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1. ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή, απφ πνιιά ρξφληα έρεη εδξαησζεί ζαλ θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα ζηελ
Απζηξαιαζία, ηνλ Καλαδά, ηελ Ηξιαλδία, ην Δλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Ζ.Π.Α. αιιά ν φξνο
εηδηθφηεηα ίζσο λα πξνθαιεί ζχγρπζε κεηαθξαδφκελνο ζηηο δηάθνξεο Δπξσπατθέο γιψζζεο. Γη’
απηφ ην ιφγν νξηζκέλεο θνξέο ζεσξείηαη ζπλψλπκνο κε ηελ επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα φπσο
απηή κπνξεί λα παξέρεηαη απφ ηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Χζηφζν, ε εηδηθφηεηα ηεο
Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ελζσκαηψλεη ηελ αλαδσνγφλεζε θαη πεξαηηέξσ δηαρείξηζε αδηαθνξνπνίεηα
φισλ ησλ άκεζα ή έκκεζα επεηγφλησλ πεξηπηψζεσλ σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ ή ηεο
κεηαβίβαζεο ησλ θξνληίδσλ ηνπ αζζελνχο ζε άιιν γηαηξφ. Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή είλαη κία
πνιπζεκαηηθή, νξηδφληηα εηδηθφηεηα, αιιειεμαξηψκελε κε ηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο.
Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηεο είλαη λα ζπκπιεξψλεη θαη φρη λα αληαγσλίδεηαη ηηο άιιεο ηαηξηθέο
εηδηθφηεηεο.
Ζ Δπξσπατθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM), ηδξχζεθε ην 1994 θαη ελζσκαηψλεη κία
νκνζπνλδία απφ 24 εζληθέο εηαηξείεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο κε πεξηζζφηεξα απφ 14,000 ηαηξηθά
κέιε. Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζήκεξα είλαη αλαγλσξηζκέλε ζαλ θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα ζε
δεθαπέληε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αλ θαη κφλν ελλέα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή
νδεγία ηεο Δ.Δ. [1] θαη ζε πέληε θξάηε ηεο Δ.Δ. ππάξρεη ζαλ ππεξ-εηδηθφηεηα (εμεηδίθεπζε). Ζ
ζπληζηψκελε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη πέληε ρξφληα, αλ θαη ζήκεξα είλαη
γεληθά απνδεθηφ φηη ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ην ρξφλν πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ.
Σα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά κίαο θιηληθήο εηδηθφηεηαο πεξηιακβάλνπλ έλα ηδηαίηεξν πεδίν
δξάζεο, έλαλ νξηζκέλν φγθν γλψζεσλ θαη έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ζ
Δπείγνπζα Ηαηξηθή έρεη έλα ηδηαίηεξν πεδίν δξάζεο, ηφζν κέζα ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ
Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα. Απηφ ην έγγξαθν φρη κφλν πεξηγξάθεη ην
ζπλαθή φγθν γλψζεσλ θαη ζρεηηθψλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ αιιά εδξαηψλεη θαη ηηο
νπζηαζηηθέο αξρέο γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οξηζκέλα επξσπατθά θξάηε ζε απηφ ην ζηάδην ίζσο δελ επηιέμνπλ ηελ νδφ ίδξπζεο θαη
αλαγλψξηζεο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζαλ θχξηα εηδηθφηεηα, φπνπ φκσο επηιερζεί απηή ε νδφο,
νη αξρέο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηφ ην
έγγξαθν θαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο γηαηξνχο πνπ επηιέγνπλ ηελ Δπεηγνπζα Ηαηξηθή ζαλ εηδηθφηεηα
ζε έλα εληαίν επξσπατθφ επίπεδν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαβίβαζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο
πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Οη Δπξσπατθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε Δπείγνπζα Ηαηξηθή
αλαπηχζζεηαη ή παξακέλεη ζαλ εμεηδίθεπζε ελζαξξχλνληαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ηθαλφηεηεο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ επηηπγράλνληαη σο ην ηέινο ηεο εμεηδίθεπζεο.
Ζ Δπξσπατθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM) αξρηθά δεκνζίεπζε έλα Δπξσπατθφ
Κεληξηθφ Οδεγφ πνπδψλ γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ην 2002 [2]. Ζ παξνχζα είλαη ε λέα θαη
εθηεηακέλε έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ θαη παξνπζηάδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη νξγάλσζε αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπγθξηλφκελνπ
επηπέδνπ αλά ηελ Δπξψπε. Σν έγγξαθν αλαπηχρζεθε απφ Οκάδα Δξγαζίαο (Curriculum Task
Force) ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ
αληηπξφζσπνη απφ 17 Δπξσπατθέο Δζληθέο Δηαηξείεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. Έρεη αλαζεσξεζεί
θαη εγθξηζεί απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Πνιιαπιψλ Δηδηθνηήησλ γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή
(Multidisciplinary Joint Committee of Emergency Medicine) ηεο Έλσζεο ησλ Δπξσπατθψλ
Ηαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ (UEMS) θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ νινκέιεηα ηεο UEMS ζηε ζπλάληεζή
ηεο ζηηο Βξπμέιεο ηελ 25 Απξηιίνπ 2009.
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2. ΕΙΑΓΩΓΗ
2.1 Ζ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή είλαη κία ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ νμέσλ θαη επεηγφλησλ πηπρψλ ηεο
αζζέλεηαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε έλα αδηαθνξνπνίεην, πιήξεο
θάζκα ζσκαηηθψλ παζήζεσλ θαη δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο [3]. Δίλαη κία εηδηθφηεηα ζηελ
νπνία ν ρξφλνο είλαη θξίζηκνο. Ζ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο πεξηιακβάλεη ηελ
πξνλνζνθνκεηαθή θαη λνζνθνκεηαθή ππνδνρή, αλαδσνγφλεζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ άκεζα
θαη έκκεζα επεηγφλησλ πεξηπηψζεσλ σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ απφ ην Σκήκα Δπεηγφλησλ
Πεξηζηαηηθψλ ή ηεο αλάιεςεο ηεο πεξαηηέξσ θξνληίδαο απφ άιιν γηαηξφ. Δπίζεο εκπιέθεηαη
ζηελ αλάπηπμε πξνλνζνθνκεηαθψλ θαη ελδνλνζνθνκεηαθψλ επεηγφλησλ ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ.
2.2 O ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
Κάζε Οδεγφο πνπδψλ νθείιεη λα δειψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο, ην πεξηερφκελν,
εκπεηξίεο, απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κίαο εηδηθφηεηαο
[4]. Θα πξέπεη λα πεξηέρεη κία πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα εηζαγσγή ζην πξφγξακκα, ηε δηάξθεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
κε ηηο αλάινγεο πξνζαξκνγέο, ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη κία πεξηγξαθή ησλ
αλακελφκελσλ κεζφδσλ εθκάζεζεο, δηδαζθαιίαο, αλάδξαζεο θαη επνπηείαο. Ο Οδεγφο πνπδψλ
ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πεξηνρέο ηφζν γεληθά ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο φζν θαη εηδηθά ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο [4]. Σν έγγξαθν απηφ πεξηγξάθεη ην ζπληζηψκελν Οδεγφ πνπδψλ
γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζηελ Δπξψπε.

3. ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ, ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Ο Οδεγφο πνπδψλ θαιχπηεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ν
εθπαηδεπφκελνο ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή πξέπεη λα απνθηήζεη θαη πεξηιακβάλεη:
 Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ηνπ Δπξσπαίνπ Δπεηγνληνιόγνπ
 Κύξηεο Γλώζεηο Αλά ύζηεκα
 πλήζε Κιηληθά Πξνβιήκαηα
 Δηδηθά Θέκαηα ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο
 Κύξηεο Κιηληθέο Πξάμεηο θαη Γεμηόηεηεο.
3.1 ΚΤΡΗΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΟΤ ΔΠΔΗΓΟΝΣΟΛΟΓΟΤ
Κάπνηεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ είλαη απηέο πνπ
απαηηνχληαη απφ θάπνην λνζνθνκεηαθφ εηδηθφ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, ελψ άιιεο είλαη πην
εηδηθέο γηα ηελ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. Χζηφζν, είλαη απνδεθηφ φηη ην επίπεδν ησλ
ηθαλνηήησλ πνπ απαηηείηαη γηα έλαλ Δπεηγνληνιφγν ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο ηεο ηαηξηθήο
πξάμεο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε απηφ πνπ θαζνξίδεη εάλ θαη πφηε αξκφδεη επείγνπζα ή
άκεζε παξαπνκπή ζε θάπνηνλ άιιν εηδηθφ. Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζπκπιεξψλεη θαη δελ
απνζθνπεί ζην λα αληαγσληζηεί ηηο άιιεο λνζνθνκεηαθέο εηδηθφηεηεο
Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν Δπεηγνληνιφγνο εμειίζζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, φπσο έρνπλ νξηζηεί
[5,6,7], είλαη:
 Ηαηξηθή Φξνληίδα αζζελώλ
 Ηαηξηθέο γλώζεηο
 Δπηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο
 Δπαγγεικαηηζκόο, εζηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα
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 Οξγαλσηηθόο ζρεδηαζκόο θαη δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηώλ
 Δθπαίδεπζε θαη έξεπλα.
3.1.1 ΗΑΣΡΗΚΔ ΦΡΟΝΣΗΓΔ ΑΘΔΝΧΝ
Οη Δπεηγνληνιφγνη θξνληίδνπλ αζζελείο κε έλα επξχ θάζκα παζνινγίαο, απφ ηελ απεηιεηηθή γηα
ηε δσή σο ηελ απηνπεξηνξηδφκελε, θαη απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πξνζέιεπζε θαη ν
αξηζκφο απηψλ ησλ αζζελψλ είλαη απξφβιεπηνη παξάγνληεο θαη νη αζζελείο ζπλήζσο
πξνζέξρνληαη κε ζπκπηψκαηα θαη φρη κε δηαγλψζεηο. Δπνκέλσο, ε παξνρή θξνληίδαο πξέπεη λα
γίλεηαη κε δηαβάζκηζε πξνηεξαηνηήησλ θαη απηή είλαη κία δπλακηθή δηαδηθαζία. Ζ πξνζέγγηζε
ηνπ αζζελνχο είλαη ζθαηξηθή ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζε φξγαλα. Ζ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο
πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Δζηηάδεηαη
ζηελ αξρηθή θξνληίδα σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ απφ ην ΣΔΠ ή ηελ παξαπνκπή ζε άιινπο
επαγγεικαηίεο Τγείαο. Ζ επηκφξθσζε ησλ αζζελψλ θαη δεηήκαηα δεκφζηαο Τγείαο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππ’ φςε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Γηα λα δηαζθαιηζζνχλ ηα παξαπάλσ, νη
Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζηα παξαθάησ:
3.1.1.1 Γηαινγή
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο αξρέο δηαινγήο, ε νπνία είλαη ε δηαδηθαζία
θαηαλνκήο θαη ηαηξηθήο ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ παξνρήο θξνληίδσλ ζε
πξνλνζνθνκεηαθφ επίπεδν, ζην ΣΔΠ θαη ζηελ πεξίπησζε καδηθψλ ηξαπκαηηζκψλ. Βαζίδεηαη
θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε δσηηθψλ παξακέηξσλ θαη ζπκπησκάησλ - θιεηδηά ψζηε λα δηαβαζκίδεη
πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ηαμηλνκεί ηνπο αζζελείο ζχκθσλα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή
ηεο λφζνπ, ηεο πξφγλσζεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.
3.1.1.2 Πξσηνβάζκηα εθηίκεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή θαηαζηάζεσλ
Σν ζχζηεκα πξνζέγγηζεο ABCDE πξέπεη λα είλαη ην εξγαιείν πξσηνβάζκηαο εθηίκεζεο γηα
φινπο ηνπο αζζελείο θαη δελ απαηηεί παξαθιηληθφ έιεγρν. Δίλαη κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη αλαδσνγφλεζε αζζελψλ ζε θξίζηκε θαηάζηαζε θαη ηξαπκαηηψλ. Οη
Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ, λα απνθαζηζηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ: [A] Σνλ
αεξαγσγφ (Airway), [B] ηελ αλαπλνή (Breathing), [C] ηελ θπθινθνξία (Circulation) , [D] ηε
λεπξνινγηθή θαηάζηαζε (Disability) θαη [E] ηελ πιήξε έθζεζε (Exposure) ηνπ αζζελνχο.
3.1.1.3 Δζηηαζκέλν ηαηξηθό ηζηνξηθό
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα εζηηάδνπλ ην αξρηθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ζηα ζπκπηψκαηα γηα ηα
νπνία ν αζζελήο πξνζέξρεηαη θαη ηφζν ζε θιηληθά επξήκαηα φζν θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ
απαηηνχλ άκεζε θξνληίδα.
3.1.1.4 Γεπηεξνβάζκηα εθηίκεζε θαη άκεζε θιηληθή δηαρείξηζε
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα επηηεινχλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθηίκεζε ησλ αζζελψλ κε έγθαηξε
επηινγή παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ εζηηάδνληαο ζηελ αλάγθε γηα άκεζε παξέκβαζε. Ζ θιηληθή
δηαρείξηζε ηνπ αζζελνχο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη πεξαηηέξσ πηπρέο ηεο πγείαο
(ζσκαηηθέο, δηαλνεηηθέο θαη θνηλσληθέο).
3.1.1.5 Λήςε θιηληθώλ απνθάζεσλ
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
• δεύηεξε - δηαινγή
• άκεζε θαη/ή νξηζηηθή θξνληίδα ζην ΣΔΠ
• ζρεδηαζκόο γηα εηζαγσγή ή εμηηήξην.
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ζέζε
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θιηληθέο
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3.1.1.6 Κιηληθή ηεθκεξίσζε
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη ζπγρξφλσο λα θαηαγξάθνπλ ηαηξηθά αξρεία ηα νπνία λα εζηηάδνπλ ζε:
• ζρεηηθό ηαηξηθό ηζηνξηθό
• θύξηα ζπκπηώκαηα θαη παζνινγηθά επξήκαηα
• πξνζσξηλή δηάγλσζε θαη ζρεδηαζκόο παξαθιηληθνύ ειέγρνπ
• απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ
• ζεξαπεπηηθή αγσγή
• ζπκπεξάζκαηα θαη απνθάζεηο πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο
• ελεκέξσζε αζζελνύο.
3.1.1.7 Δπαλεθηίκεζε θαη πεξαηηέξσ δηαρείξηζε
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα επαλεθηηκνχλ ζπλερψο ηνλ αζζελή, κε πξνζαξκνγή ηεο
πξνζσξηλήο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο, φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην.
3.1.2 ΗΑΣΡΗΚΔ ΓΝΧΔΗ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
Οη Δπεηγνληνιφγνη ρξεηάδεηαη λα απνθηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ηηο γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θεθάιαηα 3.2, 3.3, 3.4 θαη 3.5.
3.1.3 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή αζθείηαη ζε δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία είλαη νπζηψδεο γηα ηελ παξνρή αζθαινχο θξνληίδαο θαη γηα ηελ εδξαίσζε θαη
δηαηήξεζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απνθεχγνληαο εκπφδηα φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή
θφξηηζε, ην άγρνο θαη νη πξνθαηαιήςεηο. Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηνχλ δεμηφηεηεο ιεθηηθήο αιιά θαη κε - ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο θαη
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη άιιεο επηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο
αδπλαηεί λα επηθνηλσλήζεη ιφγσ ειηθίαο ή δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο, ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κε ην γνλέα ή άιιν λφκηκν αληηπξφζσπν. Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα επηδεηθλχνπλ επηθνηλσληαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
παξαθάησ:
3.1.3.1 Αζζελείο θαη ζπγγελείο
Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εκπινθή ηνπ αζζελνχο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, λα αλαδεηνχλ ηελ πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα δηαγλσζηηθέο θαη
ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, λα κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο, λα αλαγγέιινπλ δπζάξεζηα λέα, λα
δίλνπλ ζπκβνπιέο θαη ζπζηάζεηο κε ην εμηηήξην θαη επίζεο λα βξίζθνπλ ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε
αζζελείο κε γισζζηθνχο θξαγκνχο.
3.1.3.2 πλάδειθνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο
εκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα έλαλ Δπεηγνληνιφγν είλαη ε απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθψλ κε ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, ε ηθαλφηεηα λα εξγάδεηαη ζαλ κέινο ή αξρεγφο κίαο
νκάδαο θαη λα παξαπέκπεη ή λα δηαθνκίδεη αζζελείο κε αζθάιεηα.
3.1.3.3 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδσλ όπσο ε αζηπλνκία, ε ππξνζβεζηηθή θαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο
Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα δείρλνπλ πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απφξξεηνπ.
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3.1.3.4 Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ην επξύ θνηλό
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
κε έλα επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν, παξέρνληαο ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη ζεβφκελνη ην ηαηξηθφ
απφξξεην.
3.1.4 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΆΛΛΑ ΖΘΗΚΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ
3.1.4.1 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα
Ζ γεληθή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ Δπεηγνληνιφγσλ
δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ εξγαζία ππφ αγρψδεηο ζπλζήθεο θαη απφ ηελ
αλνκνηνγέλεηα ησλ αζζελψλ. Πξέπεη λα καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο
αλάγθεο θαη λα εξγάδνληαη κέζα ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
απην-ελεξγνπνηνχληαη αθφκε θαη ζε ζηηγκέο άγρνπο θαη δπζάξεζησλ ζπλζεθψλ. Πξέπεη λα
αλαγλσξίδνπλ ηφζν δηθά ηνπο ιάζε φζν θαη ιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εθηηκνχλ ηε ζπκκεηνρή
ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθήο απφ ζπλαδέιθνπο [8,9].
3.1.4.2 Δξγαδόκελνη ζαλ κέιε ή αξρεγνί νκάδσλ
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα θαηαλννχλ ην ξφιν ησλ ζπλαδέιθσλ απφ άιιεο εηδηθφηεηεο θαη λα
είλαη ζε ζέζε λα εγνχληαη ή λα εξγάδνληαη ηζφηηκα θαη απνηειεζκαηηθά αθφκε θαη ζε
λενζχζηαηεο ή κεγάιεο νκάδεο, ζπρλά θάησ απφ ζεκαληηθφ άγρνο.
3.1.4.3 Απνζηνιή θαη παξαπνκπή
Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα θαηαλννχλ ηηο επζχλεο θαη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο παξαπνκπήο
ηνπ αζζελνχο ζε άιιν εηδηθφ ή ηεο δηαθνκηδήο ηνπ ζε άιιν γηαηξφ, επαγγεικαηία Τγείαο ή
πγεηνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ.
3.1.4.4 Δκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ
Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. Πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίδνπλ
πξνβιήκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ δχλαληαη λα πξνθχπηνπλ φηαλ ζπλνκηινχλ κε ζπγγελείο, κε
ηελ αζηπλνκία, ζε επηθνηλσλίεο κε ην Δ.Κ.Α.Β., ζε ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο θαη ζηα Μ.Μ.Δ.
3.1.4.5 Απηνλνκία θαη πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ηθαλψλ γηα θξίζε αζζελψλ λα
ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα πνπ ηνπο παξέρεηαη.
Οθείινπλ επίζεο λα εθηηκνχλ ην δηθαίσκα ησλ ηθαλψλ γηα θξίζε αζζελψλ λα αξλνχληαη θιηληθέο
πξάμεηο ή ζεξαπεία. Πξέπεη λα θαηαλννχλ κε πνηφ ηξφπν νη δενληνινγηθέο αξρέο ηεο απηνλνκίαο
θαη ηεο πιεξνθνξεκέλεο ζπγθαηάζεζεο επεξεάδνπλ ηνπο αζθνχληεο ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθε.
3.1.4.6 Ο ηθαλόο/κε ηθαλόο γηα δηθαηνπξαμία αζζελήο
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ εάλ έλαο αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα
ιακβάλεη απνθάζεηο κεηά απφ πιεξνθφξεζε. Οθείινπλ λα θαηαλννχλ ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ
θεδεκφλα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηελ πνιηηεία ελήιηθα φηαλ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο
αλειίθνπο. Πξέπεη επίζεο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
ηθαλφηεηα γηα θξίζε ησλ λνεηηθά αζζελψλ.
3.1.4.7 Καθνπνίεζε θαη βία
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο
αζζέλεηαο ή ηνπ ηξαχκαηνο πνπ ίζσο λα ππνδεηθλχνπλ ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή
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νηθνγελεηαθή βία ζε βάξνο παηδηψλ ή ελειίθσλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα ελεξγνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ ή ελειίθσλ. Πξέπεη επίζεο λα
γλσξίδνπλ πψο λα πξνιακβάλνπλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν θαθνπνίεζεο ή άζθεζεο βίαο
θαηά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε ζρεκαηηζκνχο παξνρήο επεηγφλησλ θξνληίδσλ.
3.1.4.8 Με πξνζπάζεηα αλάδσνγόλεζεο (DNAR) θαη πεξηνξηζκνί ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα καζαίλνπλ λα ζπδεηνχλ κε ζπλαδέιθνπο θαη κε έλα επαγγεικαηηθφ
θαη θαηάιιειν ηξφπν κε ζπγγελείο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ή πηζαλή δηαθνπή ζεξαπεπηηθψλ
παξεκβάζεσλ φηαλ απηφ ζεσξείηαη ηαηξηθά απνδεθηφ [10]. Πξέπεη λα θαηαλννχλ πφηε θαη κε
πνην ηξφπν νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο
ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο (living wills, durable powers of attorney).
3.1.4.9 Ηαηξν - λνκηθά δεηήκαηα
Οη Δπεηγνληνιφγνη νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
εξγάδνληαη.
3.1.4.10 Ννκνζεζία θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο
Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηε δενληνινγία θαη ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηηο
λνκηθέο πηπρέο δεηεκάησλ βηνεζηθήο πνπ δχλαληαη λα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο
Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ ινγηθά δενληνινγηθέο ζπγθξνχζεηο
θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχνπλ δενληνινγηθά θαη άιια εζηθά δηιήκκαηα κε ηνλ
θαηάιιειν ηξφπν. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαδεηνχλ θαζνδήγεζε απφ ηε λνκνζεζία, αλ θαη ν
λφκνο πνιιέο θνξέο δελ δίδεη ιχζεηο ζε εζηθά δεηήκαηα.
Ζ Γενληνινγία πξνεηνηκάδεη ηνπο Δπεηγνληνιφγνπο λα αληηκεησπίδνπλ λέα εζηθά δηιήκκαηα
θαηά ηελ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο [9,11]. Ζ ρξήζε ηεο εζηθήο αλάιπζεο παξέρεη ην
πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εζηθνχ ρξένπο, ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Οη
Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα πξνζαξκφδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ
γεληθέο εζηθέο αξρέο θαηά ηελ άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζρεηηθά κε:
 Σελ απηνλνκία ησλ αζζελώλ (πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε θαη άξλεζε, ηθαλφηεηα ηνπ
αζζελνχο γηα ιήςε απνθάζεσλ, θξνληίδα αλειίθσλ, έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηζπκίεο
ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζεζπηζκάησλ ηνπ
Καινχ ακαξείηε).
 Απνθάζεηο ηέινπο ηεο δσήο (πεξηνξηζκφο αλαδσνγφλεζεο, καηαηφηεηα δηαδηθαζηψλ).
 Σε ζρέζε γηαηξνύ-αζζελνύο (εκπηζηεπηηθφηεηα, εηιηθξίλεηα θαη επηθνηλσλία, ζπκπφληα θαη
θαηαλφεζε).
 Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηθαηνζύλε (θαζήθνλ, εζηθά δεηήκαηα θαηά ηελ αλαδσνγφλεζε,
νξζνινγηζηηθή παξνρή θξνληίδσλ, εζηθά δεηήκαηα Ηαηξηθήο θαηαζηξνθψλ, έξεπλα, δεηήκαηα
αλαδσνγφλεζεο θαηά ηελ θχεζε).
3.1.5 ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Οη ηθαλφηεηεο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ θξνληίδσλ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη
ζπλερψο λα ηεξαξρνχλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηνπο ππάξρνληεο θαη
δηαζέζηκνπο πφξνπο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ αζζελψλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ.
3.1.5.1 Γηαρείξηζε πεξηπηώζεσλ
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ θαη λα εμηζνξξνπνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο
δηαδηθαζίεο παξνρήο θξνληίδσλ αλάκεζα ζηνλ θάζε αζζελή θαη ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ. Μεηά
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ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα αμηνιφγεζε, κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ έλαλ αζζελή ζε
θάπνην άιιν ζεκείν επαθήο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο ή ηεο θνηλφηεηαο. Πξέπεη
επίζεο λα παξέρνπλ ζαθείο νδεγίεο ζηνπο αζζελείο πνπ ηνπο δίλεηαη εμηηήξην ρσξίο
πξνθαζνξηζκέλε επαλεμέηαζε.
3.1.5.2 Πξόηππα πνηόηεηαο, έιεγρνο θαη θιηληθά απνηειέζκαηα
Ζ ρξήζε επηζηεκνληθά θαηαμησκέλεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο (evidence - based medicine) απφ ηνπο
Δπεηγνληνιφγνπο θαη ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο είλαη ζεκαληηθά κέζα γηα ηε βειηίσζε
ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ ψζηε απηή λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή. Οη
Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ειέγρνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θιηληθά
απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ελδερφκελεο αλαθνξέο γηα θξίζηκα ζπκβάληα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
βειηηψλεηαη ζπλερψο ε θιηληθή πξαθηηθή.
3.1.5.3 Γηαρείξηζε ρξόλνπ
Οη Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη θάζε αζζελή θαζψο θαη ηε
ζπλνιηθή ξνή ησλ αζζελψλ κέζα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην ην νπνίν ζα εμαξηάηαη απφ ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηα απνδεθηά ηαηξηθά πξφηππα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ. Οη
Δπεηγνληνιφγνη ζα πξέπεη επίζεο λα καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην δηθφ ηνπο ρξφλν κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
3.1.5.4 Γηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ
Οη Δπεηγνληνιφγνη ζπρλά δηαρεηξίδνληαη αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο νη άκεζα δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ζπιινγή
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο πεγέο ελψ ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ην ηαηξηθφ απφξξεην.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο θξνληίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζβάζηκεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίεο Τγείαο κέζσ ηεο επαξθνχο
θαηαγξαθήο ηνπο.
Οη Δπεηγνληνιφγνη ρξεηάδνληαη επξεία γλψζε ησλ πην πξφζθαησλ ηαηξηθψλ εμειίμεσλ θαη ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο
κε ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ηνπ θάζε αζζελνχο.
3.1.5.5 Καηαγξαθή
Οη Δπεηγνληνιφγνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαγξαθή ζαθψλ, επαλάγλσζησλ, αθξηβψλ,
ζχγρξνλσλ θαη πιήξσλ αξρείσλ γηα ηε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο φπνπ ν
θαηαγξάθσλ, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα. Ζ θαηαγξαθή είλαη κία
ζπλερήο δηαδηθαζία θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φζν απηφ είλαη εθηθηφ.
3.1.6 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΈΡΔΤΝΑ
3.1.6.1 Απηό-εθπαίδεπζε θαη βειηίσζε
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα δηεπξχλνπλ ηε γλψζε θαη άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο κέζσ
ζπλερνχο εθπαίδεπζεο. Οθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα πεδία ζηα νπνία κπνξνχλ λα βειηησζνχλ
θαη λα καζαίλνπλ λα παξέρνπλ ηαηξηθέο θξνληίδεο πνπ λα είλαη επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλεο.

