του 

(ενός) βιβλίου, δυνητικά επικίνδυνους για τους ασθενείς 

του αύριο· μόλις πρόσφατα, το δίκτυο ιατρικών σχολών 

Ευρώπης MEDINE ήταν πιο διστακτικό από το πριν τρεις 

δεκαετίες άρθρο των ΑΙΕ.55

Ο κύριος περιορισμός της παρούσας μελέτης αφορούσε 

το πρόβλημα που είχε να επιλύσει κάθε αναζήτηση βι-

βλιογραφίας: Να μην της διαφύγει κάποιο σχετικό άρθρο 

και όλα όσα εντοπίζονταν να είναι σχετικά (ευαισθησία 

και ειδικότητα, αντίστοιχα της αναζήτησης, εικ. 1).56 Μετά 

από την ανάγνωση των περιλήψεων και όπου υπήρχε αμ-

φιβολία του πλήρους άρθρου, θεωρούμε ότι όλα τα άρθρα 

του καταλόγου μας είναι σχετικά.1−53 Ένα δεν αναφερόταν 

στην ΙΕ άμεσα ή στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 

ευρύτερα, αλλά στην εκπαίδευση του κοινού σε θέματα 

υγείας, στην «αγωγή υγείας» (health education).19 Αφού 

τόσο η εκπαίδευση των ιατρών όσο και η αγωγή υγείας του 

πληθυσμού βασίζονται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

και επειδή το άρθρο αναφερόταν στην αποτελεσματικότητα 

των διαλέξεων, των οπτικοακουστικών μέσων, των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας κ.λπ., το κρατήσαμε στον κατάλογο, 

θεωρώντας ότι τον εμπλουτίζει παρά ότι μειώνει την ειδι-

κότητά του. Η εις διπλούν αναζήτηση τόσο στο έντυπο 

όσο και στο ηλεκτρονικό υλικό, καθώς και η αποστολή 

των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε τόσα πολλά μέλη ΔΕΠ, 

διασφαλίζουν ότι τα σχετικά άρθρα έχουν εντοπιστεί, 

τουλάχιστον κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (ιδίως για 

τα πρόσφατα άρθρα, λιγότερο ίσως για τα παλαιότερα). 

Ωστόσο, δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί ότι δεν μας έχει διαφύ-

γει κάποιο. Κάθε αναγνώστης που γνωρίζει κάτι σχετικό, 

παρακαλείται να μας το κοινοποιήσει.

Συμπερασματικά, μπορούμε να δεχθούμε ότι η αποδελτί-

ωση των σχετικών με την ιατρική εκπαίδευση άρθρων είναι 

πλήρης. Βοηθά δε στο να μη χτίζουμε από το μηδέν ούτε 

στο πεδίο αυτό, στο να μην αγνοούμε την ήδη υπάρχουσα 

σχετική ελληνική βιβλιογραφία, στο να γίνουμε καλύτεροι. 

Όπως το έθεσε ο μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας 

Ευκλείδης, «οι περισσότερες ιδέες σχετικά με τη διδασκαλία 

δεν είναι νέες, αλλά δεν γνωρίζουν όλοι τις παλιές ιδέες».57 Γι’ 

