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Οι σύγχρονες τάσεις της ιατρικής εκπαίδευσης θεωρούν ότι το πρόγραμμα προπτυχιακών

σπουδών θα πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο όλοι οι φοιτητές να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για

εκπαίδευση σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές.

Με στόχο τη σύνθεση αυτών των διαστάσεων και επίκεντρο τις Κλινικές Δεξιότητες σχεδιάστηκε

και λειτουργεί στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το Εργαστήριο Κλι-

νικών Δεξιοτήτων.

Το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων του ΑΠΘ σχεδιάστηκε μετά από λεπτομερή ανάλυση

της σύγχρονης διεθνούς εμπειρίας και βιβλιογραφίας από μια διεπιστημονική ομάδα. Το περιε-

χόμενο καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του ολοκληρώθηκαν με επιστημονικά τεκμηριωμένα

βήματα και την καθοριστική στήριξη του καθηγητή Παθολογίας-Νεφρολογίας Νικολάου Ντόμπρου.

Η συνεχής και τακτική λειτουργία του στηρίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά και το μεράκι μιας,

ποιοτικά και ποσοτικά, σημαντικής διεπιστημονικής ομάδας η οποία εμπλουτίζει με τη δυναμική

της την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί και την κύρια ομάδα συγγραφής του βιβλίου

αυτού. Η συνεχής συνεργασία μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής αυτής ομάδας και η καθη -

μερινή τριβή για τη διαχείριση του εγχειρήματος αποκάλυψε σε όλες τις συμμετέχουσες και

όλους τους συμμετέχοντες ένα σύνολο νέων αξιών και εμπειριών, αντικαθιστώντας την αναποτε -

λεσματικότητα του ατεκμηρίωτου αυταρχισμού της ιεραρχίας, με την ποιοτική αποτελεσματικότητα

της συλλογικότητας στη δουλειά, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης στις διαπροσωπικές

σχέσεις.

Το ιδανικό περιβάλλον για το ξεκίνημα της εκπαίδευσης στις κλινικές δεξιότητες είναι το

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων. Μέσα στο εργαστήριο δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στις

κλινικές δεξιότητες σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, σε συνθήκες προσομοίωσης, με συστη -

ματικό τρόπο, πριν την επαφή με πραγματικούς ασθενείς. Σύμφωνα με το σπειροειδές μοντέλο1,

η εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες πρέπει να ξεκινάει από τα πρώτα έτη, εισάγοντας σταδιακά

τους φοιτητές σε αυτές ανάλογα με το επίπεδο σπουδών, να είναι συστηματική, συνεχής και να

επεκτείνεται σε όλα τα έτη σπουδών.

Αν και στα πρώτα έτη σπουδών η εκπαίδευση γίνεται κυρίως σε συνθήκες προσομοίωσης,

όσο αυξάνονται τα έτη, ο χρόνος στο εργαστήριο μειώνεται και αυξάνεται αναλόγως ο χρόνος

εκπαίδευσης στο πραγματικό κλινικό περιβάλλον. Όμως, η εκπαίδευση σε συνθήκες προ σο -

μοίωσης είναι σημαντική και για τους φοιτητές των τελευταίων ετών, καθώς από τη μία υπάρχουν

πιο εξειδικευμένες δεξιότητες που διδάσκονται στα κλινικά έτη και από την άλλη το εργαστήριο



δίνει τη δυνατότητα της επανάληψης που συμβάλλει στη διατήρηση ενός καλού επιπέδου κα -

τάρτισης2.

Το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων, λοιπόν, συμβάλλει στην απόκτηση μιας δεξιότητας

(skills mastering), δηλαδή στην ικανότητα επανάληψης της δεξιότητας, χωρίς λάθος, σε συνθήκες

προσομοίωσης. Όμως ο στόχος είναι η αυτονομία στην επιτέλεση μιας δεξιότητας (skills autonomy),

δηλαδή η ικανότητα εφαρμογής της δεξιότητας, χωρίς λάθος, σε πραγματικές συνθήκες με

πραγματικούς ασθενείς.

Για την εξέταση της απόκτησης ή της αυτονομίας κλινικών δεξιοτήτων απαιτούνται αντι κει -

μενικές μέθοδοι αξιολόγησης. Η Αντικειμενικά Δομημένη Κλινική Εξέταση, γνωστή ως εξέταση

OSCE (από τα αρχικά Objective Structured Clinical Examination), αποτελεί εδώ και πολλές

δεκαετίες την πλέον αποδεκτή μέθοδο για την αντικειμενική εξέταση κλινικών δεξιοτήτων σε

συνθήκες προ σομοίωσης3. Για την εξέταση των κλινικών δεξιοτήτων σε πραγματικούς ασθενείς

σήμερα κυρίως χρησιμοποιούνται η σύντομη κλινική εξέταση (mini-CEX) και η άμεση παρατήρηση

πρακτικών δεξιοτήτων (DOPS), που επίσης συνδυάζουν υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε με στόχο να καλύψει τις κλινικές δεξιότητες που θα πρέπει να

κατέχουν οι πτυχιούχοι Ιατρικής και γενικά των σχολών των επαγγελμάτων υγείας. Πρόκειται

για απλές δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στα πρώτα έτη σπουδών, αλλά και πιο

σύνθετες που αναφέρονται σε μεγαλύτερα έτη. Η επιλογή των δεξιοτήτων έγινε με βάση τις

οδηγίες διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων Ιατρικής Εκπαίδευσης, όπως είναι το General Medical

Council στη Μ. Βρετανία και το European Core Curriculum – The students’ perspective (Bristol,

Ιούλιος 2006). Επιπρόσθετα, σε πρόσφατες εκδόσεις τους, το Tomorrow’s Doctor4 και το Scottish

Doctor5 αναφέρουν με σαφήνεια τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι φοιτητές της Ιατρικής.

