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Πξνπηπρηαθή Δθπαίδεπζε ζηελ Οθζαικνινγία 
Το επιζηημονικό προζωπικό – Οργανόγραμμα λει-
ηοσργίας 
Αρμοδιόηηηες προζωπικού και Όργανα Διοίκηζης 
 

1. Απσέρ, Μέθοδορ 
 

Η πξνπηπρηαθή δηδαζθαιία ηεο Οθζαικνινγίαο ζηελ Α’  Παλεπηζηεκηαθή 
Οθζαικνινγηθή Κιηληθή, δηεμάγεηαη κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο θαη ππόθεηηαη ζε κηα 
δηαξθή δηαδηθαζία αλακόξθσζεο θαη αμηνιόγεζεο. Καηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έ-
ηνο δηακνξθώζεθε ζύκθσλα κε ηηο εμήο παξακέηξνπο θαη επηηαγέο ηεο ζύγρξνλεο 
δηεζλνύο θαη ειιεληθήο δηδαζθαιίαο: 

 
1. ECTS ( European Credit Transfer System) κνλάδεο όπσο εγθξίζεθαλ από ηελ 
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο (ΓΣ 25, 14 Μαξηίνπ 2011) ζε εθαξκνγή ηνπ 
λόκνπ 1466/2007 (Άξζξα 1, 2, 3) 
 
2. Πξνηεηλόκελν Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο (Supplement Diploma MEDICINE) (ΦΔΚ 
(1091/10 Απγνύζηνπ 2006 Αξηζ. Φ5/72535/Β3) από ην Τκήκα Δπξσπατθώλ Δθ-
παηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΑΠΘ (παξαηίζεηαη σο παξάξηεκα)* 
 
3. Πόξηζκα Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ πνπ εληάρζεθε ζην 
Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 2011 -2012, όπσο απηό εγθξίζεθε από ηελ 
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο (ΓΣ 38, 14 Ινπλίνπ 2011)  
 
4. Οδεγόο ECTS, θαη Μαζεζηαθέο Δθβάζεηο θαη Ιθαλόηεηεο γηα ηελ πξνπηπρηαθή 
Ιαηξηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε (Tuning Educational Structures in Europe: Life-
long Learning Programme - Users Guide 06.02.2009) 
 
 

 

2. Πποζαπμογή διδαζκαλίαρ ζηιρ 3 ECTS μονάδερ 
 
Σε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηεο Γ.Σ. ηεο Σρνιήο ε Οθζαικνινγία πξέπεη λα αθν-
κνησζεί από ηνπο 
θνηηεηέο καο  κε  ‘θόξην εξγαζίαο’ 78 σξώλ (3ECTS x 26 ώξεο)  
‘Φόξηνο εξγαζίαο’ νξίδεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ σξώλ πνπ πξέπεη λα 
αζρνιεζεί ν θνηηεηήο γηα λα επηηύρεη ην επηδησθόκελν θαη πξνθαζνξηζκέλν 
καζεζηαθό απνηέιεζκα. 
Οη γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνύλ από ηνπο θνηηε-
ηέο έρνπλ ήδε πξνθαζνξηζζεί. Οη κελ ηθαλόηεηεο από ην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο 
ηεο Ιαηξηθήο (βι. παξάξηεκα), ελώ νη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν θνηηεηήο 
ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζηελ Οθζαικνινγία βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην 
δηαδίθηπν ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ e-learning θαη  https://elearning.auth.gr 
 
 
 

https://elearning.auth.gr/
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3. Μέθοδορ Γιδαζκαλίαρ - Αθομοίωζη από ηοςρ θοι-
ηηηέρ 

 
Η ζύγρξνλε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ απαηηεί θπ-
ξίσο δηδαζθαιία θαηά ην δπλαηόλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη αιιά θαη αληίζηνηρε πξα-
θηηθή άζθεζε δεμηνηήησλ. Έηζη ε κνξθή δηδαζθαιίαο ηεο  Παλεπηζηεκηαθήο Οθ-
ζαικνινγηθήο Κιηληθήο απνθαζίζζεθε από ηα κέιε ΓΔΠ λα έρεη ηελ εμήο κνξθή 
θαη θαηαλνκή ζηνλ ‘θόξην εξγαζίαο’ ηνπ θνηηεηή: 
 
