Κλινική Πρακτική στην Αυστραλία (Medical Elective)
Συνήθως στο τελευταίο έτος της ιατρικής σε όλα τα πανεπιστήμια της
Αυστραλίας, οι φοιτητές λαμβάνουν την ευκαιρία να κάνουν μια κλινική
πρακτική (Medical Elective) σε οτι κλάδος επιθυμούν, και επίσης, όπου θέλουν –
ή σε νοσοκομείο εντός Αυστραλίας, ή στο εξωτερικό. Παράλληλα, τα νοσοκομεία
της Αυστραλίας δέχονται φοιτητές και γιατρούς από άλλα κράτη που
ενδιαφερονται να κάνουν μια κλινική πρακτική στην Αυστραλία. Κάθε
νοσοκομείο και ίδρυμα υγείας έχει ξεχωριστή διαδικασία αίτησης.
Ακολουθούνται διάφορες πληροφορίες για να κάνετε αίτηση σε κεντρικό
νοσοκομείο της Μελβούρνης.
Οι αιτήσεις και χορήγηση θεσεων στα
περισσότερα νοσοκομεία διευθυνονται απο τις Κλινικές Σχολές των διαφορων
πανεπιστημιων. Θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα πληροφορίες για διάφορα
νοσοκομεία και τις διαδικασίες αίτησης.
Σχολή Ιατρικής Μελβούρνης
Η Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης πρόσφερει θέσεις για
πρακτικές σε φοιτητές στο τελευταίο έτος (συνήθως) των σπουδών τους.
Συνήθως οι θέσεις ειναι κυρίως παρατηρητικές, αλλά θα εξαρτηθεί από τους
γιατρούς του συγκεκριμένου τμήματος. Η Σχολή προσφέρει εμπειρίες στις εξής
ειδικότητες:
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Αναισθησία και χρόνιο πονο
Καρδιολογία
Δερματολογία
Επείγουσα Ιατρική
Ενδοκρινολογία
Γαστρεντερολογία
Γενική Παθολογία
Γενική Χειρουργική
Αιματολογία
Λοιμώδεις Ασθένειες
Εντατικολογία
Ογκολογία
Νεφρολογία
Νευρολογία
Μαιευτική και Γυναικολογία
Οφθαλμολογία
Ορθοπαιδική
Παιδιατρική
Πνευμονολογία
Ρευματολογία
Ωτολαρυγγολία
Πλαστική χειρουργική
Καρδιοχειρουργική
Ουρολογία
Αγγειοχειρουργική

•
•
•

Νευροχειρουργική
Ορθοκολική χειρουργική
Τραύμα

Αιτήσεις:
Συνήθως, πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σας τουλάχιστον 12 μήνες πριν το
χρονικό διάστημα στο οποίο θελετε κάνετε Medical Elective στην Αυστραλία
επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπορεί να υπάρξει κόστος ανάλογα με το
νοσοκομείο στο οποίο θα κάνετε την πρακτική σας. Κάθε νοσοκομείο έχει
κάποιες ξεχωριστές ειδικές απαιτήσεις για να κάνετε αίτηση, αλλά συνήθως
χρειάζονται τα εξής:
•
•
•

Ανοσία ή απόδειξη εμβολιασμού εναντι μιας λίστας λοιμωδων νοσων
Aντίγραφο ποινικού μητρώου
Ασφάλεια αστικής ευθύνης ιατρών (εως 10 εκατομμυρίων δολαρίων
Αυστραλίας)
• Ταξιδιωτική ασφάλεια
• Απόδειξη εγγραφής σε πτυχίο ιατρικής
• Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικών
• Βιογραφικό σημείωμα
Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε μια πρακτική σε ένα νοσοκομείο της Μελβούρνης
(Αυστραλίας), μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω πίνακα σύνδεδσμοι
ιστοσελίδων διαφόρων νοσοκομείων στη Μελβούρνη με περισσότερες
πληροφορίες για να κάνετε αίτηση. Επίσης, αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια
σε αυτή τη διαδικασία γενικότερα, ή έχετε κάποια άλλα απορία, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@hmsa.org.au
Hospital

Information

Contact

Austin Health

Health service website

Austin Clinical School

Alfred Health

Monash University Website

ah-clinsch@unimelb.edu.au
Alfred Clinical School

Health service website

Alfred.electives@monash.edu.au
Northern Clinical School

Northern
Health

Nhcs-info@unimelb.edu.au (να
συμπεριλάβετε ‘New elective
Placement Enquiry’ στο θέμα)
The Royal
Children’s
Hospital
(Παιδιατρική)

Elective program info or hospital website

The Royal
Melbourne
Hospital

Elective program website

Pam Morison
rch.elective@rch.org.au
RMH Clinical School
rmh-electives@unimelb.edu.au

The Royal
Department website or elective program info
Women’s
Hospital
(Μαιευτική
Γυναικολογία)
Peter
Health service website
MacCallum
Cancer Centre

Meredith Poyner

St Vincent’s
Hospital
Western
Health
(Sunshine &
Footscray
Hospitals)

Clinical school website

St Vincent’s Clinical School

Elective Guide

Western Clinical School –
Elective Coordinator

rwh-electives@unimelb.edu.au
St Vincent’s Clinical
stv-electives@unimelb.edu.au

wcs-electives@unimelb.edu.au

