
Το βιβλίο καλύπτει ένα πλήρες φάσμα βασικών κλινικών
δεξιοτήτων και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συστημα-
τικής εκπαίδευσης Ιατρών, Νοσηλευτών και άλλων επαγ-
γελματιών υγείας στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αλλά
και στα πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος (υπηρε-
σία υπαίθρου, ειδικότητα).

Πρόκειται για απλές κλινικές δεξιότητες που μπορούν να
αναπτυχθούν στα πρώτα έτη σπουδών, αλλά και πιο σύν-
θετες που αναφέρονται σε μεταγενέστερα στάδια της εκ-
παίδευσης. Η επιλογή των δεξιοτήτων έγινε με βάση τις
οδηγίες διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων Ιατρικής Εκπαί-
δευσης, όπως είναι το General Medical Council στη Μ. Βρε-
τανία και το European Core Curriculum.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που σχεδιάστηκε και γράφτηκε με
τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη,
αποτελώντας ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό σύγγραμμα. Σε
κάθε κεφάλαιο ακολουθείται η δομή:

‣ Υπόβαθρο, όπου γίνεται εισαγωγή των βασικών αρχών
και των σημαντικών παραμέτρων της κάθε δεξιότητας πριν
την παρουσίασή της.

‣ Απαραίτητες γνώσεις, όπου γίνεται αναφορά σε όλες τις
απαραίτητες γνώσεις πριν τη πραγματοποίηση μιας δεξιό-
τητας.

‣ Πλαίσιο, όπου τονίζονται οι ενδείξεις και αντενδείξεις
πραγματοποίησης μιας δεξιότητας.

‣ Εικόνες – Φωτογραφίες, που απεικονίζουν την υποκείμενη
ανατομία, αλλά και τον τρόπο που πρέπει να πραγματοποι-
είται μια δεξιότητα.

‣ Οδηγός Βήμα – Βήμα, όπου δίνεται η ανάλυση της κάθε
δεξιότητας σε σαφή αιτιολογημένα βήματα. Επιπλέον, όπου
είναι εφικτό, υπάρχει απεικόνιση των βημάτων.

‣ Δυνατότητες συνεχιζόμενης μάθησης, με προτάσεις και
υποδείξεις για τις δυνατότητες εξάσκησης σε κάθε δεξιό-
τητα.

‣ Κλινικά σενάρια, υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου και
προτρέπουν τον ενδιαφερόμενο να συσχετίσει τη θεωρία
με μια κλινική περίπτωση. (Οι σωστές απαντήσεις βρίσκον-
ται στο τέλος του βιβλίου).

Το βιβλίο είναι γραμμένο από συνεργάτες του μαθήματος «Εργα-
στήριο Κλινικών Δεξιοτήτων» της Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
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