 Φξνληηζηεξηαθή εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

κεηαμύ ησλ άιισλ  
- Γεληθό επηζηεκνληθό ππόβαζξν 
- Παξάγνληεο θηλδύλνπ/πξνδηάζεζε λνζεκάησλ 
- Παζνγέλεηα λνζεκάησλ 
- Δπίπησζε λνζεκάησλ  
- Κιηληθέο εθδειώζεηο – θιηληθά επξήκαηα 

 Πξαθηηθή κεηάδνζε ησλ πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ ζε κηθξέο νκάδεο πνπ κε-
ηαμύ ησλ άιισλ πεξηιακβάλνπλ 

- Λήςε ηζηνξηθνύ 
- Γηαθνξηθή δηάγλσζε – case studies 
- Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο ζηελ Οθζαικνινγία 
- Λήςε απνθάζεσλ – Σηελ δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε 

Α) Δπεηγόλησλ θαηαζηάζεσλ  
Β) Φξόλησλ νθζαικνινγηθώλ λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπζηεκαηη-
θά λνζήκαηα 
Γ) Οθζαικνινγηθώλ λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπζηεκαηηθά λνζή-
καηα 

- Λήςε νπηηθήο νμύηεηαο/ εθηίκεζε όξαζεο 
Α) Σε νθζαικνινγηθό Ιαηξείν 
Β) Σε ζπλζήθεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

- Δθηίκεζε αληαλαθιαζηηθνύ θόξεο 
- Λήςε ελδνθζάικηαο πίεζεο 
- Δμέηαζε ζε ζρηζκνεηδή ιπρλία 
- Βπζνζθόπεζε  

 Δθεκεξία (δηαινγή αζζελώλ, αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ)  
 Δπαλάιεςε θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηειηθή επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ 

ζηόρσλ 
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Φόξηνο Δξγαζίαο Φνηηεηώλ 
 
Οη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε 2 νκάδεο ησλ 60 αηόκσλ αλά 6βδόκαδν (Α: Δβδνκάδεο 
1-6, Β: Δβδνκάδεο 7-12). Κάζε νκάδα ζε έλα 6βδόκαδν ρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε 6 
ππν-νκάδεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ. (Α νκάδα: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ππννκάδεο Β Οκάδα: 7, 8, 9, 10, 11, 12 ππννκάδεο) 
 
Τα καζήκαηα γίλνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο ηεο θιηληθήο θάζε Τξίηε θαη Τεηάξηε γηα 
ηηο νκάδεο 1, 2, 3 θαη 7, 8, 9 θαη θάζε Πέκπηε θαη Παξαζθεπή γηα ηηο νκάδεο 4, 5, 6 
θαη 10, 11, 12). 
 
Οη θνηηεηέο ζα πξνεηνηκάδνληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν πξνο ην ρξνληθό δηάζηε-
κα ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο (= 2 ώξεο). Θα πξνεηνηκάδνληαη ζηηο ζεσξεηηθέο 
γλώζεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα αθνινπζήζεη θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, αιιά θαη 
ε ηαπηόρξνλε αμηνιόγεζε από ην δηδάζθνληα ηεο θαηαλόεζεο θάζε επηκέξνπο κα-
ζεζηαθνύ ζηόρνπ από ηνλ θνηηεηή.  
Οη θνηηεηέο ζα κεηέρνπλ ελεξγά γηα 8 ώξεο ζε κηα εμσηεξηθή εθεκεξία ηεο Κιηλη-
θήο, ζην ΤΔΠ θαη ηα εξγαζηήξηα ηεο θιηληθήο ππό ηελ επίβιεςε ησλ εθεκεξεπό-
λησλ ηαηξώλ. Έηζη ζα ππάξρεη θαη κηα πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ θνηηεηή ζε ηξέ-
ρνληα, επείγνληα πξνβιήκαηα δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. 
* Όζνη επηζπκνύλ πεξηζζόηεξε άζθεζε είλαη εππξόζδεθηνη ζηελ Κιηληθή θαη 
ηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 

