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ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο  ΣΣηημμεείίωωμμαα  

 

Με την ευκαιρία της συγγραφής αυτού του πονήματος-διατριβής οφείλω να ευχαριστήσω αυτούς 

που συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην ευτυχή αυτή κατάληξη, καθώς και για την υπομονή τους 

ακόμη και την ανοχή τους προς εμέ. 

Εννοώ κυρίως το Προσωπικό του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστήμιου Κρήτης, τους Καθηγητές και κυρίως τον Κον Αναστάσιο Φιλαλήθη, τον Ομότιμο 

Καθηγητή Ιατρικής Κον Μιχαήλ Φιορέτο, τον Αείμνηστο Καθηγητή Ιατρικής, Ιωάννη 

Βλαχονικολή καθώς και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Κο Χρήστο Λιονή. 

Ανεκτίμητη ήταν η συνεισφορά του τέως Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος, Καθηγητή Ιατρικής 

Κου Γκουρτσογιάννη καθώς και του αειμνήστου Καθηγητή Ιατρικής, Άγγελου Κρανίδη. 

Οι παρατηρήσεις του Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος ΔΕ, Κου Γεωργίου Τρούλη ήταν 

πολύτιμες. 

Η βοήθεια των συναδέλφων από τα Κέντρα Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης των 

συνεργαζομένων με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής ήταν εκ των ων ουκ άνευ. 

Επίσης αξίζει να μνημονευθεί το προσωπικό της γραμματείας και ιδίως η Κα Μαρία Ανδριανάκη 

και η Κα Σκουντή Μαρίνα. 

Η εμπειρία του συγκεκριμένου πονήματος ήταν μεν μακροχρόνια αλλά βαθιά ψυχοπαιδαγωγική και 

στον τομέα των συναδελφικών η ανθρωπίνων σχέσεων. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ                                                                                  Παιανία 19.03.2006 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΗΣ.ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ,1990-1994. 
 
Ιστορικό: Η προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση όπως περιγράφεται στα Προγράμματα Σπουδών των 
Ιατρικών Σχολών έχει αλλάξει προς την υιοθέτηση της ακαδημαϊκής κλινικής οντότητας της ΠΦΥ. 
Το  Ιατρικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης ήταν το πρώτο στην χώρα μας που εισήγαγε αυτού του 
είδους την εκπαίδευση. 
Σκοπός: Η πλήρης αναφορά της  πληροφορίας που αποκτήθηκε από το 1990-1994(πρώτο στάδιο 
εφαρμογής της άσκησης), και μέσω αυτής η επίτευξη προτεινόμενου προτύπου αξιολόγησης της 
άσκησης. 
Σχεδιασμός της μελέτης: Η ανάλυση περιεχομένου των συμπληρωμένων από τους φοιτητές 
προτυποποιημένων ιατρικών ιστορικών καθώς και των επιδημιολογικών μελετών που έλαβαν χώρα 
στα εκπαιδευτικά Κέντρα Υγείας(Κ.Υ). 
Τόπος: 6 εκπαιδευτικά Κ.Υ συνδεδεμένα με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 
Μέθοδος: Η εκ των υστέρων (ex-post facto) ανάλυση περιεχομένου των συμπληρωμένων από τους 
φοιτητές προτυποποιημένων ιατρικών ιστορικών καθώς και των επιδημιολογικών μελετών που 
έλαβαν χώρα στα εκπαιδευτικά Κέντρα Υγείας(Κ.Υ).Η ανάλυση βασίσθηκε για μεν τα ατομικά 
ιατρικά ιστορικά σε 8 κύρια κριτήρια αξιολόγησης, για δε τις μικρές επιδημιολογικές μελέτες σε 4 
κύρια κριτήρια αξιολόγησης, εισάγοντας με αυτό τον τρόπο Νέες Κλίμακες Αξιολόγησης. 
Αποτελέσματα: Από την αξιολόγηση των ατομικών ιατρικών ιστορικών: 42,3% αυτών 
συμπληρώθηκαν από άρρενες φοιτητές, 40% από θήλεις φοιτητές και 17,7% από ομάδες φοιτητών. 
Η εσωτερική αξιοπιστία εκτιμήθηκε με τον δείκτη KR20=0,67. Η εγκυρότητα όψεως και 
περιεχομένου ευρέθη ότι συμφωνεί με τους κανόνες που είχαν τεθεί από τον Τομέα Κοινωνικής 
Ιατρικής, ενώ μέσω της logistic regression through the origin analysis αναδείχθηκε ότι τα 
προτεινόμενα 8 ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης συνιστούν Κλίμακα Αξιολόγησης. Η διαφορά στον 
αριθμό των κατ’οίκον επισκέψεων από τους φοιτητές ανά Κ.Υ ευρέθη στατιστικά σημαντική (p≤ 
0,001).  
Aπο την αξιολόγηση των επιδημιολογικών μελετών: Διεξήχθησαν 25 μικρές επιδημιολογικές μελέτες 
από ομάδες φοιτητών στα εκπαιδευτικά Κ.Υ. Η εσωτερική αξιοπιστία εκτιμήθηκε με τον δείκτη 
KR20=0,68. Η εγκυρότητα όψεως και περιεχομένου ευρέθη ότι συμφωνεί με τους κανόνες που 
είχαν τεθεί από τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής , ενώ μέσω της logistic regression through the 
origin analysis αναδείχθηκε ότι τα προτεινόμενα 2 κυρίως ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης 
συνιστούν Κλίμακα Αξιολόγησης. 
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση των συγκεκριμένων φοιτητών Ιατρικής στην κλινική της ΠΦΥ 
ευρέθη να επηρεάζεται από τον προσανατολισμό λειτουργίας των εκπαιδευτικών Κ.Υ, καθώς και 
από τις στάσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτών τους. Αντιθέτως τα ατομικά δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών, τα χαρακτηριστικά των φοιτητών και η σοβαρότητα της κατάστασης 
του ασθενή δεν φαίνεται να επηρεάζουν την εκπαίδευση στην ΠΦΥ.  
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EEnngglliisshh  SSuummmmaarryy 

  

CCLLIINNIICCAALL  UUNNDDEERRGGRRAADDUUAATTEE  TTRRAAIINNIINNGG  AANNDD  AASSSSEESSSSMMEENNTT  IINN  

PPRRIIMMAARRYY  HHEEAALLTTHH  CCAARREE..  EEXXPPEERRIIEENNCCEESS  GGAAIINNEEDD  FFRROOMM  CCRREETTEE--  

GGRREEEECCEE  ((11999900--11999944))  ..  

 

Background: Undergraduate medical education in the Faculty of Medicine’s Curricula has been re-

defined towards the adoption of the clinical discipline of Primary Care. The School of Medicine-

University of Crete was the first faculty in Greece that adopted such an undergraduate education. 

Aim: To report the first data gained between 1990-1994 from a clinical undergraduate training in 

primary health care (PHC), and through that to attain to an evaluation model of this training.  

Design of study: Content-analysis of the students’ complete case write-ups and through that the 

assessment of their training in PHC 

Setting: 6 Primary Health Care Units (PCUs) affiliated with the Department of Social Medicine, 

School   of Medicine of the University of Crete. 

Method: The ex-post facto content analysis of the students’ complete write-ups based on 8 

principal assessment quality criteria (New assessment scale). 

Results: 42, 3% of case-reports was processed by male-students, 40% of case-reports by female-

students and 17,7% by student groups. Internal reliability was estimated by index KR20=0, 67. Face 

and content validity was found to conform to the standards set by the Department of Social 

Medicine, while logistic linear regression analysis pointed related quality criteria to a new 

assessment scale. The difference in the number of home visits between the several primary care 

units, is of great statistical significance (p<0.001). 

Conclusion: Medical students’ training in primary health care is greatly affected by the philosophy 

and the orientation of PCUs, as well as by the attitudes and skills of the tutors on the related 

subjects. On the contrary, individual demographic characteristics of the patients, the students’ 

characteristics and the severity of the disease/functional state of the patient, do not seem to affect 

the quality of training. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Εισαγωγή 11  

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 33  

3. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 1122  
  

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ 
  

4. Σκοπός  2277  

5. Υλικό & Μέθοδος  

 

2288  

  

6.1.•Στατιστική ανάλυση 3355  

6.2.•Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 3355  

6.3.•Εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 3366  

6.4.•Συγκριτική Αξιολόγηση της Νέας Κλίμακας-Κώδικα 3377  

7. Αποτελέσματα 3399  

8. Συζήτηση 4422  

9. Συμπεράσματα 5533  

10. Πίνακες 5555  

Βιβλιογραφία     7733    

Παραρτήματα             7788  
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11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Τα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας ευρίσκονται σε διεθνή κρίση καθώς παραμένουν  

προσανατολισμένα ακόμη, κυρίως στην θεραπεία και την ασθένεια παρά στην υγεία και την 

πρόληψη. Αυτή η άποψη αποτελεί κοινή διαπίστωση και είναι προφανής η ανάγκη για ένα 

ουσιαστικό επαναπροσανατολισμό.  

Τόσο οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι όσο και οι επαγγελματίες υγείας αναγνωρίζουν 

καθαρά πλέον ότι η ιατρική εκπαίδευση ευρίσκεται ενώπιον παρόμοιου περιεχομένου κρίσης και 

πρέπει να προσαρμοσθεί στις ανάγκες της κοινότητας και των συστημάτων υγείας, ώστε να 

επανακαθορισθεί και να μεταμορφωθεί . 

Η Ιατρική  εκπαίδευση είναι γνωστό ότι αποτελεί την συνισταμένη τεσσάρων παραγόντων: της 

ανωτάτης εκπαίδευσης, του ιατρικού επαγγέλματος, των βιο-ιατρικών επιστημών και της 

κοινωνίας. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της ιατρικής εκπαίδευσης και των συστημάτων παροχής 

υπηρεσιών υγείας είναι το υπομόχλιο της αλλαγής και της εξόδου από την παραπάνω κρίση. 

Το παραδοσιακό πρότυπο εκπαίδευσης καθιστούσε δύσκολη αυτή την αλλαγή, όπως επίσης η  

ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών μεθόδων, η μη καταλληλότητα αρκετών  διδασκόντων  καθώς και η 

διάχυση των υπευθυνοτήτων εκπαίδευσης και των πόρων μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και 

Υγείας . 

Αυτό το πρότυπο εκπαίδευσης προέκυψε από το γενικότερη βιοφυσική έρευνα και αντίληψη του 

υλικού κόσμου και της ζωής, όπως μεταφέρθηκε από τις ανεπτυγμένες χώρες από ετών, και ενώ 

είχε αρχίσει σε αυτές ακριβώς τις χώρες η αντίστροφη πορεία προς μία διαφορετική θεώρηση της 

ζωής και της υγείας, δηλ. προς την υιοθέτηση του Βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου.  

H αλλαγή αυτή διαφάνηκε από την αρχή του αιώνα, δηλαδή την εποχή που ανατέθηκε από το 

Ίδρυμα Carnegie της Νέας Υόρκης στον Flexner να διερευνήσει την Ιατρική εκπαίδευση στην 

Αμερική και τον Καναδά, ώστε να στραφεί ο προσανατολισμός της Ιατρικής εκπαίδευσης προς 

περισσότερο ορθολογικές κατευθύνσεις. Ήταν μια αλλαγή που επεβλήθη από την κοινωνία που 

μετασχηματιζόταν και από την ιατρική επιστήμη που άλλαζε αλματωδώς.  

Αυτή η διαδικασία είχε περιγραφεί από τον Khun το 1970, στην αναφορά του για την δομή των 

επιστημονικών επαναστάσεων “Τhe structure of Scientific Revolutions” και στον τρόπο που το 

ΝΕΟ που έρχεται [ο συστημικός: system approach- ή κυβερνητικός: cybernetics, τρόπος του 

σκέπτεσθαι] αντιμάχεται το ΠΑΛΑΙΟ (τον αναγωγικό τρόπο του σκέπτεσθαι)1 . 
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Η Βιολογία και η Οικολογία  έχουν πλέον υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης, κυρίως στην 

οργάνωση των βιολογικών λειτουργικών επιπέδων των έμβιων όντων. Οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται 

τώρα και στην Ιατρική έρευνα , καθώς η αιτιολογία και η φυσική ιστορία κάθε νόσου αποδίδεται 

τόσο στα γονίδια και στην διαταραγμένη  βιοχημεία  όσο και στους ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες, 

πράγμα που μαρτυρεί ότι έχει αρχίσει μια επανάσταση  στην Ιατρική σκέψη και πρακτική.  

Αυτού του είδους η  προσέγγιση δημιούργησε την βιο-ψυχο-κοινωνική θεώρηση της υγείας και της 

νόσου, με επιπτώσεις στην Ιατρική εκπαίδευση και στην οργάνωση και λειτουργία των 

συστημάτων Υγείας. Έχοντας λοιπόν υπόψη όλη αυτή την διεργασία αντιλαμβάνεται κανείς ότι  

ένα επίμαχο ζήτημα σήμερα είναι: η Παγκόσμια στροφή προς μια κοινοτικώς προσανατολισμένη 

ιατρική εκπαίδευση, προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), προς την Οικογενειακή / 

Γενική Ιατρική, ώστε να αντιμετωπισθούν με επιτυχία οι ανάγκες υγείας της κοινότητος, να μειωθεί 

το κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας, να εξασφαλισθεί ισότητα και υψηλού επιπέδου φροντίδα 

υγείας για όλους. 

Ο παραπάνω προβληματισμός καθώς και η υπάρχουσα διεθνής βιβλιογραφία επί του ζητήματος 

αυτού, ήταν τα κύρια στοιχεία που ενεργοποίησαν τον συγγραφέα του παρόντος πονήματος από 

κοινού με τους υπευθύνους του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για να 

διεξαχθεί η μελέτη που φέρει τον τίτλο της αξιολόγησης της κλινικής άσκησης για τους επί πτυχίω 

φοιτητές της ιατρικής, στην κλινική της ΠΦΥ. Ήταν και ακόμη είναι η πρώτη φορά διεξαγωγής 

τέτοιου είδους άσκησης σε ένα Νέο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπως αυτό της Κρήτης, καθώς υπήρχε 

ενθουσιασμός αλλά ταυτόχρονα και αναμονή των πρώτων αξιολογικών ευρημάτων που θα 

τοποθετούσαν το εκπαιδευτικό επίπεδο της άσκησης τουλάχιστον στο ίδιο ύψος με τα υψηλά 

πρότυπα που είχαν θέσει και ακολουθήσει οι υπόλοιπες κλινικές ασκήσεις. 

