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Προς:
- Τους Διοικητές των Νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ, 

Ιπποκράτειο, Παπαγεωργίου και Γεννηματά
- Τη Γραμματεία Συγκλήτου του ΑΠΘ
- Τους Διευθυντές των Μαιευτικών – Γυναικολογικών, 

Παιδιατρικών, Παιδοχειρουργικών και 
Νευροχειρουργικών Κλινικών

- Τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής 
και Τοξικολογίας

- Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 5ου έτους

Θέμα: Πρακτική άσκηση φοιτητών 5ου έτους.

Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/8-5-2021 ΚΥΑ, στις 17 Μαΐου 2021 οι φοιτητές του 5ου έτους θα 
επιστρέψουν στις κλινικές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και τη διδασκαλία των απαραίτητων 
κλινικών δεξιοτήτων. Έχουν στείλει από την Μ. Πέμπτη 29 Μαΐου οι ΑΜΚΑ τους στο Υπουργείο ώστε να 
εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα και να προμηθευτούν αυτοδιαγνωστικά τεστ.

Σύμφωνα με απόφαση τη Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 26/11-5-2021 συνεδρίαση) η άσκηση θα έχει ως 
εξής: κάθε φοιτητής θα παρακολουθήσει:
 δύο (2) εβδομάδες στην Παιδιατρική
 μια (1) εβδομάδα στην Μαιευτική – Γυναικολογία και
 μια (1) εβδομάδα στην οποία
 δύο (2) μέρες θα παρακολουθήσει Νευροχειρουργική
 δύο (2) μέρες παρακολουθήσει Παιδοχειρουργική και
 μία (1) μέρα θα μπορούν όσοι φοιτητές το επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Εργαστηρίου 

Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας.
Νευροχειρουργική θα παρακολουθούν κάθε εβδομάδα οι μισοί Δευτέρα και Τρίτη και οι άλλοι μισοί Τετάρτη και 
Πέμπτη, αντίστροφα θα παρακολουθούν την Παιδοχειρουργική. Τα μαθήματα της Ιατροδικαστικής – Τοξικολογίας 
θα πραγματοποιούνται πάντα Παρασκευή. Θα γίνεται κυκλική εναλλαγή μεταξύ των ομάδων των φοιτητών.

Στις κλινικές θα πραγματοποιείται μόνο κλινική άσκηση για διδασκαλία πρακτικών δεξιοτήτων. Τα θεωρητικά 
μαθήματα και όλες οι θεωρητικές δεξιότητες θα συνεχίσουν να διδάσκονται διαδικτυακά. Τα διαδικτυακά 
μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά τις 14:30.

Την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί μοριακός έλεγχος για τον κορονοϊό στους 
φοιτητές του 5ου έτους. Τα παραπεμπτικά θα τα ετοιμάσει για κάθε φοιτητή η κλινική που θα τον υποδεχτεί τη 
Δευτέρα 17 Μαΐου.

Στις κλινικές θα σταλεί συνημμένο το σχετικό αρχείο με τους φοιτητές.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής
(υπογραφή)*

Κυριάκος Αναστασιάδης
Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής

* Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γραμματεία
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