3.1.6.2 Δθπαηδεπηηθέο ηθαλόηεηεο
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Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία εθπαηδεπνκέλσλ επαγγεικαηηψλ
Τγείαο φισλ ησλ επηπέδσλ θαζψο θαη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οθείινπλ θαηά ζπλέπεηα λα
αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί δάζθαινη.

3.1.6.3 Κξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ θιηληθή ηνπο
πξαθηηθή. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ λα εμαζθνχλ επηζηεκνληθά θαηαμησκέλε ηαηξηθή πξαθηηθή θαη
λα εθαξκφδνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε
ηηο αξρέο ηεο θιηληθήο επηδεκηνινγίαο, ηεο βηνζηαηηζηηθήο, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (risk management).

3.1.6.4 Κιηληθή θαη βαζηθή έξεπλα
Οη Δπεηγνληνιφγνη πξέπεη λα θαηαλννχλ ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο, ηε
ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ζηελ θιηληθή έξεπλα θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο βαζηθήο
έξεπλαο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη λα ηηο
θαηαλννχλ, λα ηηο παξνπζηάδνπλ θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Θα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κίαο ππφζεζεο απφ έλα θιηληθφ πξφβιεκα θαη ηε δηαδηθαζία
ειέγρνπ απηήο ηεο ππφζεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο ιήςεο
ζπγθαηάζεζεο θαζψο θαη ηα εζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο ζε επείγνπζεο
θαηαζηάζεηο.

3.2 ΚΤΡΗΔ ΓΝΧΔΗ ΑΝΑ ΤΣΖΜΑ
Απηφ ην ηκήκα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ πεξηέρεη πίλαθεο ησλ θχξησλ γλψζεσλ αλά ζχζηεκα, πνπ
απνζθνπνχλ ζηε δηαρείξηζε αζζελψλ κε αδηαθνξνπνίεηα ζπκπηψκαηα. ε γεληθέο γξακκέο, νη
πίλαθεο απηνί αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζεηξά: ζπγγελείο δηαηαξαρέο, θιεγκνλψδεηο θαη ινηκψδεηο
παζήζεηο, ηξαχκαηα, φγθνη, αγγεηαθέο δηαηαξαρέο (ηζραηκία θαη αηκνξξαγία), άιιεο δηαηαξαρέο.
Δθ ησλ πξαγκάησλ απηνί νη πίλαθεο δελ κπνξεί λα είλαη δηεμνδηθνί.
3.2.1 ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Αλαηκίεο
• Δπηπινθέο ιεκθώκαηνο θαη ιεπραηκίαο
• πγγελείο δηαηαξαρέο
 αηκνξξνθηιίεο θαη λφζνο Von Willebrand, θιεξνλνκηθέο αηκνιπηηθέο αλαηκίεο,
δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
 νπδεηεξνπεληθφο ππξεηφο, ινηκψμεηο ζε αζζελείο κε αλνζν-αλεπάξθεηα
• Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία
 επίθηεηεο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο (αλεπάξθεηα παξαγφλησλ πήμεο, δηάρπηε
ελδναγγεηαθή πήμε), θαξκαθεπηηθέο δηαηαξαρέο ηεο πήμεο (αληηπεθηηθά, αληηαηκνπεηαιηαθνί παξάγνληεο, ηλσδνιπηηθά), ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθχξα,
ζξνκβσηηθή ζξνκβνπεληθή πνξθχξα
• Αληηδξάζεηο κεηαγγίζεσλ
3.2.2 ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Αιιεξγίεο θαη αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
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 νμείεο επηπινθέο ησλ αγγεΐηηδσλ
3.2.3 ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• πγγελείο δηαηαξαρέο
 λφζνο ηνπ Hirschsprung, εθθφιπσκα Meckel, ππισξηθή ζηέλσζε
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
 ζθσιεθνεηδίηηδα, ρνινθπζηίηηδα, ρνιαγγείηηδα, εθθνιπσκαηίηηδα, εμάξζεηο θαη
επηπινθέο ησλ θιεγκνλσδψλ εληεξνπαζεηψλ, γαζηξίηηδα, γαζηξεληεξίηηδα,
γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, επαηίηηδα, παγθξεαηίηηδα, πεπηηθφ έιθνο,
πεξηηνλίηηδα
• Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο
 Ζπαηηθέο δηαηαξαρέο, επαηηθή αλεπάξθεηα
• Σξαπκαηηθά θαη κεραληθά πξνβιήκαηα
 μέλα ζψκαηα, πεξίζθημε θήιεο, εληεξηθή απφθξαμε - εηιεφο
• Όγθνη
• Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία
 ηζραηκηθή θνιίηηδα, αηκνξξαγία αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ πεπηηθνχ ζσιήλα,
ηζραηκία κεζεληεξίνπ
• Άιια πξνβιήκαηα
 Δπηπινθέο γαζηξεληεξηθψλ πξνζζεηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ
3.2.4 ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΗΔΤΣΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
 καζηίηηδα, θιεγκνλψδεο λφζνο ηεο ππέινπ (PID), αηδνηνθνιπίηηδα
• Μαηεπηηθέο επείγνπζεο παζήζεηο
 απνθφιιεζε πιαθνχληα, εθιακςία, εμσκήηξηνο θχεζε, επείγσλ ηνθεηφο,
ζχλδξνκν HELLP θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ππεξέκεζε ηεο θχεζεο,
πξφδξνκνο πιαθνχληαο, αηκνξξαγία κεηά ηνλ ηνθεηφ
• Σξαπκαηηθά θαη ζπλαθή πξνβιήκαηα
 ζπζηξνθή σνζήθεο
• Όγθνη
• Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία
 θνιπηθή αηκνξξαγία
3.2.5 ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΗΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο παζήζεηο
• Γεξκαηηθέο εθδειώζεηο:
 Αλνζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ζπζηεκαηηθψλ παζήζεσλ, ηνμηθψλ δηαηαξαρψλ
3.2.6 ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΚΈ ΔΠΔΊΓΟΤΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΈ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΈ ΠΑΘΉΔΗ Δ
ΔΝΉΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΆ
• Ομείεο εθδειώζεηο ζπγγελώλ κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ
• Δπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα θαη θξίζε
• Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο γιπθόδεο
 Τπεξνζκσηηθφ ππεξγιπθαηκηθφ ζχλδξνκν, ππνγιπθαηκία, θεηνμέσζε
• Δπείγνπζεο παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνύο
 ππεξζπξενεηδηζκφο, ππνζπξενεηδηζκφο, κπμνηδεκαηηθφ θψκα, ζπξενεηδηθή ζχειια
3.2.7 ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Αξξπζκίεο
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• πγγελείο θαξδηνπάζεηεο
• Γηαηαξαρέο ηεο ζπζηαιηηθόηεηαο , αλεπάξθεηα ηεο αληιίαο
 κπνθαξδηνπάζεηεο, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα,
επηπσκαηηζκφο, επείγνπζεο βαιβηδνπάζεηεο
• Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο θαξδηνπάζεηεο
 ελδνθαξδίηηδα, κπνθαξδίηηδα, πεξηθαξδίηηδα
• Ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα
 Ομέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα, ζηαζεξή ζηεζάγρε
• Σξαπκαηηθέο βιάβεο
• Αγγεηαθέο θαη ζξνκβνεκβνιηθέο δηαηαξαρέο
 Γηαρσξηζκφο ανξηήο/ξήμε αλεπξχζκαηνο, ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε,
επείγνπζα ππέξηαζε, απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα, ζξνκβνθιεβίηηδα, πλεπκνληθή
εκβνιή, πλεπκνληθή ππέξηαζε
3.2.8 ΛΟΗΜΓΔΗ ΠΑΘΉΔΗ ΚΑΗ ΉΦΖ Δ ΔΝΉΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΆ
• Κνηλέο ηνγελείο θαη βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο
• Σξνθηθέο θαη ζρεηηδόκελεο κε ην λεξό ινηκώμεηο
• Λνίκσμε HIV θαη AIDS
• Κνηλέο ηξνπηθέο λόζνη
• Παξαζίησζε
• Λύζζα
• ήςε θαη ζεπηηθή θαηαπιεμία
• εμνπαιηθά κεηαδηδόκελεο λόζνη
• ύλδξνκν ηνμηθήο ζηξεπηνθνθθηθήο θαηαπιεμίαο
• Σέηαλνο
3.2.9 ΜΤΟ-ΚΔΛΔΣΗΚΈ ΔΠΔΊΓΟΤΔ ΠΑΘΉΔΗ
• πγγελείο δηαηαξαρέο
 εμάξζξεκα ηζρίνπ, αηειήο νζηενγέλεζε
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
 αξζξίηηδα, ζπιαθίηηδα, θπηηαξίηηδα, επηπινθέο ζπζηεκαηηθψλ ξεπκαηηθψλ
παζήζεσλ, λεθξσηηθή θαζηΐηηδα, νζηενκπειίηηδα, ξεπκαηηθή πνιπκπαιγία,
ινηκψμεηο καιαθψλ κνξίσλ
• Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο
 επηπινθέο ηεο νζηενπφξσζεο θαη άιισλ ζπζηεκαηηθψλ λφζσλ
• Σξαπκαηηθέο θαη εθθπιηζηηθέο παζήζεηο
 παζήζεηο νζθχνο, θνηλά θαηάγκαηα θαη εμαξζξήκαηα, ζχλδξνκα δηακεξίζκαηνο,
ζχλδξνκν θαηαπιάθσζεο, νζηενάξζξσζε, ξαβδνκπφιπζε, θαθψζεηο καιαθψλ
κνξίσλ
• Όγθνη
 παζνινγηθά θαηάγκαηα
3.2.10 ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
 εγθεθαιηθφ απφζηεκα, εγθεθαιίηηδα, ππξεηηθνί ζπαζκνί ζε παηδηά, ζχλδξνκν
Guillain-Barrè, κεληγγίηηδα, πεξηθεξηθή πάξεζε πξνζσπηθνχ λεχξνπ ηνπ Bell,
θξνηαθηθή αξηεξίηηδα
• Σξαπκαηηθέο θαη ζπλαθείο παζήζεηο
 επηπινθέο πξνζζεηηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ ΚΝ, ζχλδξνκα λσηηαίνπ κπεινχ, ηξαχκα
θαη ζπκπίεζε πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, εγθεθαιηθφ ηξαχκα
• Όγθνη
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 ζπλήζεηο εθδειψζεηο θαη νμείεο επηπινθέο πξσηνπαζψλ θαη κεηαζηαηηθψλ φγθσλ
ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
• Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία
 δηαρσξηζκφο θαξσηίδαο, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ππαξαρλνεηδήο
αηκνξξαγία, ππνζθιεξίδην θαη επηζθιεξίδην αηκάησκα, παξνδηθφ ηζραηκηθφ
εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ζξφκβσζε θιεβψδνπο θφιπνπ
• Άιια πξνβιήκαηα
 νμείεο επηπινθέο ρξνλίσλ λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ (π.ρ. κπαζζεληθή θξίζε,
πνιιαπιή ζθιήξπλζε), νμείεο πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο, ζπαζκνί θαη status
epilepticus
3.2.11 ΝΔΦΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο παζήζεηο
 Οξρεν-επηδηδπκίηηδα, ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, ππεινλεθξίηηδα, πξνζηαηίηηδα,
ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ινηκψμεηο νπξνπνηεηηθνχ
• Μεηαβνιηθά λνζήκαηα
 Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, λεθξσζηθφ ζχλδξνκν, λεθξνιηζίαζε, νπξαηκία
• Σξαπκαηηθέο θαη ζπλαθείο δηαηαξαρέο
 Δπίζρεζε νχξσλ, ζπζηξνθή φξρενο
• Όγθνη
• Αγγεηαθέο παζήζεηο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία
• Άιιεο παζήζεηο
 Δπηπινθέο ηεο αηκνθάζαξζεο θαη κεηά απφ κεηακφζρεπζε λεθξνχ, επηπινθέο
νπξνινγηθψλ επεκβάζεσλ θαη ζπζθεπψλ, νπξαηκηθφ αηκνιπηηθφ ζχλδξνκν
3.2.12 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
 επηπεθπθίηηδα, δαθξπνθπζηίηηδα, ελδνθζαικίηηδα, ηξίηηδα, θεξαηίηηδα, θπηηαξίηηδα
ηνπ θφγρνπ θαη πεξηθνγρηθή θπηηαξίηηδα, ξαγνεηδίηηδα
• Σξαπκαηηθά θαη ζπλαθή πξνβιήκαηα
 μέλα ζψκαηα, νθζαικηθέο θαθψζεηο
• Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Ηζραηκία θαη Αηκνξξαγία
 απφθξαμε ακθηβιεζηξνεηδηθήο αξηεξίαο θαη θιέβαο, αηκνξξαγία παιψδνπο
ζψκαηνο
• Άιια πξνβιήκαηα
 νμχ γιαχθσκα, απνθφιιεζε ακθηιεζηξνεηδνχο
3.2.13 ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• πγγελείο
 Κπζηηθή ίλσζε
• Φιεγκνλώδεηο θαη ινηκώδεηο παζήζεηο
 Άζζκα, βξνγρίηηδα, βξνγρηνιίηηδα, πλεπκνλία, εκπχεκα, έμαξζε ΥΑΠ, πλεπκνληθφ
απφζηεκα, πιεπξίηηδα θαη πιεπξηηηθή ζπιινγή, πλεπκνληθή ίλσζε, θπκαηίσζε
• Σξαπκαηηθά θαη ζπλαθή πξνβιήκαηα
 Δηζξφθεζε μέλνπ ζψκαηνο, αηκνζψξαθαο, πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε,
πλεπκνκεζνζσξάθην
• Όγθνη
 Κνηλέο θαη νμείεο επηπινθέο πξσηνπαζψλ θαη κεηαζηαηηθψλ φγθσλ ηνπ πλεχκνλα
• Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο
 Πλεπκνληθή εκβνιή
• Άιιεο παζήζεηο