Η παρούσα απογραφική μελέτη αφορά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της άσκησης (1990-1994), 

περιλαμβάνει ολόκληρο τον φοιτητικό πληθυσμό που ασκήθηκε στο παραπάνω αντικείμενο, στο 6ο 

έτος των ιατρικών σπουδών.  
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22..  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  

 

Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί την ενδεικτική περιγραφή μερικών αντιπροσωπευτικών 

εκπαιδευτικών προτύπων-μονάδων στην κλινική άσκηση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ). Αναδεικνύει: Το ΤΙ; και το ΠΩΣ;  του σχεδιασμού - εφαρμογής - ανάπτυξης και στο τέλος 

αξιολόγησης, της συνολικής κλινικής άσκησης (φοιτητής ,εκπαιδευτής , εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και εκπαιδευτικό περιβάλλον).Αποσκοπεί δε στο να καταδείξει την δυνατότητα εκτέλεσης αυτής 

της κλινικής άσκησης ως ξεχωριστού εκπαιδευτικού αντικειμένου (ακαδημαϊκού), την δυνατότητα 

καταγραφής της καθώς και  την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. 

Είναι γνωστό ότι η παγκόσμια ιατρική εκπαιδευτική σκέψη σταδιακά τείνει περισσότερο  προς την 

ολοκλήρωση και την κοινωνική αποτελεσματικότητα. Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο η 

Παγκόσμια Εκπαιδευτική Συνδιάσκεψη - Διακήρυξη του Εδιμβούργου το 1988- η οποία με τις 12 

αρχές που υιοθέτησε συσχέτισε την ιατρική εκπαίδευση με την ανάπτυξη και λειτουργία των 

συστημάτων υγείας. Αρχές που εμπεριέχουν την διακήρυξη της Π.Ο.Υ για «Υγεία για όλους το 

2000», μέσω κυρίως της ανάπτυξης της ΠΦΥ και των συστατικών της. 

 Επροτάθη δηλαδή αλλαγή παραδείγματος (paradigm- shift) στην Ιατρική σκέψη και εκπαίδευση, η 

οποία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,  συσχετίζεται με ένα αριθμό παραγόντων όπως: 

1. Δημογραφικές αλλαγές - γήρανση πληθυσμού. 

2. Η στροφή από την εντατική-θεραπευτική Ιατρική στην φροντίδα και βελτίωση της 

λειτουργικής κατάστασης του ατόμου που πάσχει από  χρόνια νοσήματα. 

3. Έμφαση στην ΠΡΟΛΗΨΗ. 

4. Σπιροειδής ανέλιξη στο κόστος της Φροντίδας Υγείας. 

5. Παραμόρφωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας από τις δυνάμεις της αγοράς και την 

εμπορευματοποίηση.   

6.  Κίνητρα που προωθούν την ιατρική εξειδίκευση.  

7. Μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για μερικές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

όπως οι πτωχοί, ενώ υφίσταται ανεπιτυχής παρέμβαση για άλλες ομάδες πληθυσμού. 3,4 
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Σήμερα το εκπαιδευτικό «παράδειγμα» για την Ιατρική Εκπαίδευση έχει μετακινηθεί προς τη 

κοινότητα, εξαιτίας όλων των παραπάνω αναφερθέντων παραγόντων. Η συσσωρευμένη διεθνής 

γνώση και εμπειρία από την εκπαίδευση την βασισμένη στην κοινότητα έχει δημιουργήσει πλέον 

παράδοση και μπορεί να λεχθεί με ασφάλεια ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και τις 4 (τέσσερις) 

κύριες εκπαιδευτικές προκλήσεις γνωστές στους μεγάλους  ιατρούς - δασκάλους από το παρελθόν, 

δηλαδή: 

1) Εκπαίδευση τόσο της τέχνης όσο και της επιστήμης της κλινικής πρακτικής, με 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τους: Sydenham, Willis και Jenner. 3,4 

2) H Εμπλοκή, η εκπαίδευση και η επαγγελματική συμβουλή όπως την περιγράφει ο Kenneth 

Ludmerer στο κλασσικό βιβλίο του με τίτλο: «Learning to Heal: The Development of American 

Medical Education». 3-5 

3) H Eπιλογή, εκπαίδευση και διατήρηση ενός έξοχου σώματος εκπαιδευτών με κοινοτική 

κατεύθυνση, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον Albert Schweitzer, 3,4 και τέλος  

4) Η Ανάπτυξη μιας νέας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας κατάλληλης για την εκπαιδευτική πρακτική 

στην κοινότητα, με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τους: William Osler και M.Laennec.3,4 

Η παραπάνω εκπαιδευτική στροφή επιβεβαιώθηκε στο Εδιμβούργο τον Αύγουστο του  1993 στην 

Διεθνή σύνοδο κορυφής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων μερών στην 

ιατρική εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Ως σύνθημα υιοθετήθηκε η παγκόσμια Στρατηγική για 

αλλαγή: «global strategy for change»μέσω των 22 ειδικών συστάσεων που εμπεριέχονται στο 

ανακοινωθέν (communique) του συνεδρίου.4-6 

Το μήνυμα διαδόθηκε περαιτέρω από τα έξι (6) Διεθνή Περιφερειακά Συνέδρια που διοργάνωσε η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME) το έτος 1994. 

Ένα από αυτά έλαβε χώρα στην Ελλάδα , στην Αθήνα,  4-7  Σεπτεμβρίου 1994, με θέμα: 

«Αλλάζοντας την Ιατρική Εκπαίδευση στην Ευρώπη». 

 Παράλληλα ανεπτύχθη η σχέση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με το Δίκτυο των Κοινοτικώς 

προσανατολισμένων στην εκπαίδευση Ιατρικών Σχολών (community-oriented) με σκοπό τον 

επανακαθορισμό της εκπαίδευσης. Σκοπός ήταν να ξεπερασθεί το κύριο πρόβλημα της ΠΦΥ: Η 

αβεβαιότητα (λόγω του μεγάλου εύρους της σε κλινικό και γνωστικό επίπεδο), μέσω μάθησης 

προσανατολισμένης στο πρόβλημα (problem based - learning). Επιτυχές παράδειγμα αποτέλεσε η 

Αμερικάνικη Εταιρία Ιατρικών Σχολών (AAMC), η οποία από το 1983 έως το 1993 τόνιζε 

συνεχώς, με τις ετήσιες συνδιασκέψεις της, αυτή την σπουδαία(για τις Η.Π.Α) εθνική  

προτεραιότητα.7 



Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ (1990-1994) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

5 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στην Μ. Βρετανία , Αμερική και Καναδά, στην Σουηδία, Φιλανδία. 

στην Αυστραλία αλλά και στη χώρα μας (στο Πανεπιστήμιο Κρήτης) υπήρξε ενσωμάτωση της 

ΠΦΥ στο πρόγραμμα σπουδών των ιατρικών σχολών.6 

Παρακάτω περιγράφεται ενδεικτικά και αναλυτικότερα η ανάπτυξη και η λειτουργία μερικών 

προτύπων μονάδων εκπαίδευσης, από την διεθνή βιβλιογραφία, στην ΠΦΥ: 

Από την Αμερικανική Εμπειρία: 

1ον) Ιατρική σχολή πανεπιστημίου Harvard, το πρόγραμμα: Νέοι-Δρόμοι -New Pathways, γενικής 

ιατρικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για την εμπειρία 16 χρόνων(1980-1996) στο Πανεπιστήμιο 

Harvard όπου έχουν διερευνηθεί Νέοι Δρόμοι (New Pathways) για την Γενική Ιατρική Εκπαίδευση. 

Αυτό απαιτούσε συνεχή αλλαγή συμπεριφοράς των ατόμων που ασχολούνται με τα επαγγέλματα 

υγείας, όπως των εκπαιδευτών - ιατρών αλλά και των φοιτητών  για αυτό και η πορεία  ήταν 

μακροχρόνια. Η ιδέα, οι σκοποί και η μέθοδος της κίνησης New Pathways ήταν   να ενισχύσει 

στους φοιτητές την επιθυμία, τις δεξιότητες, και την δομή της γνώσης που είναι αναγκαία για την 

αποτελεσματική πρακτική άσκηση της Ιατρικής δια βίου. Η προσπάθεια αποσκοπούσε στο να δοθεί 

γενική εκπαίδευση για την θεμελίωση κάθε είδους πρακτικής. Η έμφαση δόθηκε στη «μάθηση για 

την μάθηση» και όχι στην διδασκαλία ως αυτοσκοπό. 

 

Η κλασική εξίσωση: 

Τ.Κ +S⇒ S.K +T  

όπου Τ=διδάσκαλος (teacher), S=φοιτητής (student), K=γνώση (knowledge) θεωρείται πλέον ότι 

είναι σύγχρονη όταν δοθεί, ως: 

                                                                       Τ 

                                                              S.K  ⇒  S.K  
όπου ο Τ (διδάσκαλος) παίζει το ρόλο του καταλύτου για να επιταχύνει την απόκτηση της γνώσης 

από τον φοιτητή. Κεντρικός στόχος: η μάθηση από τον φοιτητή. Γι' αυτόν τον σκοπό: 

Επελέγησαν φοιτητές που έιχαν αυτή την κλίση και εβοηθήθηκαν  να αναπτύξουν δεξιότητες 

μάθησης όπως η εκμάθηση της τέχνης της επικοινωνίας με άτομα και ομάδες. Επίσης 

εξοικειώθηκαν στη χρήση υπολογιστών και στην τεχνολογία της πληροφορικής. 

Ουσιώδες στοιχείο επίσης ηταν η κατασκευή από κάθε φοιτητή ενός πλαισίου γνώσης που θα 

συντηρούσε την δια βίου μάθηση. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι αποφασιστικοί παράγοντες της 

ανθρώπινης υγείας, όπως αυτοί που υποδεικνύει η κοινωνιολογία, η φυσική ιστορία και οι 

ανθρωπιστικές σπουδές.  
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Σχηματίσθηκαν μικρές ομάδες φοιτητών και η  μάθησή τους βάσισθηκε στο πρόβλημα υγείας 

(problem based-learning). Τα πρώτα δύο χρόνια σπουδών αφιερώθηκαν κυρίως σ’ αυτόν τον τρόπο 

μάθησης. Κατόπιν στο 3ο έτος μελετήθηκε η σχέση ιατρού - ασθενούς και από το 4ο έτος αρχιζε το 

κλινικό έργο με πραγματικούς ασθενείς. 

Η προσπάθεια έιχε σκοπό την δημιουργία «στοχαστικών ιατρών» (Reflective practicioners ), 

οποιασδήποτε ειδικότητας, που χρησιμοποιούσαν οργανωμένα πεδία γνώσης ως αναγκαία εργαλεία 

της εργασίας τους. Το 1982 σχηματίσθηκε η πρώτη ομάδα φοιτητών (25 άτομα ανά έτος). Από το 

1987 το πρόγραμμα ήταν προσβάσιμο σε όλους τους εισερχόμενους φοιτητές. Το 1992 οι 

επικεφαλής των ακαδημαϊκών ομάδων είχαν την ευθύνη και την εξουσία να επιβλέπουν την όλη 

πορεία των φοιτητών. 

Οι ακαδημαϊκές ομάδες ηταν εκπαιδευτικές ομάδες που φέρουν ονόματα διακεκριμένων 

καθηγητών του παρελθόντος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτών των ομάδων περιελάμβανε έναν 

επικεφαλής (καθηγητή) και έναν αριθμό συνεργατών, και ανελάμβανε όλη την εκπαίδευση των 

φοιτητών (σε όλες τις επιμέρους ειδικότητες).   

Σ’ αυτό βοήθησε και η δημιουργία στο Harvard τμήματος Κοινωνικής Ιατρικής, με την εισαγωγή 

στο πρόγραμμα σπουδών της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και κατόπιν η δημιουργία Κέντρου 

Πολιτισμού και  Ιατρικής  Ηθικής και τελευταία Ιστορίας της Ιατρικής. Επίσης ανεπτύχθησαν 

δεσμοί και συνεργασία με το τμήμα Δημόσιας Υγείας του Harvard . 

Στην δεκαετία του 1980 σχηματίσθηκε το Τμήμα Πολιτικών της Φροντίδας Υγείας και το 1992 

ιδρύθηκε το Νέο Τμήμα Περιπατητικής Φροντίδας και Πρόληψης με έμφαση στην εκπαίδευση 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα (ambulatory care). 

Για το Πανεπιστήμιο Harvard η γενική ιατρική εκπαίδευση δεν ήταν ο τόπος που κατακτήθηκε 

τελικά, ούτε το πρόβλημα που βρήκε την λύση του. Μάλλον ήταν και είναι  ένα σύνολο ζητημάτων 

που απαιτούν την δημιουργική προσοχή τόσο των δασκάλων όσο και των φοιτητών της Ιατρικής.8 

2ον) Πανεπιστήμιο Duke , B. Καρολίνα, ΗΠΑ.  

Το 1981 καθιερώθηκε στο παραπάνω πανεπιστήμιο η άσκηση στην οικογενειακή ιατρική (Family-

practice), η οποία έχει διάρκεια δύο μηνών και λαμβάνει χώρα μετά από τις 5 παραδοσιακές 

κλινικές ασκήσεις: Χειρουργικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Μαιευτικής και Ψυχιατρικής. 

Από την αρχή υπήρξε σχεδιασμός της άσκησης, καθορισμός των ειδικών εκπαιδευτικών 

αντικειμένων της κάθε θεματικής ενότητας και οι κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές. 