Το βιβλίο «Βασικές Κλινικές Δεξιότητες» προσεγγίζει, με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή

του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων, τις κλινικές δεξιότητες με ένα συστηματικό τρόπο,

επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να ξεκαθαρίσουν έννοιες και να εκπαιδευτούν, ακο λου -

θώντας μια λογική σειρά για κάθε δεξιότητα. Παράλληλα αποτελεί έναν απαραίτητο οδηγό

προετοιμασίας για τις πρακτικές εξετάσεις αξιολόγησης κλινικών δεξιοτήτων (OSCE, mini-CEX,

DOPS).

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί πως για πολλές κλινικές δεξιότητες δεν υπάρχει

ένας μόνο σωστός τρόπος επιτέλεσής τους. Στο βιβλίο αυτό προτείνεται ένας τρόπος που

στηρίζεται στη βιβλιογραφία, αλλά και στην εμπειρία των συγγραφέων. Αν και διαπιστώνεται

συμφωνία στις αρχές, υπάρχουν αρκετές παραλλαγές που επίσης είναι σωστές. Είναι λοιπόν

σημαντικό πριν από την επιτέλεση των δεξιοτήτων σε ένα κλινικό περιβάλλον να λαμβάνονται

υπόψη, εφόσον υπάρχουν, το διαθέσιμα πρωτόκολλα. 
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Πώς να μελετήσετε αυτό το βιβλίο και πώς θα αναπτύξετε μία δεξιότητα

Στην ενότητα «Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο» είδατε πώς σχεδιάστηκε το

βιβλίο αυτό, ώστε να αποτελεί ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό βοήθημα. Στη συνέχεια θα προ σπα -

θήσουμε να σας εξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες πώς το βιβλίο θα σας βοηθήσει

στην εκμάθηση των βασικών κλινικών δεξιοτήτων.

Η μελέτη αυτού του βιβλίου προτείνουμε να ξεκινήσει από δύο κεφάλαια: α) Το κεφάλαιο

14 «Πρόληψη λοιμώξεων» που αποτελεί το άλφα και το ωμέγα για την ασφάλεια των ασθενών

μας, των συναδέλφων μας και τη δική μας και β) το κεφάλαιο 1 «Ιατρικό ιστορικό». Αν και οι

δεξιότητες επικοινωνίας από μόνες τους μπορούν να αποτελέσουν το περιεχόμενο ενός ξεχωριστού

βιβλίου, σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται το βασικό πλαίσιο επικοινωνίας του

γιατρού με τον ασθενή.

Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Ειδικά στον τομέα της θεωρίας ο ανα -

γνώστης καλείται να έχει μια σειρά «απαραίτητων γνώσεων» πριν εμβαθύνει στην επιμέρους

κλινική δεξιότητα. Σας προτείνουμε να μελετήσετε κάθε κεφάλαιο με τη σειρά που παρουσιάζεται

και όχι αποσπασματικά ανατρέχοντας απευθείας στον πρακτικό οδηγό βημάτων. Για την επιτέλεση

μιας δεξιότητας με σωστό τρόπο θα πρέπει να προηγηθεί η θεωρητική κατάρτιση. Μελετήστε

το «Υπόβαθρο» που συνδυάζει τις απαραίτητες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και παθο φυ -

σιολογίας. Στη συνέχεια, στην ενότητα «Πλαίσιο» θα σας δοθεί η δυνατότητα να απαντήσετε

στο ερώτημα πότε ενδείκνυται και πότε αντενδεικνύεται η συγκεκριμένη δεξιότητα, ώστε να τεκ-

μηριώσετε τη στάση σας. 

Ο «Οδηγός βήμα-βήμα» για κάθε δεξιότητα περιλαμβάνει τα βήματα αλλά και την αιτιολογία

για κάθε βήμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε γιατί πρέπει να γίνει το κάθε βήμα. Ένα ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι το πλούσιο φωτογραφικό του υλικό. Ιδιαίτερη προσπάθεια

έγινε ώστε να συμπεριληφθούν φωτογραφίες που εστιάζονται σε κρίσιμα βήματα της δεξιότητας. 

Κάθε κεφάλαιο κλείνει με την ενότητα «Δυνατότητες συνεχιζόμενης μάθησης» με προτάσεις

για το πώς και το πού θα εξασκηθείτε στις συγκεκριμένες δεξιότητες, πέρα από το Εργαστήριο

Κλινικών Δεξιοτήτων. Τα «Κλινικά Σενάρια», τέλος, δίνουν τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά

στις πραγματικές συνθήκες απαντώντας σε συνήθη καθημερινά προβλήματα.

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2014 Εμμανουήλ Σμυρνάκης

Μαρία Μοιρασγεντή

Κωνσταντίνος Τούφας

Βασίλης Γροσομανίδης

Αλέξης Μπένος