Ευρωπαΰκόσ Οδηγόσ Σπουδών για την Επείγουςα Ιατρική

 Ομεία πλεπκνληθή βιάβε, αηειεθηαζία, ARDS, απηφκαηνο πλεπκνζψξαθαο
3.2.14 ΣΡΑΤΜΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Σύπνο ηξαύκαηνο:
 Έγθαπκα, ακβιχ ηξαχκα, δηαηηηξαίλνλ ηξαχκα
• Αλαηνκηθή εληόπηζε ηξαύκαηνο:
 Κεθαιή θαη απρέλαο, γλαζν-πξνζσπηθφ, ζψξαθαο, θνηιηαθή ρψξα, ιεθάλε,
ζπνλδπιηθή ζηήιε, άθξα
• Πνιπηξαπκαηίαο
• Σξαύκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνύο:
 Παηδηά, ειηθησκέλνη, έγθπεο γπλαίθεο
3.2.15 ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ
• Γηαηαξαρέο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο
• Ζιεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο
• Δλδναγγεηαθόο όγθνο θαη ηζνδύγην πγξώλ
3.2.16 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
• Γηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο
Γηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζχγρπζε θαη δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ
ζπλείδεζεο, δηαηαξαρέο ηεο λφεζεο, δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, δηαηαξαρέο ηεο
αληίιεςεο, ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο
• Κνηλέο επείγνπζεο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο
 Ομεία ςχρσζε, επηπινθέο αλνξεθηηθψλ θαη βνπιεκηθψλ δηαηαξαρψλ, αγρψδεο
λεχξσζε θαη δηαηαξαρέο παληθνχ, κεηαηξεπηηθέο δηαηαξαρέο, εθνχζηνο
απηνηξαπκαηηζκφο θαη απφπεηξα απηνθηνλίαο, θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο
πξνζσπηθφηεηαο, θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη αηζαλφιεο
3.2.17 ΧΡΛ ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΠΑΘΖΔΗ, ΠΑΘΖΔΗ ΣΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ
ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Αηκνξξαγίεο
• Δπηπινθέο όγθσλ
 απφθξαμε ηνπ αεξαγσγνχ, αηκνξξαγίεο
• Ξέλα ζώκαηα
• Φιεγκνλώδεηο θαη Λνηκώδεηο παζήζεηο
 αγγεηννίδεκα, επηγισηηίηηδα, ιαξπγγίηηδα, παξα-ακπγδαιηθφ απφζηεκα
• Σξαύκαηα

ΚΑΗ

3.3 ΤΝΖΘΖ ΚΛΗΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
Απηφ ην ηκήκα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηα πην ζπλήζε ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ
πνπ πξνζέξρνληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζε έλα ΣΔΠ. Οη δηαθνξηθέο δηαγλψζεηο αλαθέξνληαη θαηά
ζπζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Οη δηαγλψζεηο εθείλεο πνπ απαηηνχλ άκεζε
θξνληίδα, κε βάζε ηε δπλεηηθή ζνβαξφηεηα θαη ηελ αλάγθε πξνηεξαηφηεηαο, εκθαλίδνληαη κε
έληνλα γξάκκαηα. Απηνί νη πίλαθεο πηζαλψλ δηαγλψζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη εμαληιεηηθνί.
3.3.1 ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ (ΜΖ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ)
• Ωηνξηλνιαξπγγνινγηθά αίηηα
 σηφξξνηα (σηίηηδα, ηξαχκα, φγθνη), επίζηαμε
• Αίηηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα
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 αηκαηέκεζε θαη κέιαηλα (νμεία γαζηξίηηδα, γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο,
ζχλδξνκν Mallory Weiss, θηξζνί νηζνθάγνπ), αηκνξξαγία απφ ην νξζφ (νμεία
εθθνιπσκαηίηηδα, αηκνξξνΐδεο, θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ εληέξνπ, φγθνη)
• Γπλαηθνινγηθά θαη Μαηεπηηθά αίηηα
 κελνξξαγία/κεηξνξξαγία, (απνβνιή, απνθφιιεζε πιαθνχληα, φγθνη)
• Νεθξηθά θαη αίηηα από ην Οπξνγελλεηηθό ζύζηεκα
 αηκαηνπξία, (ππειίηηδα, φγθνη, νπξνιηζίαζε)
• Αίηηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα
 αηκφπηπζε (βξνγρεθηαζία, πλεπκνλία, φγθνη, θπκαηίσζε)
3.3.2 ΑΗΘΖΜΑ ΠΑΛΜΧΝ
• Καξδηαγγεηαθέο αηηίεο
 βξαδπαξξπζκίεο (θλεβοκομβική βπαδςκαπδία, κολποκοιλιακοί αποκλειζμοί),
εθηαθηνζπζηνιέο, ηαρπαξξπζκίεο (θνιπηθή καξκαξπγή, θιεβνθνκβηθή
ηαρπθαξδία, ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία, κοιλιακή ηασςκαπδία)
• Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο
 ζπξενηνμίθσζε
• Σνμηθνινγία
 θάξκαθα
3.3.3 ΆΛΓΟ ΣΑ ΆΝΧ ΆΚΡΑ
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 διασυπιζμόρ αοπηήρ, ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, ιζσαιμία μςοκαπδίος
• Μπν-ζθειεηηθέο αηηίεο
 πεξηαξζξίηηδα, αξζξνπάζεηα ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο
• Σξαύκα
3.3.4 ΆΛΓΟ ΘΧΡΑΚΗΚΟ
• Αίηηα από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα
 οξέα ζεθανιαία ζύνδπομα, διασυπιζμόρ ηηρ αοπηήρ, αππςθμίερ, πεξηθαξδίηηδα,
πνεςμονική εμολή
• Αίηηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα
 πλεπκνλία, πλεπκνκεζνζσξάθην, πνεςμοθώπακαρ (κςπίυρ πνεςμοθώπακαρ ςπό
ηάζη), πιεπξίηηδα
• Αίηηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα
 γαζηξνηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, πήξη οιζοθάγος, δηάρπηνο νηζνθαγηθφο ζπαζκφο
• Μπνζθειεηηθά αίηηα
 πιεπξνζηεξληθή
θάθσζε,
πιεπξνρνλδξίηηδα,
κεζνπιεχξηα
κπαιγία,
αληαλαθιψκελνο πφλνο απφ ηελ ζσξαθηθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο
• Ψπρηαηξηθά αίηηα
 αγρψδεο ζπλδξνκή, θξίζε παληθνχ
• Γεξκαηνινγηθά αίηηα
 έξπεο δσζηήξαο
3.3.5 ΆΛΓΟ ΣΑ ΚΑΣΧ ΆΚΡΑ
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 νμεία ηζραηκία, αξηεξεΐηηδα, ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε, επηπνιήο
ζξνκβνθιεβίηηδα
• Αλνζνινγηθέο αηηίεο
 πνιπκπνζίηηδα
• Λνηκώδεηο αηηίεο
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 αξζξίηηδα, θπηηαξίηηδα, νεκπυηική θαζιίηιδα, νζηενκπειίηηδα
• Μπνζθειεηηθέο αηηίεο
 ηζρηαιγία
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 ηζρηαιγία
• Αηηίεο από ην λεπξηθό ζύζηεκα
 ζπκπίεζε πεξηθεξηθνχ λεχξνπ
• Σξαύκα
3.3.6 ΆΛΓΟ ΟΞΤ ΚΟΗΛΗΑΚΟ
• Αίηηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα
 ζθσιεθνεηδίηηδα, ρνινθπζηίηηδα, ρνιαγγεΐηηδα, οξεία παγκπεαηίηιδα, επηπινθέο
θειψλ, εθθνιπσκαηίηηδα, επαηίηηδα, δηαθξαγκαηνθήιε, θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ
εληέξνπ, ενηεπική απόθπαξη, ηζραηκηθή θνιίηηδα, ιζσαιμία μεζενηεπίος, πεπηηθφ
έιθνο, πεπιηονίηιδα, διάηπηζη κοίλος ζπλάσνος
• Αίηηα από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα
 οξύ έμθπαγμα ηος μςοκαπδίος, διασυπιζμόρ ηηρ αοπηήρ, πήξη αοπηικού
ανεςπύζμαηορ
• Γεξκαηνινγηθά αίηηα
 έξπεο δσζηήξαο
• Δλδνθξηλνινγηθά θαη κεηαβνιηθά αίηηα
 λφζνο ηνπ Addison, διαβηηική κεηοξέυζη, άλλερ μεηαβολικέρ οξεώζειρ,
πνξθπξία
• Γπλαηθνινγηθά θαη Μαηεπηηθά αίηηα
 επηπινθέο θπήζεσο, εξυμήηπιορ κύηζη, θιεγκνλψδεο λφζνο ηεο ππέινπ, ξήμε
θχζηεσο σνζήθεο, ζπζηξνθή σνζήθεο
• Αηκαηνινγηθά αίηηα
 νμεία πνξθπξηθή θξίζε, νηθνγελήο κεζνγεηαθφο ππξεηφο, δξεπαλνθπηηαξηθή θξίζε
• Μπνζθειεηηθά αίηηα
 αληαλαθιαζηηθφο πφλνο απφ ηελ ζψξαθν-νζθπηθή κνίξα
• Νεθξηθά θαη αίηηα από ην νπξνγελλεηηθό ζύζηεκα
 ππεινλεθξίηηδα, λεθξνιηζίαζε
• Αίηηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα
 πλεπκνλία, πιεπξίηηδα
• Σνμηθνινγία
 δειεηεξηάζεηο
• Σξαύκα
 κοιλιακήρ σώπαρ
3.3.7 ΆΛΓΟ ΟΦΤΨΚΟ
• Μπνζθειεηηθά αίηηα
 καηάγμαηα, εθθχιηζε θαη θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ, δηαζηξέκκαηα κπψλ
ζπλδέζκσλ θαη ηελφλησλ, ζηέλσζε κεζνζπνλδπιίνπ δηαζηήκαηνο, αξζξίηηδεο
• Αίηηα από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα
 ανεύπςζμα αοπηήρ, διασυπιζμόρ αοπηήρ
• Λνηκώδε αίηηα
 νζηενκχειηηηδα, δηζθίηηδα, ππεινλεθξίηηδα, πξνζηαηίηηδα
• Δλδνθξηλνινγηθά θαη κεηαβνιηθά αίηηα
 λφζνο Paget
• Αίηηα από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα
 παγθξεαηίηηδα, ρνινθπζηίηηδα
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• Γεξκαηνινγηθά αίηηα
 έξπεο δσζηήξαο
• Γπλαηθνινγηθά αίηηα
 ελδνκεηξίσζε, θιεγκνλψδεο λφζνο ηεο ππέινπ
• Αηκαηνινγηθά θαη Ογθνινγηθά αίηηα
 φγθνη ηεο θνηιηαθήο ρψξαο ή ησλ ζπνλδχισλ
• Νεπξνινγηθά αίηηα
 ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία
• Νεθξηθά θαη αίηηα από ην Οπξνγελλεηηθό ζύζηεκα
 λεθξηθφ απφζηεκα, λεθξνιηζίαζε
• Σξαύκα
3.3.8 ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 διασυπιζμόρ αοπηήρ
 καπδιακέρ αππςθμίερ (ζχλδξνκν βξαδπ-ηαρπθαξδίαο, ζχλδξνκν Brugada,
ππεξβνιηθέο δφζεηο θαξκάθσλ, ζχλδξνκν καθξνχ QT, ζχλδξνκν λνζνχληνο
θεβνθφκβνπ, torsades de pointes, θνηιηαθή ηαρπθαξδία)
 άλλερ αιηίερ ςποάπδεςζηρ (ηζραηκία, βαιβηδνπάζεηεο, αηκνξξαγία, απφθξαμε π.ρ.
ζηέλσζε ανξηηθήο, πλεπκνληθή εκβνιή, επηπσκαηηζκφο)
 νξζνζηαηηθή ππφηαζε
• Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο
 λφζνο ηνπ Addison
• Γηαηαξαρέο Τγξώλ θαη Ζιεθηξνιπηώλ
 ππννγθαηκία
• Γαζηξεληεξηθέο αηηίεο
 έκεηνη, δηάξξνηα
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 δηαηαξαρέο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, επηιεςία, βαγνηνληθφ
αγγεηνθηλεηηθφ αληαλαθιαζηηθφ
• Σνμηθνινγία
 ιήςε αηζαλφιεο ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ
3.3.9 ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Γεξκαηνινγηθέο αηηίεο
 έθδεκα, ςσξίαζε, δεξκαηηθνί φγθνη
• Αλνζνινγηθέο αηηίεο
 αγεηίηηδεο, θλίδσζε, ζύνδπομο Stevens-Johnson, ζύνδπομοLyell
• Λνηκώδεηο αηηίεο
 ηνγελή εμαλζήκαηα, κεληγγνθνθθαηκία, έξπεο δσζηήξαο/θνηλφο, δεξκαηηθά
απνζηήκαηα
• Ψπρηαηξηθέο αηηίεο
 δεξκαηηθέο βιάβεο απφ απηνηξαπκαηηζκφ ή θαθνπνίεζε
• Σνμηθνινγία
• Αηκαηνινγηθέο θαη νγθνινγηθέο αηηίεο
 ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθχξα, ζξνκβσηηθή ζξνκβνπεληθή πνξθχξα
3.3.10 ΓΗΑΡΡΟΗΑ
• Λνηκώδεηο αηηίεο
 AIDS, βαθηεξηαθή εληεξίηηδα, ηνγελήο, παξαζηηηθή, ηξνθηθή, ηνμίλεο
• Σνμηθνινγηθέο αηηίεο
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•
•
•
•
•