Τα θέματα ή ενότητες που επελέγησαν προέρχονταν από την βασική ιατρική συνέντευξη 

(ιστορικό), τις δεξιότητες της φυσικής εξέτασης, την ουσιώδη γνώση της οικογενειακής ιατρικής 



Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ (1990-1994) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

7 

δηλαδή την διάγνωση και την θεραπεία των κοινών ιατρικών προβλημάτων, την συμμόρφωση του 

ασθενούς , το ρόλο της οικογένειας και της κοινότητας στην υγεία. Τέλος τις θεμελιώδεις αρχές του 

συστήματος της υγείας κυρίως όσο αφορά το κόστος της φροντίδας υγείας και τις οικονομικές 

δυνατότητες του ασθενούς και τέλος την ιατρική ηθική και δεοντολογία. 

Οι κύριες στρατηγικές που επιλέχτηκαν για την εκπαίδευση είναι: 

1. κλινική εμπειρία με τον οικογενειακό γιατρό που λειτουργεί ως πρότυπο – ρόλου (role- 

model) 

2. μικρά σεμινάρια - φροντιστήρια ομάδων και 

3. ατομικές εργασίες φοιτητών. 

Για να προαχθεί η ανεξάρτητη μάθηση και οι δεξιότητες στην επίλυση κλινικών ή κοινοτικών 

προβλημάτων απαιτήθηκαν  συγκεκριμένες εργασίες από κάθε φοιτητή, οπως η κατ’ οίκον 

επίσκεψη και η οικογενειακή συνέντευξη, η αξιολόγηση του γηριατρικού ασθενούς και η αναφορά 

της διάγνωσης και του χειρισμού των κοινωνικών ιατρικών προβλημάτων. Επιπλέον έγινε 

βιντεοσκόπηση των συνεντεύξεων, καθώς και καταγραφή των κοινοτικών προβλημάτων υγείας.  

Τέλος τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας είχαν συναντήσεις κάθε εβδομάδα με σκοπό την 

ανατροφοδότηση επί των κλινικών παρουσιάσεων. 

Η αξιολόγηση της κλινικής παρουσίασης του φοιτητή ελάμβανε χώρα  στο τέλος κάθε θεματικής 

ενότητας από τους εκπαιδευτές με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ανοικτού τύπου γραπτές 

εκτιμήσεις των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του φοιτητή. Τα κριτήρια αυτά ουσιαστικά 

αξιολογούσαν την ικανότητα του φοιτητή στην λήψη του ιατρικού ιστορικού, την παρουσίαση της 

ιατρικής εξέτασης, την διάταξη των εργαστηριακών εξετάσεων, την εκτίμηση των προβλημάτων 

των ασθενών και την επίδειξη συμπάθειας και σεβασμού προς τους ασθενείς. 

Ο τελικός βαθμός του κάθε φοιτητή προέκυπτε, από όλους τους εκπαιδευτές, με βάση τις γραπτές 

εργασίες του και τις κλινικές αξιολογήσεις του. Η αξιολόγηση της άσκησης του φοιτητή γινόταν,  

από 2 ερωτηματολόγια: ένα κανονικό που αφορά 5 σημεία και εχρησιμοποιείτο για όλες τις 

κλινικές ασκήσεις στο Πανεπιστήμιο Duke, με βαθμολόγηση της χρησιμότητας της κλινικής 

εμπειρίας, την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τόσο των επιμέρους θεμάτων, όσο και της 

όλης μαθησιακής εμπειρίας. Το άλλο ερωτηματολόγιο ήταν συμπληρωματικό 6 σημείων, που 

αναφέροταν στην κλινική εμπειρία της άσκησης, τόσο επιμέρους όσο και συνολικά,. περιελάμβανε 

και γραπτές, ανοικτές ερωτήσεις. Τα δύο ερωτηματολόγια υποβάλλονταν συμπληρωμένα στο τέλος 

της άσκησης. 

Η εκπαίδευση γίνονταν σε ομάδες των 18-20 φοιτητών ανά άσκηση κάθε δύο μήνες, κατά την 
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διάρκεια όλου του χρόνου. Πριν από την έναρξη της άσκησης, ελάμβανε χώρα ειδικό φροντιστήριο 

από τους εκπαιδευτές. Συμπερασματικά και αδρά μπορεί να λεχθεί ότι  αυτή η κλινική άσκηση 

μπόρεσε να εφαρμοστεί και να γίνει δεκτή από τους φοιτητές, καθότι αντιμετώπιζε επιτυχώς τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών όπως προέκυψε από την στατιστική ανάλυση των 

αξιολογήσεων, τόσο των φοιτητών όσο και της συνολικής άσκησης.9 

Από την Ευρωπαϊκή Εμπειρία: 

1) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ:  

Πρόκειται για πρότυπο χώρας αφού από το 1972  ξεκίνησε την εκπαίδευση στην ΠΦΥ στα 

Πανεπιστήμια Kuopio και Tampere. Από  τότε βέβαια δεν σταμάτησε να εξελίσσεται αυτή η 

εκπαιδευτική διαδικασία και από το 1990 επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα 3 παραδοσιακά 

Πανεπιστήμια (τελευταίο το Turku). Η Φιλανδία συμμορφώθηκε απολύτως με τις νεότερες 

επιταγές, τόσο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιατρικής Εκπαίδευσης (W.F.M.E) όσο και της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για «Υγεία για όλους το 2000»). Τα προγράμματα σπουδών έχουν 

προσανατολισμό στην υγεία (health-oriented) διάρκειας 8 εβδομάδων, διεξάγονται  στα κέντρα 

υγείας και στα πανεπιστημιακά κλινικά τμήματα στο 4ο και 5ο έτος σπουδών . 

Οι φοιτητές σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Υγείας της Φιλανδίας και των Πανεπιστημίων 

Tampere και Kuopio ενώ πριν την κλινική τους άσκηση προβληματίζονταν για εκπλήρωση των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών στην ΠΦΥ, μετά την άσκηση τους η στάση τους και η γνώμη τους 

άλλαξε προς την κατεύθυνση της ΠΦΥ. 

Αυτή η μελέτη τιτλοποιήθηκε ως «Junior Physician 1988».  Tα εκπαιδευτικά αντικείμενα που 

περιελάμβανε η ανωτέρω άσκηση ήταν: Κέντρο υγείας, σχολική υγιεινή, κατ’ οίκον νοσηλεία, 

γεροντολογία, αποκατάσταση, περιβαλλοντική φροντίδα και διαχείριση συστήματος υγείας. 

Οι φοιτητές ημερησίως σε μικρές ομάδες επισκέπτονταν τα κέντρα υγείας μαζί με κάποιον 

επιμελητή και κάποια νοσηλεύτρια από το πανεπιστημιακό προσωπικό. Στο 4ο και 5ο έτος οι 

φοιτητές λειτουργούσαν ως ιατροί υπό την επίβλεψη των επιμελητών τους και του προσωπικού των 

κέντρων υγείας. 

Έτσι μέσα από την μελέτη «Junior Phycisian 1988» έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις για 

περισσότερο «ολιστική» προσέγγιση στην εκπαίδευση με έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες στην 

ΠΦΥ και στην αλλαγή στην χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας (Personal doctor 

program).Απαιτήθηκε να δοθεί έμφαση τόσο στην μεταπτυχιακή επαγγελματική άσκηση όσο και 

στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Επίσης η συνεργασία των κέντρων υγείας με τα 

πανεπιστήμια και με τα νοσοκομεία ενισχύθηκε και αποκεντρώθηκε έτσι η προπτυχιακή 

εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη έρευνα στην ΠΦΥ.10 
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2) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 

Στην Μεγάλη Βρετανία το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (G.M.C) στις συστάσεις του για την Βασική 

Ιατρική Εκπαίδευση από το 1980 εκδίδει οδηγίες για όλες τις Ιατρικές Σχολές, που αφορούν και 

την προπτυχιακή εκπαίδευση και τις τελικές η πτυχιακές εξετάσεις. Το 1982 η Εκτελεστική 

Επιτροπή του Συλλόγου των Πανεπιστημιακών Διδασκάλων στην Γενική Ιατρική (AUTGP)  

δημιούργησε μια ομάδα για αυτόν το σκοπό, δηλαδή για την άσκηση των φοιτητών στην ΠΦΥ. Το 

συμπέρασμα ήταν, ότι οι 16 από τις 20 οδηγίες του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (G.M.C) δεν 

μπορούσαν κατά κανένα τρόπο να υλοποιηθούν χωρίς την προπτυχιακή εμπλοκή της Γενικής 

Ιατρικής. 11 

Λόγω του ότι το εύρος της φροντίδας που προσφέρεται στην Κοινότητα αυξήθηκε, τα εκπαιδευτικά 

Νοσοκομεία έχουν υπέρ-εξειδικευθεί. Αυτό μαζί με τις μειώσεις των χρηματοδοτήσεων από το 

Υπουργείο Υγείας οδήγησαν στην βελτίωση της Κλινικής διδασκαλίας στην Κοινότητα και στον 

αυξημένο ρόλο του Γενικού Ιατρού ως εκπαιδευτού. 

Αν και λίγες μελέτες υπάρχουν που να αξιολογούν τις κλινικές ασκήσεις σε άλλες ειδικότητες όπως 

η Παθολογία ή η Χειρουργική, για την Γενική Ιατρική μια σχετική μελέτη αφορούσε το 

Πανεπιστήμιο «University College of Middlesex School of Medicine», με 5 ½ εβδομάδες άσκηση 

στην ΠΦΥ. Οι τρεις εβδομάδες ηταν στο Κεντρικό Λονδίνο σε Ιατρείο Γενικής Ιατρικής και οι δύο 

εβδομάδες στο τελευταίο έτος εκτός Λονδίνου, μαζί με  3 ημέρες στο Ακαδημαϊκό τμήμα. Οι 

φοιτητές χρησιμοποιούσαν ημερολόγιο δραστηριοτήτων τους για κάθε επαφή με τους ασθενείς, 

στις συνεντεύξεις τους. Επιπροσθέτως συμπλήρωναν ερωτηματολόγιο , κάθε πρωί και απόγευμα 

στις συνεδριάσεις που έκριναν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες όπως η λήψη 

ιστορικού, η διδασκαλία, οι εργαστηριακές εξετάσεις. Στο τέλος της άσκησής τους 

βαθμολογημένες κλίμακες με ποσοτικοποιημένες απαντήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να κρίνουν 

την αξία και το ενδιαφέρον της διδασκαλίας. Κατά την δύο εβδομάδων άσκηση τους στην 

κοινότητα οι φοιτητές τοποθετήθηκαν για 4 τυχαίες ημέρες για να συγκεντρώσουν  την 

απαιτούμενη πληροφορία: από την δημογραφία των ασθενών,  την ιατρική επίσκεψη, τα 

παρουσιαζόμενα συμπτώματα ημερησίως, την ενεργό εμπλοκή τους στη λήψη του ιστορικού. 

Επίσης στην προσανατολισμένη στον ασθενή συζήτηση, στην αναζήτηση των εργαστηριακών 

εξετάσεων του ασθενή, στην διδασκαλία και κλινική εκπαίδευση από τον εκπαιδευτή τους, τον 

γενικό γιατρό.  

Προέκυψε ότι υπάρχει μια ουσιαστική προτίμηση μεταξύ των φοιτητών για τέτοιου είδους 

εκπαίδευση, γιατί τη θεώρησαν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. 

 Αυτή η μελέτη και η στατιστική της αξιολόγηση, έδειξε ότι η κλινική άσκηση στη Γενική Ιατρική 
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μπορεί να μετρηθεί και να ελεγχθεί.11 

Τα αποτελέσματά της επίσης ανέδειξαν σημαντικές περιοχές, που αν ενισχυθούν μπορούν να 

βελτιώσουν την εκπαιδευτική εμπειρία στην ΠΦΥ, όπως : απαιτείται μεγαλύτερη και περισσότερο 

ενεργός εμπλοκή του φοιτητή στην λήψη του ιστορικού, στη φυσική εξέταση και στην εκτέλεση 

πρακτικών δοκιμασιών.  

Η κατ’ οίκον επίσκεψη μπορεί να είναι μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία.  

Η συμμετοχή και άλλων στη διδασκαλία  από την ομάδα υγείας, απαιτείται να καλύπτει τις ανάγκες 

των φοιτητών και αποδεικνύει ότι οι φοιτητές δεν βλέπουν μόνο το γενικό γιατρό να εργάζεται 

μόνος του αλλά και άλλα μέλη της ομάδας υγείας με ειδικές δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις. 

Από την Αυστραλιανή εμπειρία:  

Στην Αυστραλία αν και η πλειονότητα των φοιτητών της ιατρικής έως 40% επιλέγουν την γενική 

ιατρική ως καριέρα υπάρχει μία μείωση τελευταία, με αντίστοιχη τάση αύξησης της νοσοκομειο-

κεντρικής ιατρικής. Έχει λεχθεί ότι οι φοιτητές που εισάγονται στις ιατρικές σχολές έχουν ήδη στο 

μυαλό τους τη μελλοντική πιθανή καριέρα τους και χρησιμοποιούν τις κλινικές ασκήσεις τους για 

επιβεβαίωση ή όχι αυτής της επιλογής τους. 13 

Το περιβάλλον εκπαίδευσης φαίνεται επίσης ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη επιλογή της πιθανής 

μελλοντικής καριέρας τους. Μια  μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Σίδνευ ανέδειξε ότι τα 

ακαδημαϊκά τμήματα της γενικής ιατρικής στην Αυστραλία υπο-χρησιμοποιούνται, υπο-

εκτιμούνται και υπο-χρηματοδοτούνται από τις ιατρικές σχολές. 13 

 Σε 8 από τις 10 ιατρικές σχολές τα τμήματα της γενικής ιατρικής διδάσκουν την ΠΦΥ 

απομονωμένα από τις άλλες ειδικότητες, συνήθως για 5 εβδομάδες μόνο. Σε 4 από τις 10 Σχολές οι 

φοιτητές έχουν επαφή με τα τμήματα γενικής ιατρικής μόνο σε ένα από τα έξι χρόνια 

προπτυχιακών σπουδών. Η εκπαίδευση αφορά δεξιότητες επικοινωνίας στην ΠΦΥ και 

ολοκλήρωση της γνώσης που ήδη έχει διδαχθεί για εφαρμογή στο κοινοτικό περιβάλλον. Υπήρξαν 

μάλιστα μερικές μοναδικές συνεισφορές στο όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως: 

Α) Οι δεξιότητες επικοινωνίας που διδάσκονται είναι πολύ  σημαντικές για τους φοιτητές. 

