ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά μαθήματα/ασκήσεις με
ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος

Πανεπιστήμιο
Σχολή
Τμήμα
Τομέας
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
1.Τίτλος Κλινικού Μαθήματος:
2. Υπεύθυνος μαθήματος/Διευθυντής Κλινικής
3.Κωδ. Αριθμός Μαθήματος
4. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων
5. Νοσηλευτικό Ίδρυμα/Ιατρείο
6. Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης

6α. Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης

7. Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του
υπομνήματος)
Κλινικό
Μάθημα/Άσκηση

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Α = Κωδικός μαθήματος
Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει)
Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε
Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος – Δ/ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο)
Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΔΕΠ
Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, αναγράψτε τον αριθμό
Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο
Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετικά στο τέλος κάθε εξαμήνου
Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες
Μ = Ώρες εβδομαδιαίας άσκησης
Ν = Συμμετέχουν οι φοιτητές στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και το είδος των ασθενών που χρησιμοποιούνται για την κλινική άσκηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου
Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ατομικό Δελτίο Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης, Σχολών & Τμημάτων Επιστημών Υγείας, Δεκέμβριος 2007

3

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
9. Κατανομή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και ποσοστό επί
του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας)

αριθμός
ωρών

%

Διαλέξεις-Θεωρία
Εργαστήρια
Διδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.):
Επαφή με ασθενείς
Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά):
Συγγραφή πορείας νόσου, αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων,
επισκέψεις καθηγητή κτλ.
10. Πως διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα;
11. Πως προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος;
12. Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο
μάθημα.
13. Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πως;
14. Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;
15. Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;
16. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου;
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ
17. Μέλη ΔΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΑΣΚΗΣΗΣ
Έτος εκλογής ή
Πλήρους=Π ή
Παν/κή
Ονοματεπώνυμο
Ιατρική ειδικότητα
προαγωγής στην
Μερικής=Μ
βαθμίδα
βαθμίδα
απασχόλησης)

Διδάσκοντες Α΄ βαθμίδος
Ονοματεπώνυμο

Ιατρική ειδικότητα

Έτος εκλογής ή
προαγωγής στην
βαθμίδα

Πλήρους=Π ή Μερικής=Μ
απασχόλησης)

Ιατρική ειδικότητα

Έτος εκλογής ή
προαγωγής στην
βαθμίδα

Πλήρους=Π ή Μερικής=Μ
απασχόλησης)

Διδάσκοντες Β΄ βαθμίδος
Ονοματεπώνυμο
1. ...

…

---

Διδάσκοντες Γ΄ βαθμίδος
Ονοματεπώνυμο

Ιατρική ειδικότητα

Έτος εκλογής ή
προαγωγής στην
βαθμίδα

Πλήρους=Π ή Μερικής=Μ
απασχόλησης)

Ιατρική ειδικότητα

Έτος εκλογής

Πλήρους=Π ή Μερικής=Μ
απασχόλησης)

Διδάσκοντες Δ΄ βαθμίδος
Ονοματεπώνυμο

Άλλοι διδάσκοντες:
Ονοματεπώνυμο

Ιατρική ειδικότητα

Εργασιακή σχέση στην
κλινική και έτος έναρξης
της σχέσης

Πλήρους=Π ή
Μερικής=Μ
απασχόλησης)

18. Άλλο ιατρικό προσωπικό που συμπράττει στην κλινική εκπαίδευση
Συνολικός αριθμός

Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης στην
εκπαίδευση

Γ.2.1. Ειδικευόμενοι ιατροί
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19. Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού.
20. Άλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συμπράττει στην
κλινική εκπαίδευση
Συνολικός
αριθμός

Κατηγορία
εκπαίδευσης Α

Κατηγορία
εκπαίδευσης Β

Κατηγορία
εκπαίδευσης Γ

Γ.3.1.Διοικητικό
προσωπικό
Γ.3.1.Νοσηλευτές
Γ.3.3.Τεχνικό
προσωπικό
Γ.3.4. Άλλοι*

21. Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού.
22. Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού.
23. Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού.
24. Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου.
Κλινικό Μάθημα/Άσκηση
Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο
Αριθμός Κλινών
Υπεύθυνος Διευθυντής (Ονοματεπώνυμο)
Μέλη ΔΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η

Θ

Ι

Άλλοι
Κ
Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Α = Διδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Β = Διδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Γ = Διδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό))
Δ = Διδάσκοντες Δ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε)
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Ι = Υποψήφιοι Διδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Λ = Διοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

25. Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των
Πανεπιστημιακών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
26. Σε περίπτωση που ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο στους ειδικευομένους, περιγράψτε τον
ρόλο των ειδικευομένων στην κλινική άσκηση των φοιτητών και δώστε πληροφορίες για το
απαραίτητο επίπεδο επίβλεψης που παρέχεται στους φοιτητές από τα μέλη ΔΕΠ ή άλλους
εξουσιοδοτημένους ιατρούς.
27. Πως ενημερώνονται οι ειδικευόμενοι σχετικά με τους μαθησιακούς στόχους της κλινικής
άσκησης των φοιτητών προκειμένου να εμπλουτίσουν τις ικανότητές τους στην διδασκαλία
και την αξιολόγηση των φοιτητών;
28. Περιγράψτε αν τυχόν υπάρχουν προγράμματα για τους ειδικευόμενους ή άλλο προσωπικό
που συμμετέχει στη εκπαίδευση που αποσκοπεί στην βελτίωση της δεξιότητός τους στην
διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών.
29. Συμπληρώστε τον πίνακα 4 που φανερώνει την υποστήριξη που παρέχεται για τη
συμμετοχή των ειδικευομένων στην κλινική άσκηση των φοιτητών. Αντλήστε τα ακριβή
στοιχεία από τα Δελτία των επί μέρους Κλινικών Μαθημάτων/Ασκήσεων που συμπλήρωσαν
οι υπεύθυνοι διδάσκοντες και οι Διευθυντές Κλινικών.
Πίνακας 4
Όνομα Κλινικής Άσκησης

Α

Β

Γ

Α = Γίνεται επίβλεψη των φοιτητών από τους ειδικευομένους (Ναι/Όχι)
Β = Ανατίθενται στόχοι εκπαίδευσης στους ειδικευόμενους; (Ναι/Όχι)
Γ = Υπάρχουν προγράμματα των τομέων που εκπαιδεύουν τους ειδικευομένους για τη διδασκαλία & την αξιολόγηση
των φοιτητών; (Ναι/Όχι)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
30. Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης;

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
31. Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της
Κλινικής Άσκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή;
32. Τι είδους κλινικές πράξεις αναλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής
Άσκησης;
33. Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι
φοιτητές;
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ
34. Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα.
(β) Ώρες χρήσης.
Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας.
35. Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
(γ) Ώρες χρήσης.
Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών;
36. Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια
κλπ.(περιγράψτε συνοπτικά).
37. Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά).
38. Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης).
39. Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών.
40. Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο
συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση.
41. Συνοπτική Περιγραφή της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
42. Σημειώστε στον πίνακα 5 τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της
απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε
μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος.
Πίνακας 5

Συμβολή στη βαθμολογία %
Κλινικό
Μάθημα/Άσκηση

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών
Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο
Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν
γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών
Δ = Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις
Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις
Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΔΕΠ (ΔΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε)
Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient)
Θ = Παρουσίαση εργασίας
Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά)
Κ = Παρακολουθούνται οι φοιτητές κατά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι)
Λ = Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι)
Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη
(Ναι/Όχι)

43. Περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών
στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή
άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην
άσκηση ιατρικού επαγγέλματος).
44. Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των
βασικών κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες.
45. Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν οι
φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής
άσκησης και ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε.
46. Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευομένους που περιγράφει την
απόδοση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα όσον
αφορά την αποκτηθείσα ικανότητά τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και να
εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική
θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση
ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων).
47. Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία.
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48. Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος
της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών.
49. Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις
απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE 1 και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της
EE, κλπ).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
50. Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση;
Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε.
51. Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας
καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο.
52. Πως κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των
μαθησιακών στόχων;
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