 ζρεηηδφκελε κε θάξκαθα, δειεηεξηάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βαξέσλ
κεηάιισλ, καληηαξηψλ, νξγαλνθσζθνξηθψλ, πνληηθνθαξκάθσλ, ζαιαζζηλψλ)
Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο
 θαξθηλνεηδέο, δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα
Γαζηξεληεξηθέο αηηίεο
 εθθνιπσκαηίηηδα, ζχλδξνκν dumping, ιζσαιμική κολίηιδα, θιεγκνλψδεο
εληεξνπάζεηα, εληεξίηηδα απφ αθηηλνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία
Αηκαηνινγηθέο θαη νγθνινγηθέο αηηίεο
 ηνμηθφηεηα θπηηαξνζηαηηθψλ
Αλνζνινγία
 ηξνθηθή αιιεξγία
Ψπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο
 ςεπδνδηάξξνηα

3.3.11 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΤΝΔΗΓΖΖ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Νεπξνινγηθά αίηηα
 φγθνη εγθεθάινπ, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη status epilepticus, μηνιγγίηιδα,
εγκεθαλίηιδα, αγγειακό εγκεθαλικό επειζόδιο, ςπαπασνοειδήρ αιμοππαγία,
ςποζκληπίδιο και επιζκληπίδιο αιμάηυμα, εγκεθαλικέρ κακώζειρ
• Αίηηα από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα
 καηαζηάζειρ ςποάπδεςζηρ, καηαπληξία
• Δλδνθξηλνινγηθά θαη κεηαβνιηθά αίηηα
 ειεηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, επαηηθφ θψκα, ππεξθαπλία, ππνζεξκία, ςποξία,
ςπογλςκαιμία/ππεξγιπθαηκία, νπξαηκία
• Γπλαηθνινγηθά θαη Μαηεπηηθά αίηηα
 εκλαμτία
• Λνηκώδε αίηηα
 ζηπηική καηαπληξία
• Ψπρηαηξηθά αίηηα
 κεηαηξεπηηθφ ζχλδξνκν
• Αίηηα από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα
 αναπνεςζηική ανεπάπκεια
• Σνμηθνινγία
 κέζε (αηζαλφιε), δηληηηπίαζη από μονοξείδιο ηος άνθπακα, δηληηηπίαζη από
ναπκυηικά και ηπεμιζηικά, άιιεο νπζίεο
3.3.12 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΟΤΡΖΖ (ΓΤΟΤΡΗΑ, ΟΛΗΓΟ-ΑΝΟΤΡΗΑ, ΠΟΛΤΟΤΡΗΑ)
• Νεθξηθέο θαη αηηίεο από ην Οπξνγελλεηηθό ζύζηεκα
 νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, νμεία επίζρεζε νχξσλ, θπζηίηηδα θαη ππεινλεθξίηηδα,
πξνζηαηίηηδα
• Καξδηναγγεηαθέο παζήζεηο
 καπδιακή ανεπάπκεια
• Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο
 ζαθραξψδεο δηαβήηεο, άπνηνο δηαβήηεο
• Γηαηαξαρέο Τγξώλ θαη Ζιεθηξνιπηώλ
 ππννγθαηκία
3.3.13 ΓΗΑΣΑΡΑΥΈ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΆ ΚΑΗ ΓΗΈΓΔΡΖ
• Ψπρηαηξηθέο αηηίεο
 νμεία ςχρσζε, θαηάζιηςε
• Αίηηα από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα
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 ππέξηαζε, αγγεΐηηδα
• Δλδνθξηλνινγηθά θαη κεηαβνιηθά αίηηα
 ππνγιπθαηκία, ππεξγιπθαηκία, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, ππεξζεξκία, ππνμαηκία
• Νεπξνινγηθά αίηηα
 εγθεθαιηθέο ρσξνθαηαθηεηηθέο βιάβεο, άλνηα, πδξνθέθαινο, ελδνθξάληα
ππέξηαζε, ινηκψμεηο ΚΝ
• Σνμηθνινγία
 θαηάρξεζε αηζαλφιεο θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ, δειεηεξηάζεηο
3.3.14 ΓΤΠΝΟΗΑ
• Αλαπλεπζηηθέο αηηίεο
 απόθπαξη αεπαγυγού, βξνγρν-θπςειηδηθή απφθξαμε παξεγρπκαηηθέο λφζνη,
πλεπκνληθφ shunt, πιεπξηηηθή ζπιινγή, αηειεθηαζία, πλεπκνζψξαθαο
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 καπδιακή ανεπάπκεια, καπδιακόρ επιπυμαηιζμόρ, πνεςμονική εμβολή
• ΩΡΛ αηηίεο
 επηγισηηίηηδα, croup θαη ςεπδν-croup
• Γηαηαξαρέο πγξώλ θαη ειεθηξνιπηώλ
 ππννγθαηκία, θαηαπιεμία, αλαηκία
• Γαζηξεληεξηθέο αηηίεο
 δηαθξαγκαηνθήιε
• Αλνζνινγηθέο αηηίεο
 αγγεΐηηδα
• Μεηαβνιηθέο αηηίεο
 κεηαβνιηθή νμέσζε, νπξαηκία
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 κπαζζέλεηα gravis, ζχλδξνκν Guillain Barrè, ακπνηξνθηθή πιάγηα ζθιήξπλζε
• Ψπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο
 κεηαηξεπηηθφ ζχλδξνκν
• Σνμηθνινγία
 δειεηεξίαζε απφ κνλνμείδην, δειεηεξίαζε απφ θπάλην
• Σξαύκα
 αζηαζήο ζψξαθαο, πλεπκνληθή ζιάζε, ηπαςμαηικόρ πνεςμοθώπακαρ,
αηκνζψξαθαο
3.3.15 ΔΜΔΣΟ
• Γαζηξεληεξηθέο αηηίεο
 ζθσιεθνεηδίηηδα, ρνινθπζηίηηδα, γαζηξνπάξεζε, γαζηξηθή απφθξαμε θαη
θαηαθξάηεζε, γαζηξεληεξίηηδα, επαηίηηδα, παγθξεαηίηηδα, ππισξηθή ζηέλσζε,
απφθξαμε ιεπηνχ εληέξνπ
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 ιζσαιμία μςοκαπδίος
• Ω.Ρ.Λ. αηηίεο
 αηζνπζαίεο δηαηαξαρέο
• Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο
 διαβηηική κεηοξέυζη, ππεξαζβεζηηαηκία
• Γηαηαξαρέο Τγξώλ θαη Ζιεθηξνιπηώλ
 ππννγθαηκία
• Γπλαηθνινγηθέο θαη Μαηεπηηθέο αηηίεο
 εγθπκνζχλε
• Λνηκώδεηο αηηίεο
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 ζήτη, μηνιγγίηιδα
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 εγκεθαλικό οίδημα ή αιμοππαγία, ενδοκπανιακέρ συποκαηακηηηικέρ βλάβερ
ςδποκέθαλορ,
• Οθζαικνινγηθέο αηηίεο
 νμχ γιαχθσκα
• Ψπρηαηξηθέο αηηίεο
 δηαηαξαρέο ηεο ζίηηζεο
• Νεθξηθέο θαη αηηίεο από ην Οπξνγελλεηηθό ζύζηεκα
 λεθξνιηζίζε νπξαηκία
• Σνμηθνινγία
3.3.16 ΊΚΣΔΡΟ
• Γαζηξεληεξηθέο αηηίεο
 ρνιαγγεΐηηδα , επαηηθή αλεπάξθεηα, φγθνο θεθαιήο παγθξέαηνο, παγθξεαηίηηδα,
απνθξαθηηθή ρνιφζηαζε
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 σπόνια καπδιακή ανεπάπκεια
• Αηκαηνινγηθέο θαη Ογθνινγηθέο αηηίεο
 αιμολςηικέρ αναιμίερ, θπομβυηική θπομβοπενική ποπθύπα, νπξαηκηθφ
αηκνιπηηθφ ζχλδξνκν, δηάρπηε ελδναγγεηαθή πήμε
• Λνηκώδεηο αηηίεο
 ελονοζία, ιεπηνζπίξσζε
• Γπλαηθνινγηθέο αηηίεο
 ζύνδπομο HELLP
• Σνμηθνινγία
 θαξκαθεπηηθέο αηκνιπηηθέο αλαηκίεο, δηληηήπια θιδιών
3.3.17 ΊΛΗΓΓΟ ΚΑΗ ΕΑΛΖ
• Αηηίεο από ην Απηί θαη ην Λαβύξηλζν
 θαινήζεο ίιηγγνο ζέζεο, λφζνο Meniere, σηίηηδα, αηζνπζαία λεπξίηηδα, ηνγελήο
ιαβπξηλζίηηδα
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 αξξπζκίεο, ππφηαζε
• Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο
 ππνγιπθαηκία
• Αηκαηνινγηθέο θαη Ογθνινγηθέο αηηίεο
 αλαηκίεο
• Αηηίεο από ην λεπξηθό ζύζηεκα
 αθνπζηηθφ λεχξσκα, εγθεθαιηθέο βιάβεο ή βιάβεο ζηνλ πξνκήθε κπειφ,
πνιιαπιή ζθιήξπλζε, θξνηαθηθή επηιεςία
• Ψπρηαηξηθέο αηηίεο
 αγρψδεο ζπλδξνκή
• Αλαπλεπζηηθέο αηηίεο
 ππνμία
• Σνμηθνινγία
 θαηάρξεζε αηζαλφιεο, θαξκάθσλ θαη άιισλ νπζηψλ
3.3.18 ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ
• Καξδηαθή αλαθνπή από απηληδώζηκεο αηηίεο
 θνηιηαθή καξκαξπγή, άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία
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• Ζιεθηξνκεραληθόο δηαρσξηζκόο
 νμέσζε,
ππνμία,
ππνζεξκία,
ππν/ππεξθαιηαηκία,
ππαζβεζηηαηκία,
ππν/ππεξγιπθαηκία, ππννγθαηκία, πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε, θαξδηαθφο
επηπσκαηηζκφο, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, πλεπκνληθή εκβνιή, δειεηεξηάζεηο
• Αζπζηνιία
3.3.19 ΚΑΣΑΠΛΖΞΗΑ (SHOCK) Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Αλαθπιαθηηθό
• Καξδηνγελέο
• Απνθξαθηηθό
• Τπννγθαηκηθό
• επηηθό
• Νεπξνγελέο
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 καπδιογενήρ καηαπληξία, αππςθμίερ
• Δλδνθξηληθά θαη κεηαβνιηθά αίηηα
 κπίζη ηος Addison
• Γηαηαξαρέο Τγξώλ θαη Ζιεθηξνιπηώλ
 ππννγθαηκηθή θαηαπιεμία
• Γαζηξεληεξηθέο αηηίεο
 έκεηνη, δηάξξνηα
• Γπλαηθνινγηθέο αηηίεο
 ηοξική καηαπληξία
• Αλνζνινγηθέο αηηίεο
 αναθςλακηική καηαπληξία
• Λνηκώδεηο αηηίεο
 ζηπηική καηαπληξία
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 λεπξνγελήο θαηαπιεμία
• Σξαύκα
 ςποογκαιμική καηαπληξία, λεπξνγελήο θαηαπιεμία
3.3.20 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Αγγεηαθέο αηηίεο
 εκηθξαλία, αζξνηζηηθή θεθαιαιγία, θεθαιαιγία ηάζεσο, εγκεθαλική
αιμοππαγία, ππεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα, ιζσαιμικό εγκεθαλικό επειζόδιο
• Αηκαηνινγηθέο θαη Ογθνινγηθέο αηηίεο
 φγθνη εγθεθάινπ
• Αλνζνινγηθέο αηηίεο
 θξνηαθηθή αξηεξεΐηηδα, αγγεΐηηδα
• Λνηκώδεηο αηηίεο
 απνζηήκαηα, νδνληηθέο ινηκψμεηο, εγκεθαλίηιδα, καζηνεηδίηηδα, μηνιγγίηιδα,
ηγκνξίηηδα
• Μπν-ζθειεηηθέο αηηίεο
 παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζχλδξνκν θξνηαθνγλαζηθήο άξζξσζεο
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 λεπξαιγία ηνπ ηξηδχκνπ
• Οθζαικνινγηθέο αηηίεο
 νπηηθή λεπξίηηδα, νμχ γιαχθσκα
• Σνμηθνινγία
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 αηζαλφιε, θαηάρξεζε αλαιγεηηθψλ, αλαζηνιείο ησλ δηαχισλ αζβεζηίνπ,
γινπηακηληθφ νμχ, ληηξψδε, απφζπξζε απφ νπηνεηδή θαη θαθετλε
• Σξαύκα
 θάθσζε θεθαιήο
3.3.21 ΠΤΡΔΣΟ ΚΑΗ ΔΝΓΟΓΔΝΖ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ
• πζηεκαηηθέο ινηκώδεηο αηηίεο
 ζήτη και ζηπηική καηαπληξία, παπαζίηυζη, γξηππψδεο ζπλδξνκή
• Λνηκώμεηο ζε ζπγθεθξηκέλα όξγαλα
 ελδνθαξδίηηδα, κπνθαξδίηηδα, θαξπγγίηηδα, ακπγδαιίηηδα, απνζηήκαηα, σηίηηδα,
ρνινθπζηίηηδα θαη ρνιαγεηίηηδα, μηνιγγίηιδα, εγκεθαλίηιδα
• Με ινηκώδεηο αηηίεο
 ζύνδπομο Lyell, ζύνδπομο Stephen-Johnson, ζπξενεηδηθή ζχειια,
παγθξεαηίηηδα, θιεγκνλψδεο εληεξνπάζεηα, ηνμηθή θαηαπιεμία
• Αηκαηνινγηθέο θαη νγθνινγηθέο αηηίεο
 ιεπραηκία θαη ιεκθψκαηα, ζπκπαγείο φγθνη
• Αλνζνινγηθέο αηηίεο
 αξηεξηΐηηδα, αξζξίηηδα, ιχθνο, ζαξθνείδσζε
• Μπν-ζθειεηηθέο αηηίεο
 νζηενκπειίηηδα, θαζεΐηηδα, θπηηαξίηηδα
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 εγκεθαλική αιμοππαγία
• Ψπρηαηξηθέο αηηίεο
 ςεπδν-ππξεηφο
• Νεθξηθά θαη αίηηα από ην Οπξνγελλεηηθό ζύζηεκα