 
4. Δξεηάζειρ 

 
Οη εμεηάζεηο επί ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ, επηζηεκνληθνύ ππόβαζξνπ (παξάγν-
ληεο θηλδύλνπ/ παζνγέλεηα επίπησζε λνζεκάησλ) θιηληθέο εθδειώζεηο, θιηληθά επ-
ξήκαηα) θαη πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ, κεηά ηελ άζθεζε ζα γίλνληαη από ηνλ ίδην εθ-
παηδεπηή ζην ρώξν εθπαίδεπζεο. Έηζη ν εθπαηδεπηήο ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο 
ηνπ θνηηεηή ζα παξαδώζεη ηνλ βαζκό (0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3), από ηελ ζεσξεηηθή 
αμηνιόγεζε ηνπ θνηηεηή θαηά ηα θξνληηζηήξηα θαη ηεο πξαθηηθήο αμηνιόγεζεο θαη 
πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζην 30% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. 
Οη ππνιεηπόκελεο ώξεο κειέηεο ζα δηαηεζνύλ από ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πξνεηνη-
καζία ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ κεηά ηέινο ηεο άζθεζεο ηνπο, όπσο 
νξίδεηαη από ην πξόγξακκα ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο,  
 
Η ηειηθή γξαπηή δνθηκαζία αμηνιόγεζεο ησλ ζεσξεηηθώλ δεμηνηήησλ (70% ηνπ 
βαζκνύ) ζα απνηειείηαη από: 
 

 35 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θιηκαθνύκελεο 
δπζθνιίαο κε 1 ζσζηή επηινγή ε θαζεκία θαη κε βαζ-
κνιόγεζε 0,2 αλά ζσζηή απάληεζε ρσξίο αξλεηηθή 
βαζκνιόγεζε 

 Οξίδεηαη «εζσηεξηθή» βάζε γηα ηελ επηηπρία ζηηο γξα-
πηέο εμεηάζεηο νη 23 ζσζηέο απαληήζεηο. Οπνηαδήπν-
ηε επίδνζε θάησ απηνύ ηνπ νξίνπ αλεμαξηήησο ηνπ 
βαζκνύ ζηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο δε ζα ζεσξείηαη ε-
πηηπρήο. 
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 Σπλεπώο:  
1. Όηαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο είλαη 23 θαη άλσ ν ηειη-

θόο βαζκόο ηνπ καζήκαηνο ηνπ καζήκαηνο ζα ππν-
ινγηζηεί σο εμήο: Α × 0,2 = Β + Γ = Γ. Όπνπ Α ν α-
ξηζκόο ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ, Γ ν βαζκόο ηεο 
πξνθνξηθήο εμέηαζεο κε θιίκαθα βαζκνινγίαο από 
0-3 (30% ηνπ βαζκνύ) θαη Γ ν ηειηθόο βαζκόο ηνπ 
καζήκαηνο.  

2. Όηαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο είλαη 22 θαη θάησ ν ηε-
ιηθόο βαζκόο ηνπ καζήκαηνο ζα ππνινγίδεηαη σο 
εμήο: Α × 0,2 = Β = Γ. Όπνπ Α ν αξηζκόο ησλ ζσ-
ζηώλ απαληήζεσλ θαη Γ ν ηειηθόο βαζκόο ηνπ κα-
ζήκαηνο. Γειαδή ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηνλ ηε-
ιηθό βαζκό δελ ζα πξνζηίζεηαη ν βαζκόο πξνθνξη-
θήο εμέηαζεο.   