Β) Τα τμήματα της γενικής ιατρικής προτιμούνται για τους φοιτητές λόγω του ότι έρχονται σε 

επαφή με κάποιον επιμελητή τους έξω από το νοσοκομειακό σύστημα. Οι φοιτητές και στην 

Αυστραλία  και στην Μ. Βρετανία επηρεάζονται για την στάση τους απέναντι στη γενική ιατρική 

από τους γενικούς ιατρούς διδασκάλους τους. 

Γ) Λόγω της εντατικής και προσωπικής επαφής μεταξύ φοιτητών και γενικών γιατρών, η 

εκπαίδευση στην ΠΦΥ συστήνεται ως ιδανική ευκαιρία για εκτίμηση και βοήθεια σπουδαστών με 



Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ (1990-1994) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

11 

προσωπικά και εκπαιδευτικά προβλήματα.  

Τελικά μερικοί φοιτητές ανέφεραν ότι η εκπαίδευσή τους στη γενική ιατρική σήμανε για αυτούς, 

μια διαδικασία ολοκλήρωσης της ιατρικής  φροντίδας. Ασφαλώς υπάρχει και η επαγγελματική 

αγορά πέραν της ιατρικής σχολής και αυτό επηρεάζει όπως φαίνεται αρκετούς φοιτητές. Για να 

παραμείνει λοιπόν η Γενική Ιατρική μια δημοφιλής προοπτική για αρκετούς φοιτητές, τα κριτήρια 

επιλογής έπρεπε να διευρυνθούν και τα ακαδημαϊκά τμήματα γενικής ιατρικής να δίνουν 

περισσότερη μακροχρόνια επιρροή στα προ- και στα μετά- κλινικά χρόνια. Τα ακαδημαϊκά 

τμήματα γενικής ιατρικής, λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ των μεγάλων εκπαιδευτικών 

νοσοκομείων και της κοινότητας όπου λαμβάνουν χώρα οι πιο πολλές σχέσεις  γιατρού - ασθενούς. 

Σε αυτό λοιπόν το πιο  ολοκληρωμένο διδακτικό πρότυπο οι οικογενειακοί γιατροί μπορούν να 

διδάσκουν πλάι-πλάι με τους ειδικούς συναδέλφους τους τα πάντα. 

Ενδιαφέρον είναι ότι 3 από τις 10 Αυστραλιανές ιατρικές σχολές έχουν αποφασίσει να  αλλάξουν 

τα κριτήρια επιλογής και τα προγράμματα σπουδών, προς ένα τετραετές πρόγραμμα φοίτησης με  

ένα δεύτερο κύκλο σπουδών, μετά από τον οποίο θα μπορεί κανείς να εργαστεί ως αδειούχος 

γιατρός ώστε η εκπαίδευση να θεωρείται ολοκληρωμένη και προσανατολισμένη προς την γενική 

ιατρική .13 

  Ελλάδα: 

Η μελέτη του 1985 με τίτλο «Primary health care in European medical education»14 αναφέρει ότι η 

μόνη εκπαίδευση φοιτητών στην ΠΦΥ στα Ελληνικά πανεπιστήμια ήταν και είναι κυρίως κατά την 

παρουσία τους στα εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων όπου όμως μαθαίνουν να αναπαράγουν 

την τμηματοποιημένη και ασυνεχή πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και όχι την φροντίδα υγείας. Η 

πιο πάνω μελέτη καταλήγει και συμφωνεί με την παγκόσμια αποδεκτή ανάγκη εκπαίδευσης των 

φοιτητών στην ΠΦΥ. Ενδεικτικό παράδειγμα - εξαίρεση αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη ο τομέας 

Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης15. 
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33..  OO  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ::  

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1984. Ο 

τομέας Κοινωνικής Ιατρικής (Κ.Ι.) ,ένας από τους 10 τομείς του τμήματος, έχει την ευθύνη της 

εκπαίδευσης στην ΠΦΥ. Στο ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα (Π.Δ. 361/1984), προβλέπονται για το 

τομέα Κ.Ι., 14 θέσεις ΔΕΠ επί συνόλου 212 (6,6%). Επίσης στον πανεπιστημιακό τομέα υπηρετούν  

μέλη του ΕΔΤΠ (επισκέπτρια υγείας, κοινωνική λειτουργός, διαιτολόγος και γραμματέας) καθώς 

και ερευνητικό προσωπικό. Ο τομέας Κοινωνικής Ιατρικής λειτουργεί επίσης στα πλαίσια του 

Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ως αυτοτελής τομέας. Με αυτό 

τον τρόπο έχει την δυνατότητα σύνδεσης με τις δραστηριότητες του νοσοκομείου και της παροχής 

δραστηριοτήτων όπως κάθε πανεπιστημιακή μονάδα, δηλαδή εκπαίδευση, έρευνα και παροχή 

υπηρεσιών.  

  Η διάρθρωση του τομέα κοινωνικής ιατρικής προβλέπει 4 κλινικές και 3 εργαστήρια, με τις 

επιμέρους μονάδες τους όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω: 

  

ΔΔΙΙΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ::  

Α. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 

1 Κοινωνική προληπτική ιατρική 

2 Επιδημιολογία και κοινωνική υγιεινή   

3 Διατροφή  

Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

1 Κοινωνική οικογενειακή ιατρική 

2 Κοινοτική παιδιατρική και σχολιατρική 

3 Αθλητιατρική  

4 Γεροντολογία 

5 Αγωγή υγείας 

6 Δημόσια υγεία-εκπαίδευση 

7 Πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας 
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Γ.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

1 Αρχές προγραμματισμού υγείας 

2 Κοινωνιολογία της υγείας 

3 Οικονομικά της υγείας 

Δ.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1 Κοινωνική αποκατάσταση 

2 Φυσιοθεραπεία 

Ε.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

1 Βιοστατιστική 

2 Ιατρική πληροφορική 

ΣΤ.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Συνοπτικά, φαίνεται από τη διάρθρωση του τομέα ότι αυτός καλείται να καλύψει 4 επιστημονικά 

πεδία από τα οποία τα 3 αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες: 

I. Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας-την ειδικότητα της γενικής ιατρικής. 

II. Τη Δημόσια υγεία- την ειδικότητα της κοινωνικής ιατρικής. 

III. Την επαγγελματική υγιεινή  

IV. Τη βιοστατιστική. 

  

33..11..  ΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
      

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκει ο Τομέας – όπως άλλωστε και όλα τα μαθήματα του 

Τμήματος- εντάσσονται σε τρεις κύκλους: 

1 Τα μαθήματα των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων είναι αυτά  που δίνουν στο φοιτητή τις 

επιστημονικές βάσεις στις οποίες θα στηρίξει την μετέπειτα εκπαίδευσή του. 

2 Τα  μαθήματα των πέντε επομένων εξαμήνων του δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις για 

την άσκηση της ιατρικής. 

3 Τα μαθήματα των τελευταίων τριών εξαμήνων του δίνουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

για την άσκηση της ιατρικής και έχουν τη μορφή κλινικών ασκήσεων. 

            Τα υποχρεωτικά μαθήματα του τομέα Κ.Ι.  καλύπτουν  το 8,2% του ωραρίου 

προγράμματος. Επιπλέον ο τομέας προσφέρει 6 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σε σύνολο 

47 που διδάσκονται στο τμήμα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει 12 διδακτικές 

μονάδες από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα για να πάρει πτυχίο. Από το σύνολο των 

μαθημάτων του τομέα θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά δύο μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με 

την πραγματικότητα της άσκησης ΠΦΥ στη χώρα μας. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, (μαθήματα ακαδημαϊκού έτους, 1991-92) 

Εξάμηνο 

     Υποχρεωτικά μαθήματα                                                                

 

1ο Εισαγωγή στα μαθηματικά και στη στατιστική               

     Εισαγωγή στην κοινωνική ιατρική                                 

     Συγκριτική παρουσίαση συστημάτων υγείας                 

2ο Βιοστατιστική                                                                  

     Εισαγωγή στους Η.Υ                                                     

3ο Νοσοκομειακή και πρωτοβάθμια περίθαλψη                 

5ο Δεοντολογία  στην Ιατρική                                                

6ο Διατροφή                                                                         

     Περιβαλλοντολογία                                                        

     Επιδημιολογία                                                                

     Ιστορία Ιατρικής                                                             

12οΠρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:                                        

      Κλινική άσκηση 4 εβδομάδων                                                          
                            

     Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα                                   

 

1ο Σχέση γιατρού-ασθενούς                                            

2ο Ιστορία της ιατρικής στην Κρήτη                             

4ο Σχεδιασμός επιδημιολογικής έρευνας                            

7ο Προγραμματισμός και οικονομικά υγείας                      

8ο Φυσιοθεραπεία-αποκατάσταση                                   

9ο Βιοστατιστική στην κλινική ιατρική                        
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 
Το μάθημα διδασκόταν στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές είχαν υποχρέωση να 

παρακολουθήσουν 6 ασκήσεις εκ περιτροπής στο: 

I. Κέντρο υγείας  

II. Ιατρεία του ΙΚΑ 

III. Θάλαμος του γενικού  νοσοκομείου του νομού 

IV. Θάλαμος παθολογικής κλινικής του πανεπιστημιακού  νοσοκομείου. 

V. Θάλαμος χειρουργικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. 

VI. Χειρουργείο και αποστείρωση. 

Οι στόχοι του μαθήματος αυτού ήταν να έρθουν οι φοιτητές στα αρχικά βήματα της ιατρικής τους 

σταδιοδρομίας σε επαφή με το πώς ασκείται η ιατρική μέσα και έξω από το νοσοκομείο, να 

παρατηρήσουν τη σχέση γιατρού- ασθενούς, να γνωρίσουν το ρόλο των άλλων επαγγελμάτων 

υγείας στη φροντίδα του ασθενούς και να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία από τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας σε όλα τα επίπεδα. Το μάθημα συμπλήρωνε 

πρακτικά τα εισαγωγικά μαθήματα του 1ου έτους, όπως και το μάθημα, σχέση ιατρού-ασθενούς . 

Γεγονός είναι ότι το μάθημα ήταν αποδεκτό από τους φοιτητές και από τις εκθέσεις που εγράφησαν 

στο τέλος φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.  

33..22..  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΩΩΤΤΕΕΡΡΩΩ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ    
 

Οι φοιτητές εκαλούντο να απαντήσουν στα παρακάτω 3 ερωτήματα σχετικά με την άσκηση: 

(Ας σημειωθεί ότι η περιγραφόμενη αξιολόγηση έλαβε χώρα κατά τα δυο πρώτα έτη της 

διεξαγωγής της άσκησης, δηλ.1991-1992). 

 

1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.        

2.ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ                                      

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ                  

ΚΛΙΜΑΚΑ:   Η κλίμακα είναι από το 1 έως 5 . 
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33..33..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΦΦΥΥ  
 

Η άσκηση των φοιτητών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πραγματοποιείται στο 12ο εξάμηνο 

σπουδών. Διαρκεί 4 εβδομάδες. Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 24, οι κύριο στόχοι της άσκησης 

είναι να δώσει στους φοιτητές: 

1 Τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στην ΠΦΥ. 

2 Κοινή αντίληψη για το περιεχόμενο της και  

3 Τις δυνατότητες χρησιμοποίησης των μέσων που διαθέτει η ΠΦΥ για την προαγωγή της 

υγείας, προσαρμοσμένες στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, στη νόσο, στην 

οικογένεια και στην κοινότητα. 

 

Περιεχόμενο της άσκησης: Οι φοιτητές ασκούνται μεταξύ άλλων: 

1 Στο πως λειτουργεί μια μονάδα ΠΦΥ και η ομάδα υγείας 

2 Στην αντιμετώπιση μη επιλεγμένων περιστατικών με ήπια ή μέτρια ενοχλήματα 

3 Στην εντόπιση και επιλογή των σπάνιων και σοβαρών περιπτώσεων που πρέπει να       

      παραπεμφθούν στο νοσοκομείο 

4 Στον τρόπο αντιμετώπισης βαρέων και οξέων περιπτώσεων σε μονάδα ΠΦΥ. 

5 Στη συνεργασία με τις άλλες μονάδες περίθαλψης και με την κοινότητα 

6 Στον τρόπο εργασίας του οικογενειακού ιατρού 

7 Στη διάγνωση νοσημάτων θρέψης και στις μεθόδους κλινικής διατροφής, 

8 Στη διάγνωση και θεραπεία επαγγελματικών νόσων 

9 Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας σε ένα γεωγραφικά προσδιορισμένο          

      πληθυσμό 

10 Στις μεθόδους και τους περιορισμούς της πρόληψης  

11 Στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης μονάδων ΠΦΥ 

12 Στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας 
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33..44..  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  
(β) Προϋποθέσεις εγγραφής ειδικά στην άσκηση στην ΠΦΥ 

Να έχουν περάσει επιτυχώς τα μαθήματα: 

Περιβαλλοντολογία  

Επιδημιολογία 

Διατροφή 

Και να έχουν κάνει τις παρακάτω κλινικές ασκήσεις: 

Παθολογία 

Χειρουργική 

Παιδιατρική   

33..55..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ––  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  --  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ((ΕΕννδδεειικκττιικκόό  
όόππωωςς  ίίσσχχυυσσεε  ααππόό  ττοο  αακκααδδηημμααϊϊκκόό  έέττοοςς  11999911))  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

09:00-10:30      Ενημέρωση για στόχους, περιεχόμενο και πρόγραμμα κλινικής  

                          άσκησης. Συμπλήρωση εκπαιδευτικού εντύπου αξιολόγησης. 

                         (ΔΕΠ, τομέας κοινωνικής ιατρικής (Τ.Κ.Ι) 

10:30-11:30      Σεμινάριο για την οργάνωση και τη λειτουργία των Κ.Υ. 