 ππεινλεθξίηηδα, πξνζηαηίηηδα
• Σνμηθνινγία
3.3.22 ΠΑΜΟΗ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Νεπξνινγηθέο αηηίεο
 γεληθεπκέλε επηιεςία, partial complex ή εζηηαθή επηιεςία, status epilepticus
• Καξδηναγγεηαθέο αηηίεο
 ςπεπηαζική εγκεθαλοπάθεια, ιηπνζπκία, αππςθμίερ, εκηθξαλία
• Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο αηηίεο
 κεηαβνιηθνί ζπαζκνί
• Γπλαηθνινγηθέο θαη Μαηεπηηθέο αηηίεο
 εκλαμτία
• Λνηκώδεηο αηηίεο
 ππξεηηθνί ζπαζκνί ζε παηδηά
• Ψπρηαηξηθέο αηηίεο
 λαξθνιεςία, ςεπδν-ζπαζκνί
• Αλαπλεπζηηθέο αηηίεο
 αναπνεςζηική ανακοπή
• Σνμηθνινγία
 θάξκαθα/ηνμίλεο
3.3.23 CRYING BABY
• I – Infections (ινηκώμεηο)
 εξπεηηθή ζηνκαηίηηδα, κεληγγίηηδα, νζηενκπειίηηδα, ινηκψμεηο νπξνπνηεηηθνχ
• T – Trauma, Testicle, Tooth (ηξαύκα, όξρεηο, δόληηα)
 ζπζηξνθή φξρεσο, ηξαχκα, πξνβιήκαηα νδνληνθπΐαο
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• C – Cardiac (θαξδηαθά αίηηα)
 αξξπζκίεο, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα
• R – Reactions, Reflux (αληηδξάζεηο, παιηλδξόκεζε)
 αληίδξαζε ζην γάια, αληίδξαζε ζε θάξκαθα, γαζηξν-νηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε
• I – Immunizations, Insects (εκβνιηαζκνί, δήγκαηα)
 εκβνιηαζκφο θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, δήγκαηα εληφκσλ
• E – Eye (νθζαικνινγηθά αίηηα)
 ηξαχκαηα θεξαηνεηδνχο, γιαχθσκα, μέλα ζψκαηα
• S – Some gastrointestinal causes (γαζηξεληεξνινγηθά αίηηα)
 θήιε, εγθνιεαζκφο, ζπζηξνθή
3.4 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
3.4.1 ΑΝΑΛΓΖΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΗΘΖΗΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Μεηάδνζε ηνπ επψδπλνπ εξεζίζκαηνο (αλαηνκία, θπζηνινγία, θαξκαθνινγία)
• Αμηνιφγεζε ηνπ πφλνπ
• Φαξκαθνινγία εξεκηζηηθψλ θαη αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ
• Φπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ πφλνπ ζε παηδηαηξηθνχο, ελήιηθεο θαη
ειηθησκέλνπο αζζελείο
3.4.2 ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ, ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΒΗΑΜΟ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΧΝ
• Δθκεηάιιεπζε ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
• Καθνπνίεζε θαη παξακέιεζε παηδηψλ
• Καθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ζπληξφθνπ
• εμνπαιηθή θαθνπνίεζε
• Αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή
• Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε βίαο ζην ΣΔΠ
3.4.3 ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
• Οξγάλσζε ηνπ ΣΔΠ (δηνίθεζε, δνκή, επάλδξσζε, πφξνη)
• Γηαρείξηζε ηδηαίηεξσλ πιεζπζκψλ:
 παηδηά ζε ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ πξνζηαζία παηδηψλ
 ειηθησκέλνη αζζελείο
 άζηεγνη αζζελείο
 λνεηηθά αλεπαξθείο ελήιηθεο
 ςπρηαηξηθνί αζζελείο
3.4.4 ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ
• Δηνηκφηεηα γηα θαηαζηξνθέο
• ρεδηαζκφο/δηαδηθαζίεο/εμάζθεζε γηα κείδνλα ζπκβάληα
• Αληίδξαζε ζε θαηαζηξνθέο
• Μαδηθέο ζπγθεληξψζεηο
• Ηδηαίηεξα ηαηξηθά ζέκαηα (δηαινγή, βηνηξνκνθξαηία, βιάβεο απφ εθξήμεηο θαη ζπλζιίςεηο,
ρεκηθνί παξάγνληεο, βιάβεο απφ αθηηλνβνιία)
• Αλαζθφπεζε θαη κεηξηαζκφο
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3.4.5 ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
• Βαζηθέο αξρέο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζην Διιεληθφ θξάηνο
• Αλαγλψξηζε θαη δηαηήξεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
• Παξνρή θαηάιιειεο ηαηξηθήο θαηαγξαθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηαηξνδηθαζηηθήο θαη
θιηληθήο θσηνγξάθεζεο, ζπιινγήο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ, βαιιηζηηθήο)
• Καηάιιειεο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο (π.ρ. θαθνπνίεζε ή παξακέιεζε παηδηνχ,
ηξαπκαηηζκνί απφ ππξνβφια φπια θαη άιιεο κνξθέο δηαηηηξαίλνληνο ηξαχκαηνο,
εθκεηάιιεπζε ή θαθνπνίεζε ειηθησκέλσλ, ηζρπξηζκνί ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο)
• Ηαηξν–λνκηθή θαηαγξαθή θαη ηήξεζε αξρείσλ
3.4.6 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Ζιεθηξηζκφο (ειεθηξηθέο βιάβεο θαη θεξαπλνπιεμία)
• Υισξίδα θαη Παλίδα (βιάβεο απφ έθζεζε, λπγκνχο θαη δήγκαηα)
• Μεγάιν πςφκεηξν (ηαηξηθά πξνβιήκαηα)
• Ππξεληθά, βηνινγηθά, ρεκηθά θαη έθζεζε ζε αθηηλνβνιία: απνιχκαλζε, ηδηαίηεξα δεηήκαηα
• Θεξκνθξαζία (επείγνληα ζρεηηθά κε έθζεζε ζε ζεξκφηεηα θαη ςχρνο)
• Ηαηξηθή ηαμηδησηψλ
• Νεξφ (πληγκφο, ππεξβαξηθή ηαηξηθή, επηπινθέο ηεο θαηάδπζεο, ζαιάζζηα παλίδα)
3.4.7 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΤ
• Αθηλεζία
• Άλνηα
• Άηππεο θιηληθέο εηθφλεο (π.ρ. θνηιηαθφ άιγνο, ινηκψμεηο, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ)
• Απηνεμάξηεζε
• Παξαιήξεκα
• Πνιιαπιέο παζήζεηο θαη πνιιαπιέο ζεξαπείεο
• Πηψζεηο (αηηίεο θαη έιεγρνο)
• Σξαχκα θαη ζπλλνζεξφηεηα
3.4.8 ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΚΧΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ
• πιινγή θαη εξκελεία δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο Τγείαο
• Δπηδεκηνινγία αηπρεκάησλ θαη επείγνπζσλ πεξηπηψζεσλ
• χληαμε ζπζηάζεσλ
3.4.9 ΠΡΟ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΔ ΦΡΟΝΣΗΓΔ
• Οξγάλσζε ππεξεζηψλ (δηνίθεζε, δνκή, επάλδξσζε, πφξνη)
• Ηαηξηθή δηαθνκηδή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λενγλψλ θαη παηδηψλ, αεξνκεηαθνξά)
• Δθπαίδεπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ
• Αζθάιεηα ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο
• πλεξγαζία κε άιιεο επείγνπζεο ππεξεζίεο (π.ρ. αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή)
3.4.10 ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ Δ ΔΝΖΛΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ
• Γεληθέο αξρέο ηεο ηνμηθνινγίαο θαη δηαρείξηζε αζζελψλ κε δειεηεξηάζεηο
• Αξρέο αιιειεπίδξαζεο θαξκάθσλ
• Ηδηαίηεξα δεηήκαηα δειεηεξηάζεσλ
 θάξκαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: παξαθεηακφιε, ακθεηακίλεο, αληηρνιηλεξγηθά,
αληηεπηιεπηηθά, αληθαηαζιηπηηθά, αληηππεξηαζηθά, βελδνδηαδεπίλεο, δηγνμίλε, αλαζηνιείο
ηεο ΜΑΟ, λεπξνιεπηηθά)
 βηνκεραληθά, ρεκηθά
 θπηά θαη καληηάξηα
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 θαηάρξεζε αηζαλφιεο θαη δειεηεξίαζε απφ αιθνφιεο
 λαξθσηηθ
• Οξγάλσζε θαη πιεξνθφξεζε (π.ρ. θέληξα δειεηεξηάζεσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ)
3.4.11 ΦΤΥΟ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
• Κνηλσληθή επεκεξία ηδηαίηεξσλ πιεζπζκψλ (βι. 3.4.3)
• Αζζελείο κε θνηλσληθά δεηήκαηα
• Σαθηηθνί επηζθέπηεο
• Κνηλσληθή θξνληίδα κεηά ην εμηηήξην
3.5 ΚΤΡΗΔ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
3.5.1 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΑΡΓΗΟ-ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ (CPR)
• Έγθαηξε εθαξκνγή θαξδην-αλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν,
ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ILCOR γηα ελήιηθεο θαη παηδηά
• Δμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο CPR (π.ρ. ζεξαπεπηηθή ππνζεξκία, CPR κε αλνηρηφ ζψξαθα)
3.5.2 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΔΡΑΓΧΓΟΤ
• Γηάλνημε θαη δηαηήξεζε ηνπ αεξαγσγνχ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ηνπνζέηεζε
ζηνκαηνθαξπγγηθνχ θαη ξηλνθαξπγγηθνχ αεξαγσγνχ)
• Δλδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε
• Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ αεξαγσγνχ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο (π.ρ.
ηνπνζέηεζε ιαξπγγηθήο κάζθαο, ρεηξνπξγηθφο αεξαγσγφο)
• Αιγφξηζκνο δηαρείξηζεο δχζθνινπ αεξαγσγνχ
• Υξήζε ηεο ηαρείαο εηζαγσγήο ζηελ αλαηζζεζία (rapid sequence intubation) ζε επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο
3.5.3 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ
• Δθηίκεζε ηεο αλαπλνήο θαη ηνπ αεξηζκνχ
• Ομπγνλνζεξαπεία
• Δξκελεία αλάιπζεο αεξίσλ αίκαηνο, νμπκεηξίαο παικνχ θαη θαπλνγξαθίαο
• Αεξηζκφο κε αζθφ-βαιβίδα-πξνζσπίδα
• Θσξαθνθέληεζε
• Σνπνζέηεζε ζσιήλα παξνρέηεπζεο ζψξαθα, ζχλδεζε κε ζπζθεπή παξνρέηεπζεο θαη εθηίκεζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
• Σερληθέο κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ
• Σερληθέο επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ
3.5.4 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
• Υνξήγεζε πγξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αίκαηνο θαη ππνθαηάζηαηψλ ηνπ
• Παξαθνινχζεζε ΖΚΓ θαη θπθινθνξίαο
• Απηλίδσζε θαη βεκαηνδφηεζε (π.ρ. θαξδηνκεηαηξνπή, δηαδεξκαηηθή βεκαηνδφηεζε)
• Δπείγνπζα πεξηθαξδηνθέληεζε
• Πξφζβαζε ζε αγγεία - θπθινθνξία (πεξηθεξηθή θιέβα, αξηεξία, θαζεηεξηαζκφο θεληξηθήο
θιέβαο, ελδννζηηθή παξαθέληεζε)
3.5.5 ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
• Σνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα
• Γαζηξηθή πιχζε
• Πεξηηνλατθή πιχζε
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•
•
•
•
•