 Οη εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ κε θνηλά ζέκαηα θαη ζηηο 
ηξεηο παλεπηζηεκηαθέο νθζαικνινγηθέο θιηληθέο (Α’, Β’ 
θαη Γ’) 

 
 

Η βαζκνινγία ησλ θνηηεηώλ ζα θνηλνπνηεζεί άκεζα ηόζν ζηελ θιαζζηθή δεθαδηθή 
ηεο κνξθή, όζν θαη σο ECTS βαζκνινγία. 
 
Απαξαίηεηε ε δήισζε ζπκκεηνρήο έσο κηα εβδνκάδα πξηλ από ηηο εμεηά-
ζεηο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηεπζπληή κε ηε πξνζθόκηζε ηνπ δειηίνπ άζθεζεο 
θνηηεηή. 
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5. Αξιολόγηζη 
 
Τσλ εμεηάζεσλ ζα πξνεγεζεί ε αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη ηνπ θάζε εθ-
παηδεπηή από ηνπο θνηηεηέο. 
Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα απνδνζεί:  
 
1) ζηελ εθηίκεζε ηνπ θνηηεηή αλ νη ζπλνιηθά 78 ώξεο ήηαλ ηθαλέο λα απνδώζνπλ 
ην αξρηθά νξηζζέλ σο δεηνύκελν θαη  
2) αλ νη 3 πηζησηηθέο κνλάδεο ηεο Οθζαικνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κν-
λάδεο άιισλ καζεκάησλ ηνπ Θ΄ Δμακήλνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ έηζη ή πξέπεη 
λα δηαθνξνπνηεζνύλ. 
 

Οι θοιηηηέρ –ηπιερ παπακαλούνηαι να αξιολογήζοςν ανώνςμα 
ηοςρ διδάξανηερ ηοςρ μέζω ηηρ ΜΟΓΙΠ 

 
 
7. Βαθμολογία 

 
Η βαζκνινγία ησλ θνηηεηώλ ζα θνηλνπνηεζεί άκεζα ηόζν ζηελ θιαζζηθή δεθαδηθή 
ηεο κνξθή, όζν θαη σο ECTS βαζκνινγία. 
Η βαζκνινγία ECTS απνηειεί έλαλ δείθηε αληηζηνηρίαο ηεο ηειηθήο επίδνζεο ηνπ 
θνηηεηή ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θνηηεηώλ 
ζηελ αμηνιόγεζε (εμεηάζεηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο). Σπγθεθξηκέλα όινη νη επηηπ-
ρόληεο θαηαλέκνληαη ζε κηα θακπύιε ηνπ Gauss. Η αληηζηνίρεζε ζε ζρέζε κε ηελ 
θακπύιε είλαη ε αθόινπζε ζύκθσλα κε ηα ECTS Users Guide 06.02.2009: 
 

Πνζνζηηαία θαηα-
λνκή 

Βαζκόο ECTS 

10% A 

25% B 

30% C 

25% D 

10% E 

 F (Απνηπρόληεο) 

   
 

 
 

  



 7 

 
                                  *Παξάξηεκα δηπιώκαηνο Ιαηξηθήο Σρνιήο ΑΠΘ 

(Supplement Diploma MEDICINE) 
 

Οη ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη αλαπηύμεη ν θνηηεηήο ηεο Ιαηξηθήο θαηά ηε 
θνίηεζε ηνπ ζην ΑΠΘ νξίδνληαη σο αθνινύζσο: 
Σε εθαξκνζκέλν επίπεδν ε εθπαίδεπζή ηνπο απνβιέπεη ζε καζεζηαθά απνηειέ-
ζκαηα θαη ηθαλόηεηεο πνπ πξνζδίδνπλ ηθαλόηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηώλ ζηνπο 
ηνκείο, ηεο Υγείαο, ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Σπγθεθξηκέλα, ηα 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη νη ηθαλόηεηεο απνζθνπνύλ ζην λα κπνξνύλ λα:  

 Δμεηάδνπλ έλαλ αζζελή,  
 Αμηνινγνύλ θιηληθά πεξηζηαηηθά, παξαγγέιινπλ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, θά-