                         (ΔΕΠ, Τ.Κ.Ι). 

11:30-12:30      Σεμινάριο για το γενικό ιατρό και την ομάδα υγείας στην ΠΦΥ 

                         (ΔΕΠ, Τ.Κ.Ι). 

12:30-13:30      Σεμινάριο για τα επιδημιολογικά προγράμματα στην ΠΦΥ 

                         (ΔΕΠ. Τ.Κ.Ι) 

14:30-15:30      Σεμινάριο για την αγωγή υγείας στην ΠΦΥ 

                         (ΔΕΠ Τ.Κ.Ι) 

ΤΡΙΤΗ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η 

08:30-12:00       Λήψη κοινωνικού ιστορικού  με επισκέψεις κατ΄ οίκον και στην 

                          κοινότητα. 

13:00-15:00       Σεμινάριο για το κοινωνικό ιστορικό και για τη συμπλήρωση 

                          ερωτηματολογίου (ΔΕΠ. Τ.Κ.Ι). 
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    ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Οι φοιτητές ασκούνται στα Κ.Υ που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με τον τομέα Kοινωνικής 

Iατρικής δηλαδή: 

1 Αγία Βαρβάρα 

2 Αρκαλοχώρι  

3 Καστέλλι 

4 Νεάπολη  

5 Σπήλι 

6 Σαντορίνη κ.α ( Βάμμος, Σητεία, Κάντανος.) καθώς και στο εξωτερικό όπως η Ζιμπάμπουε. 

ΠΕΜΠΤΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΜΕΑ 

14:30-17-30        Παρουσίαση περιστατικών 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η 

 

09:00-12:00          Προφορική εξέταση 

12:00- 13:00         Τελική αξιολόγηση της άσκησης. 

 

Στην έναρξη της άσκησης στο Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, συμπληρώνεται  και το 

ερωτηματολόγιο-καθηκοντολόγιο διαρκούς αξιολόγησης (Task list ή check list)  καθώς και  το 

ερωτηματολόγιο της συνεχούς συνολικής κλινικής αξιολόγησης (όπως έχει μεταφρασθεί από τον 

Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, από το New South Wales University of Newcastle, Australia και το  

Linkoping University, Sweden- βλ.παρ.:Ειδικά ερωτηματολόγια, σύγχρονα με την άσκηση καθώς 

και τα Παραρτήματα). 
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33..66..  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Στην αξιολόγηση  των φοιτητών ελήφθη υπ’ όψη η συμμετοχή και η επίδοση των φοιτητών σε όλη 

τη διάρκεια της άσκησης. Ειδικότερα: 

I. Η συμμετοχή και η επίδοση του φοιτητή στο Κ.Υ αξιολογήθηκε από τον Διευθυντή και 

τους εκπαιδευτές του Κ.Υ. (συμμετοχή στον τελικό βαθμό 40%) 

II. Η ποιότητα του ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού που υποβλήθηκε  γραπτά 

αξιολογήθηκε  από τους εκπαιδευτές μέλη του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής (συμμετοχή στον 

τελικό βαθμό 20%) 

III. Η ποιότητα του ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού που παρουσιάσθηκε στο αμφιθέατρο 

αξιολογήθηκε από τους υπεύθυνους της άσκησης.(Συμμετοχή στον τελικό βαθμό 10%) 

IV. Η τελική εξέταση αξιολογήθηκε από τους υπεύθυνους της άσκησης(συμμετοχή στον 

τελικό βαθμό 30%) 

Σημειώνεται ότι: 

 Για να θεωρηθεί ένας φοιτητής ότι έχει ασκηθεί επαρκώς θα πρέπει να έχει : 

(α) Προβιβάσιμο βαθμό από τους εκπαιδευτές του Κ.Υ. και  

(β) Προβιβάσιμο τελικό βαθμό. 

 Η τελική εξέταση είναι προφορική. Οι φοιτητές εξετάζονται στο περιεχόμενο της 

άσκησης, στην ανάλυση των περιστατικών που έχουν μελετήσει και στο θεωρητικό 

πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Υ. 
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33..77..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ    ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  

 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Κ.Υ. οι φοιτητές συμμετείχαν σε όλο το φάσμα 

δραστηριοτήτων του Κ.Υ., δηλαδή σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, στις δραστηριότητες 

προληπτικής ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας και σε όποια άλλη δραστηριότητα 

επραγματοποιείτο στο Κ.Υ. Κάθε φοιτητής συμμετείχε σε 3 εφημερίες καθημερινές και σε μία του 

Σαββατοκύριακου. Κάθε φοιτητής μελετούσε έναν ασθενή με πρόβλημα υγείας που επηρέαζε την 

οικογένεια του ή τη δουλειά του ή που επηρεάζοταν από αυτήν. Η επιλογή του περιστατικού έγινε 

από τους εκπαιδευτές του Κ.Υ. σε συνεργασία με τον φοιτητή. Ο φοιτητής υπέβαλε το ιατρικό και 

κοινωνικό ιστορικό του ασθενή και την αξιολόγηση που είχει κάνει στον διδάσκοντα του 

μαθήματος στο τέλος της άσκησης. 

Κάθε ομάδα φοιτητών στο Κ.Υ. μελετούσε ένα περιστατικό παρόμοιο με το προηγούμενο. Το 

ιατρικό και κοινωνικό του ασθενή και η αξιολόγησή του παρουσιάζοταν από τους φοιτητές της 

ομάδας στην ανοιχτή παρουσίαση περιστατικών που γίνοταν την τελευταία εβδομάδα της άσκησης  

στο αμφιθέατρο του τομέα. Για την προετοιμασία του περιστατικού ο φοιτητής συνεργάζοταν με 

τον εκπαιδευτή από το Κ.Υ. και με έναν εκπαιδευτή από τον Τομέα  Κοινωνικής Ιατρικής. 
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33..88..  ΕΕΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚ..ΥΥ..  

Υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο Κ.Υ ήταν και είναι ο Διευθυντής του Κ.Υ 

που συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Κάθε φοιτητής συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με έναν εκπαιδευτή ειδικευμένο γιατρό του Κ.Υ, 

συμμετέχει στο ιατρείο του, κάνει μαζί του κατ’ οίκον επισκέψεις και γενικά παρακολουθεί και 

συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτή γιατρού . 

Η παρακολούθηση-συμμετοχή σε ιατρείο του Κ.Υ. σημαίνει παρακολούθηση-συμμετοχή σε όλες 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ασθενή καθώς και σε όλο το φάσμα της φροντίδας υγείας όπως 

αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω και όπως εξειδικεύονται στα προγράμματα του κάθε Κ.Υ. 

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο ιατρείο του Κ.Υ ο φοιτητής  παρακολουθεί επίσης ολόκληρη 

τη διαδικασία φροντίδας ενός αριθμού περιστατικών: 
 Ακτινολογική εξέταση 
 Μικροβιολογική εξέταση  
 Επίσκεψη στο γραφείο κοινωνικών  λειτουργών-οικοτροφείο 
 Φυσιοθεραπευτική αγωγή  
 Θεραπευτικές πράξεις (ενδοφλέβια έγχυση, μικρές χειρουργικές 

πράξεις). 

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με το αρχείο του Κ.Υ. και μαθαίνουν πως τηρούνται και πως 

ενημερώνονται οι φάκελοι των ασθενών. 
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33..99..  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  
 

Κατά την διάρκεια της παραμονής στο Κ.Υ. κάθε φοιτητής συμμετείχε στις παρακάτω 

δραστηριότητες, σε συνεννόηση με το Διευθυντή του Κ.Υ.: 

1 Συγκέντρωση ιατρικού προσωπικού.  

2 Κοινοτική παρέμβαση από την ομάδα υγείας.  

3 Μικροβιολογικό εργαστήριο.  

4 Ακτινολογικό εργαστήριο.  

5 Οδοντιατρικό εργαστήριο . Συμμετοχή στις δραστηριότητες προληπτικής οδοντιατρικής 

(επίσκεψη σε σχολείο ή άλλη δραστηριότητα).  

6 Επιδημιολογικά προγράμματα του Κ.Υ. 

7 Οικογενειακό προγραμματισμό. 

8 Γραφείο κοινωνικών λειτουργιών.  

9 Άλλες δραστηριότητες του Κ.Υ,  όπως  ορίζονται από τον Διευθυντή του Κ.Υ . 

 

Εφημερίες   

 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κ.Υ κάθε φοιτητής συμμετείχε σε  ημερήσιες εφημερίες 

(μια ανά εβδομάδα) και σε μια εφημερία του Σαββατοκύριακου. Στη διάρκεια της εφημερίας, ο 

φοιτητής παρακολουθούσε ολόκληρη τη διαδικασία παροχής περίθαλψης στους ασθενείς που 

προσέρχονταν όπως: λήψη ιστορικού, φυσική εξέταση, αρχική διάγνωση, μικροβιολογική ή 

ακτινολογική εξέταση, θεραπεία ή παραπομπή στο νοσοκομείο. Επίσης  παρακολουθούσε τους 

ασθενείς που ήταν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας. 
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33..1100..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΩΩΝΝ  
 

Στη διάρκεια της άσκησης κάθε φοιτητής παρακολουθούσε: 

 

1 ασθενείς με προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την οικογένεια ή τη εργασία τους ή που 

επηρεάζονται από αυτήν. 

2 ασθενείς που μαζί με το πρόβλημα της υγείας τους, αντιμετωπίζουν και  κοινωνικά 

προβλήματα 

3 ασθενείς (ενήλικες ή παιδιά) με χρόνια νόσο η αναπηρία. 

 

Οι παραπάνω ασθενείς επιλέγονταν από τον Διευθυντή του Κ.Υ ή από τον ειδικευμένο ιατρό με τον 

οποίο ο φοιτητής έκανε ιατρείο τις πρώτες μέρες της άσκησης, σε συνεννόηση μαζί του. Ο 

φοιτητής επισκέπτονταν τους ασθενείς αυτούς στο σπίτι και συμπλήρωνε το πλήρες 

(προτυποποιημένο) ιατρικό, οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό τους. Κατέγραφε τα εργασιακά , 

οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ασθενής καθώς και τις δυνατότητες 

παροχής βοήθειας από τους επίσημους φορείς και από την κοινότητα. 

Τα ιστορικά των ασθενών αυτών παρουσιάσθηκαν στα σεμινάρια με τους διδάσκοντες και 

αποτέλεσαν μέρος της αξιολόγησης των φοιτητών. 

 

Σεμινάρια 

 

Στην διάρκεια της 2ης και 3ης εβδομάδας παραμονής των φοιτητών στο Κ.Υ διεξάγονταν σεμινάρια  

Γενικής ιατρικής ,3 φορές εβδομαδιαίως ,στο Κ.Υ. 

Στα σεμινάρια συμμετείχαν οι ιατροί – εκπαιδευτές του Κ.Υ καθώς και οι συνεργάτες του τομέα 

κοινωνικής ιατρικής που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
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33..1111..  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
 

Τα κύρια σημεία για την προετοιμασία του περιστατικού που μελετά κάθε φοιτητής χωριστά με 

σκοπό να υποβάλλει τη γραπτή έκθεση και η ομάδα των φοιτητών με σκοπό την παρουσίαση στο 

αμφιθέατρο είναι τα παρακάτω: 

Οι φοιτητές αναζητούν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα του ασθενή. 

Αρχίζουν από το ιατρικό πρόβλημα που φέρνει το άτομο στον γιατρό του. Το εντοπίζουν στις 

ιατρικές του διαστάσεις αφού έλθουν σε επαφή με άλλες σημαντικές πηγές, όπως το αρχείο, τους 

γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό που παρακολουθεί τον ασθενή. Ιδιαίτερη έμφαση εχει δοθεί 

στο κοινωνικό ιστορικό που περιλαμβάνει ένα εκτενές οικογενειακό και ένα εκτενές κοινωνικό 

τμήμα. Ο φοιτητής λαμβάνει υπόψη του τη δομή της οικογένειας, τις σχέσεις των ατόμων που την 

αποτελούν μεταξύ τους, το επίπεδο εκπαίδευσης – μόρφωσης την οικονομική κατάσταση, τις 

συνήθειες που επικρατούν, τον κοινωνικό ιστό της, τη νοσολογική εικόνα της. Τα συμπεράσματα 

που βγάζει ο φοιτητής συγκρίνονται και βασίζονται και στις εμπειρίες του προσωπικού του Κ.Υ για 

την οικογένεια. 

Και όταν ακόμα φαίνεται από το ιστορικό ότι δεν επηρεάζει π.χ. η νόσος ή το περιστατικό την 

οικογένεια ή το αντίθετο, ο φοιτητής έχει θέσει τις ερωτήσεις του και αναζητά απάντηση σε όλες 

τις παραμέτρους που αφορούν το οικογενειακό και επαγγελματικό ιστορικό. Και αυτό γίνεται 

σαφές (πλήρως η μη) στη συγγραφή του προτυποποιημένου ιστορικού. 

Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και η αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήσεις που αφορούν το χώρο της 

κοινότητας. Εδώ καταγράφονται κυρίως οι εργασιακές συνθήκες, η ενδεχόμενη εξάρτηση του 

ατόμου και της οικογένειας του από τους επίσημους φορείς και οι όποιες δυνατότητες παροχής 

βοήθειας από την κοινότητα. Από την επίσκεψη στο σπίτι και το γύρω περιβάλλον πηγάζουν 

πολλές φορές ενδιαφέρουσες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι: κατά πόσο η 

κοινότητα και οι φορείς της είναι ευαίσθητοι για μέλη της που έχουν ανάγκη κοινωνικής φροντίδας 

και στήριξης. Η ανάγκη φροντίδας και η στήριξης πρέπει να προσδιοριστεί και να εντοπισθεί, 

καθώς επίσης και τι πρέπει και το τι μπορεί το Κ.Υ να προσφέρει στην φροντίδα του ασθενη16. 
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33..1122..  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΔΔΑΑΣΣΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  
 

Οι υπεύθυνοι του μαθήματος συντονίζουν και εποπτεύουν την άσκηση των φοιτητών. 