αυτό ακριβώς, η παρούσα αποδελτίωση πρέπει να επεκταθεί 

σε όλα τα ελληνικά ιατρικά, οδοντιατρικά, νοσηλευτικά και 

όποια άλλα περιοδικά του χώρου της υγείας, προκειμένου 

Εικόνα 1. Η ευαισθησία και η ειδικότητα μιας αναζήτησης άρθρων από 
μια βάση δεδομένων. Εξωτερικό ορθογώνιο: Το σύνολο όλων των άρθρων 
που υπάρχουν στη βάση (η συνολική δεξαμενή). Κύκλος: Το σύνολο των 
σχετικών άρθρων που υπάρχουν στη δεξαμενή. Τετράπλευρο: Το σύνολο 
των άρθρων που εντοπίζονται. Α: Το σύνολο των άσχετων άρθρων που 
εντοπίζονται. Β: Το σύνολο των σχετικών άρθρων που εντοπίζονται. Γ: Το 
σύνολο των σχετικών άρθρων που δεν εντοπίζονται. Ιδανική αναζήτηση 
είναι εκείνη στην οποία τα Α και Γ μηδενίζονται, οπότε κύκλος (ό,τι σχετικό 
υπάρχει) και τετράπλευρο (ό,τι εντοπίζεται) συμπίπτουν (ευαισθησία και 
ειδικότητα 100%). Αν όλος ο κύκλος είναι μέσα στο τετράπλευρο, τότε 
η ευαισθησία είναι άριστη (100%, έχουν βρεθεί όλα τα σχετικά) ενώ η 
ειδικότητα πάσχει, λίγο ή πολύ (έχουν βρεθεί και άσχετα, λίγα ή πολλά). 
Αν όλο το τετράπλευρο είναι μέσα στον κύκλο, τότε η ειδικότητα είναι 
άριστη (100%, όλα όσα βρέθηκαν είναι σχετικά) ενώ η ευαισθησία πάσχει, 
λίγο ή πολύ (δεν έχουν βρεθεί όλα τα σχετικά, λίγα ή πολλά).
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να δημιουργηθεί ένα σώμα κειμένων που θα αποτελεί ση-

μείο αφετηρίας των μελετητών της Ιατρικής Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα.

Συμβολή των συγγραφέων

Ο ΓΔ είχε την ιδέα και σχεδίασε το πρώτο σκαρίφημα 

του άρθρου. Ο ΣΠ έκανε την αναζήτηση, τη μελέτη των 

περιλήψεων, καθώς και την καταγραφή και την ταξινόμηση 

των άρθρων, συνέβαλε δε στη συγγραφή όλων των δια-

δοχικών γραφών του κειμένου. Και οι δύο έχουν εγκρίνει 

την τελική μορφή του άρθρου.

Αντικρουόμενα συμφέροντα

Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο ΓΔ είναι 

Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων. Ο ΣΠ είναι πεμπτοετής φοιτητής της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
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OBJECTIVE Medical education (ME), as a specific field of knowledge related to the processes of medical teaching 

and learning, is gradually gaining ground in Greece. It does not need to start from scratch, as relevant papers have 

been already published in the Greek medical literature. The aim of this paper was to list all the articles that refer to 

ME, published in the journals of the Athens Medical Society: Archives of Hellenic Medicine (AHM) and Archives of Med-

ical Societies (AMS). METHOD Every single published issue was indexed. After the 4th issue of the 16th volume of 

ΑΗΜ (July–August 1999) all articles are available on the web (http://www.mednet.gr/archives/). The earlier issues were 

found either in the Library of Health Sciences of the National and Kapodistrian University of Athens or in the Library 

of the Athens Medical Society. In both cases, the table of contents was first checked, either electronically since Ju-

ly–August 1999 or manually for all previous issues. The abstracts of all articles that initially considered relevant were 

read and the irrelevant ones were excluded. RESULTS The first issue of AMS was published in the first trimester of the 

year 1975. The first issue of AHM, the sequel to AMS, was published in February 1984. Having indexed 36 volumes, 47 

articles on ME were found (1.28 per year). The first such article was in the 2nd issue of the 5th volume of AMS (1979) 

and the last in the 3rd issue of the 27th volume of AHM (2010). During its 9-year period of publication, AMS hosted 

16 ME articles (1.8 per year), while AΗM journal has hosted 31 ME articles in its 26 years of publication (1.2 per year). 

All papers relevant to ME are listed here, including the 6 that have been recently accepted (2010) but not yet pub-

lished. CONCLUSIONS Although AMS and AHM are medical and not medical-education journals, ME has found its 

way into their pages. The listing of ME articles could be helpful to those who intend to work in the field of education 

of medical students and doctors. The expansion of this indexing to include all other medical journals would contrib-

ute to the whole picture of the relevant to Greek bibliography on ME, which should not be ignored by those inter-

ested in ME in Greece.

Key words: Archives of Hellenic Medicine, Archives of Medical Societies, Indexing, Medical education, Medical journals
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