λνπλ δηαθνξηθέο δηαγλώζεηο θαη δηαπξαγκαηεύνληαη έλα δηαρεηξηζηηθό πιάλν,  
 Παξέρνπλ άκεζε θξνληίδα ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ θαη ηεο αλάλεςεο,  
 Σπληαγνγξαθνύλ θάξκαθα,   
 Δθηεινύλ πξαθηηθνύο ηαηξηθνύο ρεηξηζκνύο ,  
 Δπηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλαδέιθνπο θαη αζζελείο,  
 Δθαξκόδνπλ ηηο δενληνινγηθέο θαη λνκηθέο αξρέο ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή,  
 Αμηνινγνύλ ηηο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηεο αξξώζηηαο ελόο αζζελή 

,  
 Δθαξκόδνπλ ηηο αξρέο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο ηεο ηαηξηθήο βαζηζκέλεο 

ζε ηεθκεξίσζε 
 Φξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά πιεξνθνξίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή ηερλνινγία,  
 Δθαξκόδνπλ επηζηεκνληθέο αξρέο, κεζόδνπο θαη γλώζεηο ζηελ ηαηξηθή πξαθηη-

θή θαη έξεπλα,  
 Καηαγίλνληαη κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ, πξνάγνπλ ηελ πγεία 

θαη εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε έλα ζύζηεκα θξνληίδαο πγείαο θαη πξόλνη-
αο.  
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Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 
Ιαηξηθή Σρνιή - Τνκέαο Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ  

Α’ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή  
Γηεπζπληήο: Φώηεο Τνπνύδεο 

Πξνπηπρηαθή Δθπαίδεπζε ζηελ Οθζαικνινγία (Logbook θνηηεηώλ) 
 

Γειηίν Άζθεζεο Φνηηεηώλ-Φνηηεηξηώλ 
 

Φνηηεηήο / Φνηηήηξηα Θ’ Δμακήλνπ 

Δπώλπκν                                                                   Όλνκα                                                                
Α.Μ. 

 
 
…………………………………………………….             
……………………………………                                   …………... 
            

Οκάδα                                     Υπννκάδα                 Υπεύζπλνο  Πξαθηηθήο Άζθε-
ζεο 
          
 
………………………………                  ……….                
………………........................................................ 

 
Να εθηππσζεί γηα ηε ζπιινγή ππνγξαθώλ θαηά ηελ άζθεζε 

Α/Α Γεμηόηεηεο Υπνγξαθή 
Γηδάζθνληνο 

Υπνγξαθή 
θνηηεηή 

1 Γεληθό επηζηεκνληθό ππόβαζξν 
 

  

2 Παξάγνληεο θηλδύλνπ/πξνδηάζεζε 
λνζεκάησλ 

  

3 Παζνγέλεηα λνζεκάησλ 
 

  

4 Δπίπησζε λνζεκάησλ  
 

  

5 Κιηληθέο εθδειώζεηο –  
Κιηληθά επξήκαηα 
 

  

6 Λήςε ηζηνξηθνύ 
 

  

7 Γηαθνξηθή δηάγλσζε –  
case studies 

  

8 Λήςε απνθάζεσλ. Γηεξεύλεζε 
θαη αληηκεηώπηζε  

  

8α Δπεηγόλησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 
νθζαικνινγία 

  

8β Φξόλησλ νθζαικνινγηθώλ λνζε-
κάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπζηε-
καηηθά λνζήκαηα 
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8γ Οθζαικνινγηθώλ λνζεκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ζπζηεκαηηθά λνζή-
καηα 

  

9 Λήςε νπηηθήο νμύηεηαο/ εθηίκεζε 
όξαζεο 
 

  

9α Σε νθζαικνινγηθό Ιαηξείν 
 

  

9β Σε ζπλζήθεο πξσηνβάζκηαο θξν-
ληίδαο 

  

10 Δθηίκεζε αληαλαθιαζηηθνύ θόξεο 
 

  

11 Λήςε ελδνθζάικηαο πίεζεο 
 

  

12 Δμέηαζε ζε ζρηζκνεηδή ιπρλία 
 

  

13 Βπζνζθόπεζε 
 

  

 