Οι εκπαιδευτές γιατροί μέλη του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής(τ.ΚΙ): 

 

1 Προετοιμάζουν τα εισαγωγικά σεμινάρια και συντονίζουν ποιος θα τα διδάξει μεταξύ 

των εκπαιδευτών του τομέα και των εκπαιδευτών των Κ.Υ 

2 Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτές του Κ.Υ για την καθοδήγηση των φοιτητών στη 

μελέτη και παρουσίαση των περιστατικών ( του ατομικού και του συλλογικού). Κάθε 

εκπαιδευτής – μέλος του τ.ΚΙ  συνεργάζεται με ένα Κ.Υ σε κάθε άσκηση των 4 εβδομάδων. 

3 Συμμετέχουν στη τελική αξιολόγηση. 

 

Οι εκπαιδευτές γιατροί του Κ.Υ : 

1 Έχουν την ευθύνη της άσκησης των φοιτητών στο Κ.Υ 

2 Επιλέγουν τα περιστατικά που θα παρουσιάσουν οι φοιτητές (ατομικά και συλλογικά) 

και μαζί με τον εκπαιδευτή από τον τ.ΚΙ καθοδηγούν τους φοιτητές στην προετοιμασία 

τους. 

3 Συμπληρώνουν το έντυπο εκτίμησης των κλινικών δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή στο 

τέλος της άσκησης. 

4 Αξιολογούν την επίδοση του φοιτητή κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Κ.Υ 

5 Συμμετέχουν στα εισαγωγικά σεμινάρια. 
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44..  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ::  
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η απογραφική αξιολόγηση – αναδρομική (ex- post facto) – της 

κλινικής άσκησης στην ΠΦΥ των 6/ετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν, με την χρήση ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου,των προτυποποιημένων ιατρικών ιστορικών  όπως επίσης και :  

α) η καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών με τους οποίους ήρθαν σε επαφή οι 

φοιτητές π.χ. δημογραφικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά, 

β) ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν οι φοιτητές τα προβλήματα που έθετε η επαφή τους με 

τους ασθενείς π.χ. θεραπευτική και εργαστηριακή προσέγγιση, διαφορική διάγνωση, 

αξιολόγηση του ασθενή κ.τ.λ.  

γ) η αξιολόγηση των μικρών επιδημιολογικών μελετών (κυρίως περιγραφικών) που 

πραγματοποιήθηκαν σε κοινοτικό επίπεδο ανά Κ.Υ. Αυτές οι μελέτες σχεδιάσθηκαν και 

διεξήχθησαν από ομάδες φοιτητών κατά την διάρκεια της άσκησής τους στην κλινική της ΠΦΥ. 

δ) η  σύγκριση των ευρημάτων με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας και η εκπαιδευτική 

ανατροφοδότηση ( feed-back) για τη βελτίωση της άσκησης. 
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55..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  //ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΣΣ::  

ΑΑ..ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ααττοομμιικκώώνν  ιισσττοορριικκώώνν  
 

Μελετήθηκε – μέσω ανάλυσης περιεχομένου - το σύνολο των προτυποποιημένων ιατρικών 

ιστορικών των ασθενών (Ν = 281) που συμπλήρωσαν οι 6/ετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια της υποχρεωτικής άσκησης των στην Κλινική της ΠΦΥ, σε 5 

Κ.Υ της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και σε 1 Κ.Υ εκτός αυτής (Σαντορίνη), από την έναρξη 

του Ακαδημαϊκού έτους 1990-1991 έως και το τέλος του 1994. 

Τα ιατρικά ιστορικά ήταν  προτυποποιημένα (Standardized case report write-ups)67-72 – σύμφωνα με 

το πρότυπο του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και η συγγραφή τους ήταν 

κάτω από τις σαφείς οδηγίες – συμβουλές του Οδηγού Σπουδών της Σχολής (ετήσιος 1990 έως και 

1994) καθώς και των κειμένων του Υπευθύνου της Άσκησης Καθηγητή καθώς και των μελών ΔΕΠ 

του Τομέα (Φεβρουάριος 1991 και Φεβρουάριος 1992)16-18. 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια συμπλήρωσε από ένα προτυποποιημένο ιστορικό. Πενήντα (50) 

ιστορικά (ποσοστό 17,8%) συμπληρώθηκαν από ομάδες φοιτητών (2-3 φοιτητές / φοιτήτριες). 

Οι φοιτητές είχαν ελευθερία επιλογής του ασθενή, του οποίου συμπλήρωσαν το ιστορικό του. Η 

τελική απόφαση ελαμβάνετο μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευτές των Κ.Υ και βασιζόταν σε 

μεγάλο βαθμό στο ενδιαφέρον που προκαλούσε το συγκεκριμένο περιστατικό στον / στην φοιτητή / 

φοιτήτρια. (Μάθηση προσανατολισμένη στο περιστατικό καθώς και κλινική επάρκεια βασισμένη 

στο ιατρικό ιστορικό )19.  

Ο χώρος της ΠΦΥ θεωρήθηκε ιδανικός γι’ αυτού του είδους την προσέγγιση, ως ο χώρος 

διδασκαλίας των δεξιοτήτων επικοινωνίας , λήψεως ιστορικού, και της κλινικής εξέτασης του 

ασθενή στον φυσικό του χώρο η στο περιβάλλον του.20,21  Μετά από επισταμένη ανάλυση του 

περιεχομένου (θεματική – σημασιολογική) των οδηγιών του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής ως προς 

την προτυποποιημένη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού σε περιβάλλον Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 16,17  και κωδικογράφησή τους, συνετάχθη ο κώδικας ανά ιστορικό που αποτελεί 

και τον προτεινόμενο (στην παρούσα μελέτη) κατηγοριοποιημένο κώδικα του προτυποποιημένου 

ιστορικού με έμφαση στην  Βίο-Ψύχο- Κοινωνική προσέγγιση του προσώπου . Οι κατηγορίες 

ανάλυσης ταξινομήθηκαν ανάλογα με το σημασιολογικό τους περιεχόμενο και τα αποτελέσματα 

της μελέτης βασίσθηκαν στους γενικούς κανόνες της Ανάλυσης Περιεχομένου δηλαδή την 

Αντικειμενικότητα (εξ’ ορισμού), την Εξαντλητικότητα (εξαντλεί το περιεχόμενο με τις κατηγορίες 

της επισκόπησης), Καταλληλότητα (ταιριάζουν  στο στόχο και στο περιεχόμενο), και στον 

Αμοιβαίο Αποκλεισμό (οι ενότητες και τα στοιχεία ταξινομούνται μόνο μια φορά)22,23. 

 Οι περιοχές αξιολόγησης των ιατρικών ιστορικών είναι σύμφωνες και με την διεθνή βιβλιογραφία 
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και ιδίως με τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Community-based learning and Teaching» στο οποίο 

περιγράφονται οι  περιοχές ποιοτικής αξιολόγησης του ιατρικού ιστορικού 24  όπως  προτείνονται 

και στον κώδικα ,ήτοι: 

1) Κοινοτική προσέγγιση/σχέση Κ.Υ/ΠΦΥ, αν υφίσταται  αναφορά στη σχέση του 

Κ.Υ/ΠΦΥ στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενή. 

2)  Οικογενειακό ιστορικό-οικογενειακή δομή, αν υφίσταται  συμπλήρωση στοιχείων 

οικογενειακού ιστορικού και αναφορά στις σχέσεις/δυναμικά του ασθενή με την οικογένεια. 

3)  Διάταξη-προτεραιότητες, αν υφίσταται  δομή της συγγραφής του ιατρικού ιστορικού 

και ιεράρχηση των απαιτούμενων χειρισμών για την αξιολόγηση/ αντιμετώπιση του ασθενή. 

4)  Σχέδιο χειρισμού στην ΠΦΥ-Τι πρέπει; , αν υφίσταται  aναφορά στο τι πρέπει να 

κάνει το Κ.Υ για την καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενή. 

5) Χρησιμότης για το Κ.Υ-Τι μπορει; , αν υφίσταται  aναφορά στο τι μπορεί το Κ.Υ να 

κάνει και η χρησιμότητα των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διαχείριση του 

περιστατικού για το Κέντρο Υγείας και την ΠΦΥ γενικότερα. 

6)  Ποιος; αν υφίσταται  πληρότητα συγγραφής ατομικού αναμνηστικού και ιατρικού 

ιστορικού του προσώπου.  

7)  Τι; αν υφίσταται  πληρότητα καταγραφής των στοιχείων που αφορούν στη νόσο-

αρρώστια-ασθένεια  του ασθενή και αντιστοίχως των βιολογικών-λειτουργικών-κοινωνικών 

διαστάσεων της. 

8) Που; αν υφίσταται  πληρότητα  καταγραφής των στοιχείων του μίκρο- και μάκρο- 

περιβάλλοντος του ασθενή .    (Πίνακας 1) 

 

Όπως συμβαίνει σε όλες τις κλινικές ασκήσεις, αυτού του είδους τα προγράμματα εκπαίδευσης 

είναι εμπειρικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυχαία και δεν μπορούν να προτυποποιηθούν. Ένα 

σύνολο εκπαιδευτικών σκοπών όπως εκτίθενται στον Οδηγό Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 

μπορούν να εξασφαλισθούν16 .Η επιλογή των διδασκάλων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

είναι τα πρώτα βήματα που στην προκειμένη περίπτωση έλαβαν χώρα, και μάλιστα πριν ξεκινήσει 

η συγκεκριμένη άσκηση. Επίσης η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου και περιγεγραμμένου 

προγράμματος με σκοπούς και εκπαιδευτικά αντικείμενα (γνώσεις -στάσεις-δεξιότητες  η αλλιώς: 

core content ή task list) που μπορούσαν να υλοποιηθούν, βοήθησε στην επιλογή των κατάλληλων 

προτύπων.  

Η πρό της άσκησης προετοιμασία αλλά και η κατά την διάρκεια της παρακολούθηση από τους 

υπεύθυνους της άσκησης συμπληρώνουν την προτυποποίησή της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

συμπλήρωση του ψυχο-κοινωνικού ιστορικού και στην εμπλοκή της ΠΦΥ. 
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Για κάθε ιατρικό ιστορικό καταγράφηκαν ή κωδικογραφήθηκαν τα παρακάτω δημογραφικά 

στοιχεία  (Πίνακας 1) 

1) Ημερομηνία συμπλήρωσης του ιατρικού ιστορικού. 

2) Το Κ.Υ. (1, 2, 3, 4, 5, 6) στο οποίο έλαβε χώρα η εκπαίδευση. 

3) Το φύλο του φοιτητή / φοιτήτριας [(Άρρεν, Θήλυ, Κοινό-Ομάδα)]. 

4) Το φύλο και η ηλικία του ασθενούς ( Αρρεν, Θήλυ). 

5) Το είδος του περιστατικού (επείγον, συνταγογραφία, η χρόνια πάθηση (αν ναι=1, αν 

όχι= 0). 

6) Αιτία προσέλευσης (νόσος) καθώς και η συνυπάρχουσα νόσος. 

7) Τον αριθμό των επισκέψεων στο σπίτι του ασθενούς του φοιτητή / φοιτήτριας μετά 

την πρώτη επαφή στο Κ.Υ για την παρακολούθησή του η την φροντίδα του (0, 1, 2, 3, 

επισκέψεις).  

 

Επίσης αξιολογήθηκαν τα παρακάτω θεματικά – ποιοτικά στοιχεία για κάθε ιστορικό.  

1) Η λειτουργική κατάσταση του ασθενούς ή η σοβαρότητα της κατάστασής του,  

αξιολογήθηκε με την αναφορά στην κλίμακα σοβαρότητας Karnofsky Performance 

Status(K.P.S), τροποποιημένη σε: 1, 2, 3, 4  και αναφέρεται στην ικανότητα 

αυτοεξυπηρέτησης του ασθενή και στην ανάγκη νοσηλείας του, (στοιχεία που έχουν εξαχθεί 

από την κλίμακα λειτουργικής ικανότητας, K.P.S,  η οποία αν και έχει προβλήματα 

αξιοπιστίας, εν τούτοις τυγχάνει μεγάλης και παγκόσμιας αποδοχής και για άλλες 

νοσολογικές οντότητες εκτός του καρκίνου ). Oπου :1 = ήπια (αντιστοιχεί στο 80→100 της 

κλίμακας K.P.S), 2 = μέτρια (αντιστοιχεί στο 50→70 της κλίμακας K.P.S), 3 = σοβαρή 

(αντιστοιχεί στο 30→40 της κλίμακας K.P.S), 4=πολυ σοβαρή, απαιτείται  νοσηλεία στο 

νοσοκομείο (αντιστοιχεί στο 0→20 της κλίμακας K.P.S), (Βλ.Παράρτημα 1). 

2) Η αναφορά για τον θεραπευτικό χειρισμό του ασθενή ή το σχέδιο θεραπευτικού 

χειρισμού στο Κ.Υ(διχοτομική μεταβλητή ).(Variable 1, V1) 

3) Η αναφορά για τις εργαστηριακές εξετάσεις, σχετίζεται με τις εργαστηριακές 

δυνατότητες του Κ.Υ. στο οποίο ασκείται ο φοιτητής / φοιτήτρια: (διχοτομική 

μεταβλητή).(Variable 2, V2) 

4) Η αναφορά στην ύπαρξη συσχέτισης προς το Κ.Υ ή την ΠΦΥ στην διαχείριση του 

προβλήματος του ασθενή δηλ. το κοινοτικό σκέλος της προσέγγισης (διχοτομική 

μεταβλητή).(Variable 3, V3) 

5) Η πληρότητα της καταγραφής του ιστορικού και ιδιαιτέρως η αναφορά ύπαρξης του επίσης 

ποιοτικού χαρακτηριστικού της Οικογενειακής Δομής (και μέσω της αναγραφής πλήρους 
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genogram ή οικογενειακού δένδρου).Εδώ περιέχονται: οι δεσμοί η σχέσεις των μελών της 

οικογένειας, το επίπεδο μόρφωσής τους, η οικονομική τους επιφάνεια, οι συνήθειές τους – 

το επάγγελμά τους, η ιατρική τους κατάσταση, οι πιθανές συγγενείς νόσοι ή άλλα γενετικά 

νοσήματα,   η έκθεση σε πιθανούς κινδύνους ή λοιμώξεις. (διχοτομική μεταβλητή). 