Αλάηαμε θήιεο
Παξαθέληεζε θνηιίαο
Μέηξεζε ελδνθνηιηαθήο πίεζεο
Δπηπσκαηηζκφο θηξζψλ νηζνθάγνπ κε αζθφ
Πξσθηνζθφπεζε

3.5.6 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
• Δξκελεία ΖΚΓ
• Καηάιιειε επηινγή θαη εξκελεία εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (βηνρεκηθέο, αέξηα αίκαηνο,
δνθηκαζίεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη βηνινγηθνί δείθηεο)
• Καηάιιειε επηινγή θαη εξκελεία απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ (π.ρ. αθηηλνγξαθίεο,
ππεξερνγξάθεκα, CT/MRI)
• Δθηέιεζε εζηηαζκέλεο ππεξερνγξαθηθήο εθηίκεζεο
3.5.7 ΓΗΑΚΟΜΗΓΖ ΑΘΔΝΧΝ Δ ΚΡΗΗΜΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
• Γηαδηθαζίεο ηειεπηθνηλσλίαο θαη ηειε-ηαηξηθήο
• Πξνεηνηκαζία ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο
• Ηδηαίηεξα δεηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ζεξαπείαο θαηά ηε κεηαθνξά
3.5.8 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΧΝ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ
• Παξνρέηεπζε απνζηεκάησλ
• Άζεπηεο ηερληθέο
• Αληηκεηψπηζε ζιαζηηθψλ ηξαπκάησλ θαη θαθψζεσλ καιαθψλ κνξίσλ
• Έθπιπζε θαη θιείζηκν αλνηθηψλ ηξαπκάησλ
3.5.9 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΑΝΑΛΓΖΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΗΘΖΗΑ
• Δθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πφλνπ θαη ηεο λάξθσζεο
• Παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ θαη πηζαλψλ παξελεξγεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
δηαρείξηζεο ηνπ πφλνπ
• Παξνρή αλαιγεζίαο θαη θαηαζηνιήο γηα ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαζηνιήο κε δηαηήξεζε ηεο ζπλείδεζεο (conscious sedation) (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ
ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ππνζηήξημεο ηεο δσήο)
• Υξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ηνπηθήο θαη πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο
3.5.10 ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ
• Απνιχκαλζε αζζελνχο θαη πεξηβάιινληνο
• Απνκφλσζε αζζελνχο θαη πξνζηαζία πξνζσπηθνχ
3.5.11 ΜΑΗΔΤΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
• Δπείγσλ ηνθεηφο
• Κνιπηθή εμέηαζε κε ηε ρξήζε δηαζηνιέα
• Αμηνιφγεζε ηνπ ζχκαηνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
3.5.12 ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ
• Άζεπηε παξαθέληεζε αξζξψζεσλ
• Αθηλεηνπνίεζε θαηαγκάησλ
• Αλάηαμε εμαξζξεκάησλ
• Αθηλεηνπνίεζε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηερληθή log roll
• Σνπνζέηεζε λαξζήθσλ (γχςνη, ανξηήξεο, ηξηγσληθνί θαη άιινη επίδεζκνη αλάξηεζεο κέινπο,
ηαηλίεο θαη άιινη επίδεζκνη)
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• Αληηκεηψπηζε ζπλδξφκνπ δηακεξίζκαηνο
• Φαζηνηνκή, εζραξνηνκή
3.5.13 ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
• Δθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θιίκαθαο Γιαζθψβεο
• Βπζνζθφπεζε
• Οζθπνλσηηαία παξαθέληεζε
• Δξκελεία λεπξν-απεηθφληζεο
3.5.14 ΟΤΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
• Σνπνζέηεζε δηνπξεζξηθνχ θαζεηήξα θχζηεο
• Τπεξεβηθή θπζηνζηνκία
• Αλάηαμε ζπζηξνθήο φξρενο
• Δθηίκεζε βαηφηεηαο δηνπξεζξηθνχ θαζεηήξα
3.5.15 ΟΦΘΑΛΜΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
• Αθαίξεζε μέλνπ ζψκαηνο απφ ηνλ νθζαικφ
• Υξήζε ζρηζκνεηδνχο ιπρλίαο
• Έμσ θαλζνηνκή
3.5.16 ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ
• Μέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο
• Σερληθέο ςχμεο (ςχμε κέζσ εμάηκηζεο, παγσκέλνπ λεξνχ ή εκβπζίζεσλ)
• Μέζνδνη εζσηεξηθήο ςχμεο
• Σερληθέο επαλαζέξκαλζεο
• Παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ζεξκνπιεμία
• Θεξαπεία θαη πξφιεςε ππεξ- θαη ππνζεξκίαο
3.5.17 ΧΡΛ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
• Πξφζζηα ξηλνζθφπεζε
• Σνπνζέηεζε πξφζζηνπ ξηληθνχ επηπσκαηηζκνχ
• Δπηζθφπεζε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα θαη ηνπ ιάξπγγα
• Χηνζθφπεζε
• Αθαίξεζε μέλνπ ζψκαηνο αλ απεηιείηαη ν αεξαγσγφο
• Σνπνζέηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ζσιήλα ηξαρεηνζηνκίαο

4. ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ
Απηφ ην ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο γηα
ηελ Ηαηξηθή Δθπαίδεπζε (WFME) γηα ηελ Δμαζθάιηζε Πνηόηεηαο γηα ηε Μεηαπηπρηαθή Ηαηξηθή
Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε, ηνπ πκβνπιίνπ Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(PMETB) γηα ηελ Αλάπηπμε Οδεγνύ πνπδώλ, θαζψο θαη ζηηο ζπζηάζεηο ηεο UEMS ζην
Καηαζηαηηθό γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δηδηθώλ Ηαηξώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε [4,12,13].
Σν PMETB πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ νη Οδεγνί πνπδψλ ζα πξέπεη λα
πεξηέρνπλ ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ θαζνδήγεζε ηεο εθκάζεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη
ηεο απφθηεζεο εκπεηξίαο [4]. Ζ WFME θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ρξεζηκνπνηψληαο δχν
επίπεδα πξνζφλησλ [12]:
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• Βαζηθή πξνδηαγξαθή πνπ είλαη κία ειάρηζηε απαίηεζε πηζηνπνίεζεο, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα
ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ αξρή. Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο εθθξάδνληαη κε ηε ιέμε «ππέπει»
• Πξνδηαγξαθή γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνδηαγξαθή είλαη
ελαξκνληζκέλε κε ζπλαίλεζε ζε δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ηε
κεηαπηπρηαθή ηαηξηθή εθπαίδεπζε. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
εθθξάδνληαη κε ηηο ιέμεηο «θα ππέπει».
4.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ αλαγλσξηζκέλε εθπαίδεπζε εηδηθψλ ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ππέπει λα ζπκκνξθψλεηαη κε
ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ δηαθφξσλ ηδξπκάησλ θαη ππέπει λα
ζπλππνινγίδεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ππέπει λα πεξηθιείεη νινθιεξσκέλεο
θαη ελεκεξσκέλεο πξαθηηθέο, θιηληθέο θαη ζεσξεηηθέο νδεγίεο. Ππέπει λα βαζίδεηαη ζηε
ζπκκεηνρή ζηελ θιηληθή πξάμε θαη ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Ο εθπαηδεπφκελνο ππέπει λα
απνθηά ηηο θχξηεο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ηκήκαηα 3.1 θαη 3.5 απηνχ ηνπ εγγξάθνπ.
4.1.1 ΓΟΜΉ ΣΖ ΔΚΠΑΊΓΔΤΖ
Κάζε Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) ππέπει λα είλαη αλαγλσξηζκέλν ζε εζληθφ επίπεδν
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ) θαζψο θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο
UEMS [13]. Ζ επζχλε θαη ε αξρή γηα ηελ νξγάλσζε, ην ζπληνληζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ
έιεγρν θάζε εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ππέπει λα είλαη ζαθψο
θαζνξηζκέλε θαη ζε θάζε θέληξν ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δζληθήο Αξρήο Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) ε
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ζην θάζε θξάηνο [12]. Οη Δθπαηδεπηέο ηεο
Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θαη ηα ηκήκαηα πνπ είλαη εθπαηδεπηηθά θέληξα ππέπει λα είλαη
πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε εζληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.
4.1.2 ΓΗΆΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΊΓΔΤΖ
χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο UEMS ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ ππέπει λα είλαη επαξθήο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεμάξηεηε
άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο κεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο [13]. Ζ εθπαίδεπζε ζηλ Δπείγνπζα
Ηαηξηθή ζηελ Δπξψπε ειέγρεηαη απφ ηελ 2005/36/ΔΚ νδεγία ηεο ΔΔ θαη έρεη νξηζηεί ζε
ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα πιήξνπο απαζρόιεζεο ζαλ θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα [1]. Μέζα ζηα 5
ρξφληα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα ππέπει λα είλαη ζε ΣΔΠ
ηα νπνία λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζαλ εθπαηδεπηηθά θέληξα. Ζ εθπαίδεπζε ππέπει λα γίλεηαη ζην
πιαίζην πιήξνπο απαζρφιεζεο ή ηζφηηκεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζχκθσλα
κε ηελ εζληθή λνκνζεζία.
4.1.3 ΡΟΗ ΔΡΓΑΗΑ
Οη φξνη εξγαζίαο θαη νη επζχλεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ ππέπει λα είλαη
θαζνξηζκέλνη, λα θνηλνπνηνχληαη θαη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο
ηεο ΔΚ [1]. Οη επηκνξθσηηθνί ζηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη νη ζηφρνη κάζεζεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δελ ππέπει λα ππνβαζκίδνληαη απφ ηελ ππεξβνιηθή εμάξηεζε ηνπ
ηδξχκαηνο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ.
Ζ ζπλνιηθή δηάξζξσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο θαη ησλ εθεκεξηψλ ππέπει λα εζηηάδεηαη ζηηο
αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ζην ζπλερέο ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.
4.1.4 ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ππέπει λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ραξηνθπιάθην
(portfolio) κε βάζε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Μέζα ζην ραξηνθπιάθην ν εθπαηδεπφκελνο θαηαγξάθεη
ηε ζεσξεηηθή θιηληθή θαη πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία. Οη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί πξέπεη λα
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αμηνινγνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζε εηήζηα βάζε. Οη θαζηεξσκέλεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο
πξέπεη λα είλαη επνηθνδνκεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί [14,15,16,17].
4.1.4.1 Δπνηθνδνκεηηθή αμηνιόγεζε θαη θαηαγξαθή
Ζ επνηθνδνκεηηθή αμηνιφγεζε (formative assessment) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέξνο κίαο
ζπλερηδφκελεο καζεζηαθήο ή εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο παξέρνληαο αλάδξαζε (feedback) θαη
ζπκβνπιέο - παξαηλέζεηο. Ζ αμηνιφγεζε ππέπει λα παξέρεη ζεκεία αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζαλαηνιίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ππέπει λα απνηηκά ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη λα
αλαγλσξίδεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε θαη νη φπνηεο ζπζηάζεηο ππέπει λα
θνηλνπνηνχληαη πιήξσο ζηνλ εθπαηδεπφκελν.
Σα αθφινπζα θα ππέπει λα είλαη κέξνο ηεο επνηθνδνκεηηθήο αμηνιφγεζεο:
• Δπίζεκε θαηαγξαθή ηεο πξνόδνπ θαη ηεο εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ
• Αμηνιόγεζε βαζηζκέλε ζην ρώξν εξγαζίαο:
 Δπνπηεία ησλ θιηληθψλ θξνληίδσλ κε επηιεγκέλσλ αζζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο.
 Μαγλεηνζθφπεζε ή επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κέζα ζε νκάδα.
 Μηθξή Κιηληθή Δμέηαζε (ή Άκεζε Δπνπηεία Παξεκβαηηθψλ Γεμηνηήησλ), γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ, παξεκβαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο
ζηάζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε έλαλ αζζελή.
 πδήηεζε βαζηζκέλε ζε πξφζθαηε πεξίπησζε αζζελνχο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θιηληθήο θξίζεο.
• Αμηνιόγεζε κε βαζηζκέλε ζην ρώξν εξγαζίαο
πκπεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο φπσο παξνπζηάζεηο πεξηζηαηηθψλ, αλαζθφπεζε έξεπλαο ζε
εμέιημε, αλαζθφπεζε θξίζηκσλ ζπκβάλησλ, αλαζθφπεζε ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ
εθπαηδεπφκελν, δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζε ζελάξηα.
4.1.4.2 Αζξνηζηηθή Αμηνιόγεζε
Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε (summative assessment) είλαη ζπλήζσο κία εμέηαζε πνπ γίλεηαη κεηά
απφ κία θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε ζηφρν λα θαζνξηζηεί εάλ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη θηάζεη
ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην εθπαίδεπζεο ή λα ηνπ
ρνξεγεζεί Πηζηνπνηεηηθφ Οινθιήξσζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Οη κέζνδνη ηεο αζξνηζηηθήο
αμηνιφγεζεο θα ππέπει λα πεξηιακβάλνπλ:
• Γξαπηέο εμεηάζεηο (εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο γηα ζχληνκε απάληεζε,
εξγαζίεο).
• Πξνθνξηθέο θαη πξαθηηθέο εμεηάζεηο (θιηληθέο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη δνκεκέλεο
αληηθεηκεληθέο θιηληθέο εμεηάζεηο - OSCE, ζηαζκνί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηαηξηθψλ γλψζεσλ,
θιηληθέο, επηθνηλσληαθέο θαη δενληνινγηθέο δεμηφηεηεο ζε ζχληνκα πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα).
• Αμηνιόγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ.
4.2 ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
Όινη νη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί θα ππέπει λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ
εηδηθεπφκελσλ φπσο ηνλίδεηαη απφ ηε WFME [12]. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δπείγνπζαο
Ηαηξηθήο ππέπει λα πεξηιακβάλεη έλα Γηεπζπληή Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη έλαλ
θαηάιιειν αξηζκφ εθπαηδεπηψλ. Οη εθπαηδεπηέο θα ππέπει λα αθηεξψλνπλ έλα κεγάιν κέξνο
ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θα ππέπει λα ηνπο δίλεηαη
αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα εθπιεξψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4.2.1 ΓΗΔΤΘΤΝΣΉ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΌ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΣΟ
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ππέπει λα είλαη έλαο εηδηθεπκέλνο γηαηξφο
πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην ΣΔΠ θαη ππέπει λα είλαη είηε εηδηθεπκέλνο ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή
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(ζε ρψξεο πνπ ε εηδηθφηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί ηνπιάρηζηνλ απφ 5εηίαο) ή άιινο εηδηθφο ν νπνίνο
λα αζθεί ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ρξφληα. Ο Γηεπζπληήο ππέπει λα είλαη
αλαγλσξηζκέλνο απφ ηελ Δζληθή Δθπαηδεπηηθή Αξρή θαη λα δηεπζχλεη πιήξσο ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα [13].
4.2.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ
Οη εθπαηδεπηέο ππέπει λα είλαη είηε πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ Δζληθή Δθπαηδεπηηθή Αξρή, είηε
επηιεγκέλνη απφ ην Γηεπζπληή Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε
γηα ηελ θαζεκεξηλή επίβιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φπσο ηνπο δηθαηνδνηεί ν
Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
4.2.3 ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ/ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηψλ ζην ΣΔΠ ππέπει λα είλαη αξθεηφο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη επαξθήο
θιηληθή θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζψο θαη απνηειεζκαηηθέο, πςειήο
πνηφηεηαο θιηληθέο θξνληίδεο. Ζ αλαινγία ησλ εθπαηδεπηψλ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ππέπει λα είλαη επαξθήο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο
εθπαίδεπζεο θαη λα εμαζθαιίδεη άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ [1]. Ζ αλαινγία εθπαηδεπηψλ/εθπαηδεπνκέλσλ Δπείγνπζαο
Ηαηξηθήο πνπ ζπληζηάηαη είλαη 1 ππορ 2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο εξγαζίαο ζην ΣΔΠ.
4.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΗ
Όινη νη εθπαηδεπφκελνη ππέπει λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο κε ηνπο
εθπαηδεπηέο ηνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη ππέπει λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
αλαγλψξηζε ησλ θελψλ ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ππέπει λα εθκεηαιιεχνληαη φιεο ηηο επθαηξίεο
εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη.
4.3.1 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ
Ζ επηινγή θαη πξφζιεςε εθπαηδεπνκέλσλ ππέπει λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αλαγλσξηζκέλε
δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα [1].
4.3.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΑΝΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οη εθπαηδεπφκελνη ππέπει λα θαηαιακβάλνπλ ακνηβφκελεο ζέζεηο [1]. Γηα ηε δηαζθάιηζε
εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο πςεινχ επηπέδνπ, ε Δζληθή Δθπαηδεπηηθή Αξρή ππέπει λα εγθξίλεη
ην κέγηζην αξηζκφ εθπαηδεπνκέλσλ αλά έηνο θαη/ή αλά Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα γηα ιφγνπο
πηζηνπνίεζεο. Ο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζέζεσλ ππέπει λα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε
θαζηεξσκέλα θξηηήξηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο επθαηξίεο γηα θιηληθή/πξαθηηθή εθπαίδεπζε κε
βάζε ηελ πνηθηιία θαη ηνλ φγθν ησλ πεξηπηψζεσλ, ηηο δπλαηφηεηεο επίβιεςεο θαη ηνπο
δηαζέζηκνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο.
4.3.3 ΔΠΗΒΛΔΦΖ
Οη εθπαηδεπφκελνη ππέπει λα επηβιέπνληαη απφ εθπαηδεπηέο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη
εθπαηδεπφκελνη λα αλαιακβάλνπλ νινέλα απμαλφκελεο επζχλεο ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηεο
εθπαίδεπζήο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηψλ
ππέπει λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άκεζα δηαζέζηκε επίβιεςε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σν επίπεδν επζπλψλ πνπ παξαρσξείηαη ζε θάζε
εθπαηδεπφκελν ππέπει λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
4.3.4 ΔΜΠΔΗΡΗΑ
Ο εθπαηδεπφκελνο ππέπει λα καζαίλεη κέζα απφ έθζεζε ζε έλα πιήξεο θάζκα θιηληθψλ
πεξηπηψζεσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκά ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
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αζθαινχο, πςειήο πνηφηεηαο θαη νξζνινγηζηηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Ο εθπαηδεπφκελνο ππέπει
λα εκπιέθεηαη ζηε ζεξαπεία ηθαλνχ αξηζκνχ αζζελψλ θαη λα εθηειεί ηθαλφ αξηζκφ ηαηξηθψλ
πξάμεσλ κε αξθεηή πνηθηιία [13]. Γηνηθεηηθέο, δηδαθηηθέο θαη εγεηηθέο δεμηφηεηεο ππέπει επίζεο
λα πεξηιακβάλνληαη ζην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα.
4.4 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
Χο Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν νξίδεηαη έλα Ννζνθνκείν ή νκάδα Ννζνθνκείσλ πνπ ζπλνιηθά
δέρνληαη κία θαηάιιειε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ θαη ζπλεπψο πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν
εκπεηξία ζε φιν ην θάζκα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο [13]. ην ΣΔΠ ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ θα ππέπει λα δέρεηαη έλα θνξηίν αζζελψλ φρη κηθξφηεξν απφ 30.00035.000 επηζθέςεσλ/έηνο θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο φιν ην 24σξν. Κάζε Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν
ππέπει λα δηαζέηεη ηηο ζπλαθείο εηδηθφηεηεο, έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ
εθπαηδεπφκελν λα αλαπηχζζεη ηηο θιηληθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη λα ηθαλνπνηεί ηνλ Οδεγφ πνπδψλ
θαη ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ. Ππέπει λα παξέρεη ρψξνπο θαη επθαηξίεο γηα πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή
κειέηε θαζψο θαη γηα εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο ηαηξηθήο
βηβιηνγξαθίαο [1]. Οη εθπαηδεπφκελνη θα ππέπει λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθπαηδεχνληαη γηα
θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο ζε άιια αλαγλσξηζκέλα Δθπαηδεπηηθά Κέληξα εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο
πνπ ιεηηνπξγεί ε Δζληθή Δθπαηδεπηηθή Αξρή [1]. Σα Δθπαηδεπηηθά Κέληξα ππέπει λα
εγθξίλνληαη θαη λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή Δθπαίδεπζεο.
4.5 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ζ Δζληθή Αξρή Δθπαίδεπζεο θαη ηα θαηάιιεια επαγγεικαηηθά φξγαλα ππέπει λα εγθαζηδξχνπλ
έλα κεραληζκφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα παξαθνινπζεί θάζε
κία απφ ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο [1,5].
4.5.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ
Σα πηζηνπνηεκέλα Δθπαηδεπηηθά Κέληξα ππέπει λα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο
θαλφλεο θαη ηε λνκνζεζία ηεο ΔΚ θαζψο θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο UEMS [13]. ηελ αμηνιφγεζε
ππέπει λα ζπλππνινγίδεηαη ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ κέζα ζην Ννζνθνκείν.
Δπαλαιακβαλφκελεο αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απφζπξζε ηεο
πηζηνπνίεζεο απφ έλα Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν [1,13].
4.5.2 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ζ ηαθηηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ππέπει λα
εμαζθαιίδεηαη κε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Οδεγνχ
πνπδψλ, φζν θαη ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Σφζν νη εθπαηδεπφκελνη φζν θαη νη
εθπαηδεπηέο ππέπει λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνινγνχλ ην πξφγξακκα εκπηζηεπηηθά θαη
γξαπηά ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε ππέπει λα γίλεηαη απφ επηζθέπηεο
αληηπξφζσπνπο ηεο Δζληθήο Αξρήο Δθπαίδεπζεο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο ππέπει λα ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηε
βειηίσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
4.5.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ππέπει λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ
εθπαηδεπηψλ ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. Απηή ε εθηίκεζε θα ππέπει λα πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηεο
ηθαλφηεηαο θιηληθήο δηδαζθαιίαο, θιηληθήο γλψζεο, επαγγεικαηηζκνχ θαη αθαδεκατθψλ
δξαζηεξηνηήησλ [15].
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4.5.4 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ ππέπει λα εκπεξηέρεη ζπλερή
αμηνιφγεζε ε νπνία λα ειέγρεη εάλ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο,
ηθαλφηεηεο, λννηξνπία θαη επαγγεικαηηζκφ γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Δπείγνπζαο
Ηαηξηθήο. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεκεο εηήζηεο θαη ηειηθή αμηνινγήζεηο.
Ζ εηήζηα αμηνιφγεζε ππέπει λα επηζεκνπνηεί ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη λα πξνάγεη ηε
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ν εθπαηδεπφκελνο ππέπει λα θαηαζέηεη
ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ππέπει λα παξέρεη κία
ζπλνιηθή θξίζε ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα
αζθήζεη αλεμάξηεηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. Ζ αηνκηθή αμηνιφγεζε θα ππέπει
λα πεξηιακβάλεη κία ηειηθή επίζεκε εμέηαζε (γξαπηή, πξνθνξηθή θαη πξαθηηθή).
4.5.5 ΔΠΑΝΑΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝΣΟΛΟΓΧΝ
Όινη νη Δπεηγνληνιφγνη ππέπει λα αθνινπζνχλ ηνπο εζληθνχο θαλφλεο επαλαπηζηνπνίεζεο.

5. ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Με ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή αλά ηελ
Δπξψπε, ηα αθφινπζα επηπξφζζεηα βήκαηα θα ππέπει λα εμεηαζηνχλ.
5.1.1 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
Ππέπει λα αλαπηπρζνχλ Δπξσπατθά πξφηππα γηα ηελ πηζηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ Κέληξσλ,
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ.
5.1.2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
Δπξσπατθέο εμεηάζεηο ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή, νη νπνίεο λα επηβεβαηψλνπλ ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ
Οδεγφο πνπδψλ θα ππέπει λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ή λα αληηθαζηζηνχλ ηηο
εζληθέο εμεηάζεηο [13].
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