(Variable 4,V4) 

6) Η αναφορά στο ιστορικό της ιεράρχησης των προβλημάτων διάγνωσης ή της διαφορικής 

διαγνωστικής καθώς και των προτεινόμενων χειρισμών (διάταξη -προτεραιότητες- 

αξιολόγηση του ασθενή) και τα περαιτέρω βήματα για την ορθή διεκπεραίωση του, 

πάντοτε στο πλαίσιο της ΠΦΥ.   

(διχοτομική μεταβλητή).(Variable 5, V5) 

7) Η αναφορά των προτεινόμενων υπηρεσιών υγείας για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση 

του ασθενή στα πλαίσια της ΠΦΥ (Τι πρέπει να κάνει το Κ.Υ)   

(διχοτομική μεταβλητή).(Variable 6, V6) 

8) Η αναφορά στο τι μπόρεσε το Κ.Υ να προσφέρει στον συγκεκριμένο ασθενή (Τι μπορεί να 

κάνει το Κ.Υ /Χρησιμότης για την ΠΦΥ) και πώς τα συμπεράσματα (θετικά ή αρνητικά) 

της χρησιμότητας αυτής επηρέασαν το Κ.Υ.   

(διχοτομική μεταβλητή).(Variable7, V7) 

Η αναφορά της ύπαρξης της  Βίο-Ψυχο- Κοινωνικής προσέγγισης κατά Howard F. 

Stein,27, και ειδικότερα την ύπαρξη αναφοράς πλήρους πληροφορίας για τα παρακάτω 3 

υπό-ερωτήματα ή συνιστώσες : 

9)  Ποιός; η αναφορά πληροφορίας για το πρόσωπο του ασθενούς (ζωντανεύει ο ασθενής 

μπροστά μας;). Εννοούμε το πώς βιώνει το πρόβλημα της υγείας του και πώς 

συμπεριφέρεται λόγω αυτού του γεγονότος, πώς είναι οι διαπροσωπικές του σχέσεις σε 

οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο .(διχοτομική μεταβλητή). (Variable 8, V8) 

10) Τι;  η αναφορά του υπό διερεύνηση ζητήματος ή προβλήματος ως νοσήματος – αρρώστιας 

– ασθένειας δηλ. πώς ορίζεται η νόσος του (Διάγνωση) και ποια η επίδραση αυτής της 

βλάβης σε βιολογικό(νόσος) – λειτουργικό(αρρώστια) και κοινωνικό(ασθένεια) επίπεδο 

αντίστοιχα. (διχοτομική μεταβλητή).(Variable 9, V9) 

11) Που; η αναφορά της πληρότητας καταγραφής των στοιχείων που αφορούν το περιβάλλον 

(μίκρο- και μάκρο-)του ασθενή και πώς επηρέασε αυτό την κατάσταση της υγείας του και 

την εξέλιξη της νόσου του όπως π.χ: το σπίτι του, οι διευκολύνσεις του, οι τοπικές εξουσίες, 

τα τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, η εργασία του κ.ά.(διχοτομική μεταβλητή).(Variable10, 

V10) 

Η αξιολόγηση των ιστορικών έγινε με βάση τα 10 τελευταία κριτήρια (από το υπ’ αριθμό V2 έως 

και το V11), ως  τα πλέον αποδεκτά  από την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και όπως προέκυψαν από 
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συμφωνία δύο ειδικευμένων ιατρών Γενικής Ιατρικής (Κων Ν.Π και Ε.Μ - εκτός του χρόνου και 

του τόπου της άσκησης: το έτος 1999, στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου και αφού πρώτα είχαν 

μελετήσει τις γραπτές οδηγίες του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης). 

Το επίπεδο συμφωνίας προέκυψε από την εξίσωση κατά Ghiclione R et. al 25 ως εξής: 

ωψ
β

+
⋅

=
2x

       όπου:                                                                                   
x = ο αριθμός κατηγοριών – κριτηρίων κοινός και στους 2 αναλυτές 

ψ = ο αριθμός των κατηγοριών που χρησιμοποίησε ο αναλυτής Α’, ήταν 10 

ω = ο αριθμός των κατηγοριών, που χρησιμοποίησε ο αναλυτής Β’, ήταν 10 

 

Στη προκειμένη περίπτωση επιτυγχάνεται  επίπεδο συμφωνίας:  β= 1, πράγμα που σημαίνει πλήρης 

ομοιογένεια και ομοιότητα στην κωδικοποίηση μεταξύ των δυο αναλυτών ,καθώς  επίσης και την 

ύπαρξη αντικειμενικότητας και εγκυρότητας περιεχομένου. 

 

Β. Αξιολόγηση  των μικρών  επιδημιολογικών μελετών: 

 Οι επιδημιολογικές μελέτες σχεδιάσθηκαν και διεξήχθησαν από φοιτητές κατά ομάδες (των 2 – 3 

άτομων) στα 1 εως 5 προαναφερθέντα Κ.Υ  , στο Κ.Υ 6 δεν υπήρξε ανάλογη προσπάθεια καθότι οι 

ομαδικές εργασίες των φοιτητών επικεντρώθηκαν στα ατομικά ιστορικά ασθενών), αξιολογήθηκαν 

μετά από την ανάλυση του περιεχομένου των(content or documentary analysis) και σε συμφωνία με 

τη διεθνή εμπειρία ταξινόμησης των μικρών επιδημιολογικών μελετών 20,71,με βάση τα παρακάτω 

ποιοτικά κριτήρια: 

 

1) Το κριτήριο του αν το περιεχόμενο των μελετών σχετιζόταν με τα αντικείμενα και 

την θεματολογία της ΠΦΥ και του περιεχομένου της (περίθαλψη, πρόληψη, 

κοινωνική φροντίδα) (Συσχέτιση με ΠΦΥ) (διχοτομική μεταβλητή) 

2) Το κριτήριο του αν τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούσαν να χρησιμεύσουν 

στον ορθολογικό προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας του Κ.Υ. καθώς και στην 

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με πρακτικούς τρόπους (Χρησιμότητα 

συμπερασμάτων) (διχοτομική μεταβλητή). 

3) Αν η συγγραφή και η παρουσίαση της μελέτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

όπως αυτά διεθνώς αναλύονται από τη σύλληψη της ιδέας, την σχεδίαση, την 

ανάλυση, και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, την οργάνωση του άρθρου, την 

λιτότητα του ύφους, την κατάλληλη στατιστική ανάλυση κ.ά. 72,73. (Ποιοτική 

συγγραφή – παρουσίαση), (διχοτομική μεταβλητή). 
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4) Το κριτήριο της Δομής επιστημονικής μελέτης με την διάρθρωση της όπως έχει 

διεθνώς αναγνωρισθεί και καθιερωθεί (δηλ. Σκοπός – υλικό – μέθοδος – ανάλυση – 

αποτελέσματα – συμπεράσματα) (Δομή), ( διχοτομική μεταβλητή). 

    Επομένως δημιουργείται ο παρακάτω: 

Κώδικας  κριτηρίων  των μελετών: 

1. Η ύπαρξη σχέσης της θεματολογίας της μελέτης με την ΠΦΥ και το Κ.Υ 17,18,20,74 

2. Η αναφορά-καταγραφή των συμπερασμάτων της μελέτης για την ΠΦΥ και το     

 Κ.Υ ,ως δράση ανατροφοδοτική (feed-back) (Χρησιμότητα συμπερασμάτων)17,18,20 

3. Συγγραφή και παρουσίαση, όπως έχει καθορισθεί διεθνώς (Ποιοτική συγγραφή-

παρουσίαση16,17,20,72-74 

4.Δομή, όπως έχει καθορισθεί διεθνώς (Δομή)20,72,73 

 

 

 

Ειδικά ερωτηματολόγια, σύγχρονα με την άσκηση: 

Επίσης την ίδια εποχή συμπληρώθηκαν και τα παρακάτω ερωτηματολόγια -αναφορές: 

1) Κατάλογος ιατρικών πράξεων και δραστηριοτήτων, κατάλληλα προσαρμοσμένων σε κάθε Κ.Υ 

(18 συγκεκριμένα καθήκοντα ή ιατρικές πράξεις ανά Κ.Υ, προσαρμοσμένα στις τοπικές 

ιδιαιτερότητες-δυνατότητες.) 

Τα ανωτέρω καθήκοντα ταυτοποιούν περιοχές της Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής από τους 

τομείς των: 

1. Τακτικών ιατρειών 

2. Εκτάκτων περιστατικών 

3. δραστηριοτήτων περίθαλψης των Περιφερικών ιατρειών 

4. Κατ’ οίκον νοσηλείας 

5. Προληπτικής Ιατρικής 

6. Πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας 

7. Κοινωνικής φροντίδας 

8. Εργαστηρίων, 

9. Φυσιοθεραπείας 

10. Κάρτας υγείας 

11. Επισκέψεων σε προνοιακά ιδρύματα 

12. Εφημερίες 
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Απαντά στο ΤΙ? της άσκησης καθώς και στην συνολική απόδοση του φοιτητή κατά   την εκτέλεση 

των συγκεκριμένων καθηκόντων δηλ. την βαθμολόγηση από τον Διευθυντή του Κέντρου 

Υγείας.(Βλ.Παράρτημα 2) 

2) Ερωτηματολόγια απόψεων-εντυπώσεων των εκπαιδευομένων σχετικά με την επάρκεια της 

συνολικής άσκησης. Ζητείται η διατύπωση άποψης για την αξιολόγηση της άσκησης σε όλα της τα 

στάδια, όπως :α)μετά το εισαγωγικό σεμινάριο, β)κατά την παρουσία του φοιτητή στο Κέντρο 

Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία του, γ)στα σπίτια των ασθενών στην κοινότητα και δ) σχόλια 

για την οργάνωση της διεξαγωγής της άσκησης καθώς και για όλη την εκπαιδευτική ομάδα. 

Οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου(ΝΑΙ-ΟΧΙ-ΙΣΩΣ), και μερικές ανοικτού τύπου. 

Απαντούν στο ΠΩΣ? της άσκησης, από την σκοπιά του εκπαιδευόμενου (Παράρτημα 3). 

3) Ερωτηματολόγιο-Κλίμακα : Εφαρμόστηκε Ερωτηματολόγιο- Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας 

Συνεχούς Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του φοιτητή κατά την άσκηση του στην κλινική της ΠΦΥ, 

με 12 διακριτά , σχετικά κριτήρια, με τα οποία ανιχνεύεται η όλη κλινική επάρκεια του φοιτητή 

καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που την συνθέτουν, πριν και μετά την άσκηση(γνώσεις-στάσεις-

δεξιότητες). Ειδικότερα στους τομείς: Λήψης ιστορικού, φυσικής εξέτασης, διαγνωστικών 

εξετάσεων, διαγνωστικής ικανότητας, πρακτικών δεξιοτήτων, θεραπείας, συγγραφής ιστορικού, 

γνώσεων, προσωπικών χαρακτηριστικών, συνεργασίας με τον ασθενή και τους συγγενείς του και 

συνεργασίας με άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων Υγείας. Η βαθμολόγηση λαμβάνει χώρα πριν 

(αυτοαξιόλογηση) και μετά την άσκηση (από κοινού εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος). Στο τέλος 

υπάρχει και περίληψη, ως τελικός βαθμός(άριστα, καλά, ικανοποιητικά, επιθυμείται βελτίωση, 

απαιτείται βελτίωση), καθώς και παρατηρήσεις ή σχόλια που πρέπει να επισημανθούν από τον 

φοιτητή και από τον εκπαιδευτή. Η ποσοτικοποίηση – βαθμός γίνεται με την μετατροπή της 

οπτικής αναλογικής κλίμακας σε δεκαδική. Απαντά με ουσιαστικό τρόπο στο ΠΟΙΟΣ? 

(εκπαιδευόμενος) της άσκησης (βλ. Παράρτημα 4). 
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66..  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  

  

66..11..  ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  
 

Τα δημογραφικά στοιχεία των ιατρικών ιστορικών αναλύονται με την χρήση της περιγραφικής 

στατιστικής. 

Στις περιπτώσεις που συγκρίνονται ποιοτικές παράμετροι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

ελέγχθηκε με την δοκιμασία x2. Όπου κρίθηκε αναγκαίο εφαρμόσθηκε η διόρθωση κατά Yates ή η 

δοκιμασία Fisher’s exact. 

Τα διαστήματα αξιοπιστίας υπολογίστηκαν με την χρήση ειδικών πινάκων (Πίνακες 4 και 5). Η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του υπό έλεγχο δοκιμίου ερευνώνται χωριστά και 

αναλύονται οι μέθοδοι εκτίμησής των, όπως παρακάτω: 

 

66..22..  ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

 

Για την Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων επελέγη η μέθοδος a-cronbach, διχοτόμησης δοκιμίου η 

split-half ή ορθότερο KR20 (Kuder-Richardson) διότι τα δοκίμια( προτυποποιημένα ιατρικά 

ιστορικά) συμπληρώθηκαν μια φορά από τους φοιτητές (κατά την άσκησή τους στα Κ.Υ.) και 

αναλύονται όπως προτείνεται παραπάνω  βάσει των 10 κυρίως ποιοτικών κριτηρίων – κατηγοριών, 

με την μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. (Content analysis-Documentary analysis)24,26. Είχε 

προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή και σχετική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής 

Ιατρικής, 1995, από το Κ.Υ Νεάπολης Κρήτης. Οι δυσκολίες που υπάρχουν με τις μεθόδους 

επαναχορήγησης (test-retest), ή ισοδύναμων τύπων (equivalent-forms method), αποφεύγονται με 

την μέθοδο διχοτόμησης (split-half), για τη μέτρηση της εσωτερικής αξιοπιστίας. Στην προκείμενη 

μελέτη μας και μόνον επί των ατομικών ιστορικών φοιτητών-τριών (Ν=232, δηλαδή χωρίς τα κοινά 

ιατρικά ιστορικά για αποφυγή συγχύσεων) έγινε  διχοτόμηση σε περιττούς και ζυγούς  αριθμούς, 

δηλαδή :(V1, V3, V5, V7) και (V2, V4, V6, V8) των 8 ποιοτικών χαρακτηριστικών που κυρίως 

εισάγει προς έρευνα η παρούσα μελέτη μας (εκτός των κλασσικών κριτηρίων   της   Θεραπευτικής 

και  της Εργαστηριακής Προσέγγισης). Έτσι η KR20 (Kuder Richardson) ευρέθη = 0,67 
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(Standardized item alpha), επίπεδο που κρίνεται ικανοποιητικό. 

Η αξιοπιστία αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του δοκιμίου 

μας.(Υπάρχει μάλιστα και σχετικός μαθηματικός τύπος ο οποίος αναφέρει ότι η εγκυρότητα 

αςαξιοπιστί≤  , δηλαδή δύναται να λάβει τιμές ≤ 0,81) και στην προκείμενη περίπτωση 

ευρίσκεται σε αρμονία με την ευρεθείσα τιμή του δείκτη ΚR20 (0,67).  

  

66..33..  ΕΕΓΓΚΚΥΥΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
Πράγματι διαπιστώθηκαν οι κύριες εκφάνσεις της Εγκυρότητας:  

α) Εγκυρότητα Όψεως: Όπως φαίνεται από τις κρίσεις των 2 συναδέλφων Γενικών Ιατρών οι οποίοι 

εκ των υστέρων και εκτός του τόπου της άσκησης, κατά Chiclione et al 25, έδωσαν β = 1 

επίπεδο πλήρους συμφωνίας. 

Β)Η εγκυρότητα περιεχομένου: όπως αναλύθηκε στις 8 κύριες κατηγορίες η ποιοτικές μεταβλητές 

βρέθηκε να συμπίπτει με τις απαιτήσεις και τις σαφείς οδηγίες λήψεως και καταγραφής του 

προτυποποιημένου ιατρικού ιστορικού (όταν λαμβάνεται στην ΠΦΥ) όπως αναφέρονται στα 

γραπτά κείμενα του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, ώστε να φανεί ότι το προτεινόμενο 

περιεχόμενο των μεταβλητών ή κατηγοριών του κωδικά μας καλύπτει επαρκώς τους τεθέντες 

διδακτικούς στόχους16,18,27-30. 

γ) Εγκυρότητα Κατασκευής: λόγω του ποιοτικού χαρακτήρα της έρευνας  εφαρμόσθηκε η μέθοδος 

Regression through the origin που εκτιμά την εγκυρότητα όλων των ομάδων ή sets των 

ανεξάρτητων ποιοτικών μεταβλητών-κριτηρίων σε συνδυασμό, όπως επίσης και την σειρά των 

ομάδων η sets των μεταβλητών (σε σχέση με το άθροισμά τους δηλ. SUM.(V3→V10) = 

(SCORE) που είναι η εξαρτημένη μεταβλητή). Εκτιμά επίσης και την προγνωστική εγκυρότητα 

στις ψυχομετρικές κλίμακες (όπως η προτεινόμενη). Θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

στατιστικού ελέγχου στις ex-post facto μελέτες, όπως η παρούσα, γιατί   μας επιτρέπει να δούμε 

το μέγεθος της καθαρής επίδρασης του αιτίου δηλ. της ανεξάρτητης μεταβλητής-κριτηριου27 επί 

της αθροιστικής (Score) ή εξαρτημένης μεταβλητής. Η παραπάνω μέθοδος αποκαλύπτει την 

καθαρή επίδραση όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών - predictors στο αθροιστικό 

score(εξαρτημένη μεταβλητή) με την σειρά τους δηλ.: V10, V6, V4, V5, V9, V3, V8, V7 για 

ολα τα υπό έρευνα 8 κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά (Beta standardized coefficients: 

0,126→0,129 σε επίπεδο σημαντικότητας=0,000 (Βλ.Παράρτημα 5). Έτσι προτείνεται συνολικά 

ως μια συγκεκριμένη Κλίμακα, εφ’ όσον όλες οι προτεινόμενες ποιοτικές παράμετροι φαίνεται 

να λειτουργούν ως predictors και με την σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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66..44..  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΑΑΣΣ  
 

Η Συγκριτική Αξιολόγηση της κλίμακας αυτής (ως Score) έγινε σε σχέση με ήδη υπάρχουσες 

βαθμολογίες: όπως η τελική βαθμολογία του μαθήματος (της Κλινικής στην ΠΦΥ), ο βαθμός του 

πτυχίου καθώς και η συνεχής αξιολόγηση του φοιτητή μέσω ειδικού Ερωτηματολογίου, στα σημεία 

Ι(δηλ. την λήψη ιστορικού με ΒΨΚ προσέγγιση) και VII(δηλ. την δομή προτυποποιημένου 

ιστορικού) της μετά-αξιολόγησης(δηλαδή μετά την άσκηση, στην 2η μέτρηση-αξιολόγηση που 

διενεργείται από τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο μαζί), όμως σε Ν = 206  ατομικά ιατρικά 

ιστορικά (matched cases) κατάλληλα προς αξιολόγηση, δηλ. σε 206 φοιτητές-τριες που 

συμμετείχαν σε όλες τις αξιολογήσεις, ως άτομα (και στις παραπάνω 5 κλίμακες-βαθμολογίες), και 

μετά την μετατροπή όλων των Scores των κλιμάκων σε δεκαδικούς αριθμούς (ποσοτικοποίηση) για 

λόγους ομοιογένειας, με μία  βασική υπόθεση-παραδοχή που προηγήθηκε: να   θεωρηθεί δηλαδή η 

διακύμανση της βαθμολογίας της παραπάνω κλίμακος ότι κινείται εκ της παρατήρησης του 

αποτελέσματος σε άριστα επίπεδα εφ’ όσον ήταν θετικές οι απαντήσεις στα επιμέρους κριτήρια 

(διχοτομικές μεταβλητές), πράγμα που είχει ήδη επιβεβαιωθεί και από την τελική βαθμολογία στο 

μάθημα της κλινικής άσκησης της ΠΦΥ : βαθμοί από 8 έως και 10, δηλαδή έως άριστα, στο 

σύνολο των φοιτητών.31-34 

Αυτή η συγκριτική αξιολόγηση έγινε με την μέθοδο Factor Analysis η οποία ανιχνεύει τις 

ενδοσυσχετίσεις και τη σημαντικότητα των  ποσοτικών κλιμάκων  μεταξύ τους για την αποκάλυψη 

πιθανών υποκειμένων θεμελιακών παραγόντων. Εδώ η Determinant = 0,467, και η Κ.Μ.Ο =Ο,526 

κάνει αποδεκτή την factor analysis 33. Μετά την στατιστική επεξεργασία στο SPSS33 η νέα κλίμακα  

που προτείνεται θεωρείται ως θεμελιακός παράγων μαζί με τη τελική βαθμολογία του μάθηματος 

της κλινικής της ΠΦΥ (στο επίπεδο 0,528 και 0,539 αντίστοιχα) και ακολουθεί ο έτερος 

θεμελιακός παράγων που τον αποτελούν οι δυο (2) μετά-αξιολογήσεις στα σημεία Ι και VII της 

Συνεχούς Αξιολόγησης του Φοιτητή (στο επίπεδο του 0,820 και 0,825 αντίστοιχα  Principal 

Component Analysis).Η cumulative-Initial Eigenvalues για τους δυο θεμελιακούς παράγοντες ήταν: 

35,5% και 58,7% αντίστοιχα (Total Variance Explained), ενώ τέλος ο βαθμός του Πτυχίου φαίνεται 

να διαδραματίζει τον μικρότερο θετικό ρόλο στο επίπεδο του 0,224. (Παράρτημα 6). 

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι αυτοί οι δυο (2) παράγοντες-κλίμακες  που αφορούν το ίδιο 

αντικείμενο εκπαίδευσης δηλαδή την αξιολόγηση της κλινικής άσκησης στην ΠΦΥ συγκεντρώνουν 

την υψηλότερη πιθανοφάνεια σε σχέση με τις άλλες υπάρχουσες κλίμακες-βαθμολογίες(όπως της 
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τελικής βαθμολογίας του συγκεκριμένου μαθήματος, της βαθμολογίας του Πτυχίου, και των 

βαθμολογιών της μετά-αξιολόγησης(βασει του αντιστοίχου ειδικού ερωτηματολογίου) του 

φοιτητή-τριας στα συγκεκριμένα σημεία (Ι και VII) τα οποία aφορούν το ιατρικό ιστορικό στην 

ΠΦΥ . Έτσι αποδεικνύεται ότι υφίσταται Εγκυρότητα Εννοιολογικής κατασκευής με ταυτόχρονη 

θετική προγνωστικότητα-προβλεψιμότητα για το μέλλον 28-30,33. 

Όσον αφορά την μεθοδολογία για την αξιολόγηση των μικρών επιδημιολογικών μελετών: 

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ παρουσιάζονται οι περιγραφικές επιδημιολογικές μελέτες ανά Κ.Υ και 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους. Διεξήχθησαν 25 μελέτες από τις οποίες οι 9 στο Κ.Υ 5 , 6 

στο Κ.Υ 4 και 5 στο Κ.Υ 3. Σχεδόν στο σύνολό τους οι μελέτες ανταποκρίνονται στα ποιοτικά 

κριτήρια αξιολόγησης που τέθηκαν. Η εσωτερική αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ελέγχθηκε με την 

μέθοδο a-cronbach (split-half) κατά KR20(Κuder Richardson) και διαπιστώθηκε ότι  α = 0,68  

πράγμα που σημαίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, στο επίπεδο p=0,07 (στατιστικά αποδεκτό 

επίπεδο σημαντικότητας). 

 

Η Εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μικρών επιδημιολογικών μελετών 

 

Από την μελέτη και επισκόπηση όπως τονίσθηκε τόσο της διεθνούς βιβλιογραφίας όσο και του 

Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκύπτει συμφωνία με τα τεθέντα 

κριτήρια ,επομένως υφίσταται εγκυρότητα όψεως, ενω για την διαπίστωση εγκυρότητας 

περιεχομένου και κατασκευής διεξήχθη και εδώ η στατιστική δοκιμασία  Regression through the 

origin, εν σχέση προς το αθροιστικό score δηλ.SUM(V1-V4)= SCORE. 16-18  Η νέα εξαρτημένη 

μεταβλητή  προέκυψε από το άθροισμα των 4 άλλων ποιοτικών ανεξάρτητων μεταβλητών) και 

ανιχνεύει ως predictors τις ανεξαρτητες μεταβλητές V4 και V2-(standardized coefficients 

BETA=0,247 και 0,757 αντίστοιχα- δηλ. τη Δομή της μελέτης και την Χρησιμότητα των 

συμπερασμάτων για την ΠΦΥ) (στο επίπεδο p= 0,00). 
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77..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
Επί της αξιολόγησης των ατομικών ιστορικών: 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται η κατανομή των φοιτητών κατά φύλο, καθώς και τα Κ.Υ στα οποία 

ασκήθηκαν στην ΠΦΥ.  

Στα Κ.Υ υπ’ αρ. 1 και 4, 5 ασκήθηκαν πάνω από τους μισούς φοιτητές (57,8%). 

Στον Πίνακα 3 φαίνεται η κατανομή των ασθενών κατά φύλο και ομάδες ηλικιών στα 6 Κ.Υ, για 

τους οποίου συμπληρώθηκαν ιατρικά ιστορικά από τους φοιτητές-τριες. Κυριαρχούν οι άνδρες 

(50%) και οι γυναίκες (44,8%) της τρίτης ηλικίας (66 ετών και άνω). 

Στον Πίνακα 4 φαίνεται η κατανομή των νοσημάτων τα οποία καταγράφηκαν ως αίτια προέλευσης 

των ασθενών στα Κ.Υ. Κυριαρχούν τα νοσήματα και συμπτώματα του καρδιαγγειακού συστήματος 

(16,7%), ο σακχαρώδης διαβήτης (11%) και τα νοσήματα και συμπτώματα αναπνευστικού και 

μυοσκελετικού συστήματος (7,8% αντίστοιχα και στα δύο). Ακολουθούν τα κακοήθη νεοπλάσματα 

(7,4%), τα νοσήματα του νευρικού συστήματος (7,4%) . 

Στον Πίνακα 5 φαίνεται η κατανομή των συνυπαρχόντων νοσημάτων σε 98 ασθενείς, όπως αυτά 

καταγράφηκαν στα ιστορικά που συμπλήρωσαν οι φοιτητές. Κυριαρχούν η αρτηριακή υπέρταση 

(21,4%), τα νοσήματα και συμπτώματα του καρδιαγγειακού συστήματος (15,3%) και ο 

σακχαρώδης διαβήτης. 

Το 75,8% των ασθενών ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ(ενώ οι μισοί εξ’ αυτών ήταν συνταξιούχοι 

του ΟΓΑ), το 8,9% στο ΙΚΑ, το 5,0% στο Δημόσιο και το 7,5% σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία  

( ΤΑΞΥ, ΤΕΒΕ κ.ά.). Το 2,8% ήταν ανασφάλιστοι. 

Στον Πίνακα 6 φαίνεται η σοβαρότητα της αιτίας προσέλευσης στο Κ.Υ, σύμφωνα με στοιχεία της 

κλίμακας Karnofsky Performance Status. Στο 44,1% των ασθενών η νόσος χαρακτηρίστηκε 

σοβαρή και στο 42,7% ήπια. Μόνο το 3,2% των ασθενών έπασχε από βαριά νόσο που απαιτούσε 

εισαγωγή σε νοσοκομείο. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα ποσοστά σοβαρότητας νόσου 

ανάμεσα στα Κ.Υ δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι κατ’ οίκον επισκέψεις των φοιτητών στους ασθενείς, για την 

παρακολούθηση της πορείας της νόσου τους. Στο σύνολο των φοιτητών, το 64,8% έκανε μία (1) 

επίσκεψη και το 31% δύο (2) επισκέψεις. Στο Κ.Υ 2 το 87,2% των ασθενών δέχθηκε τουλάχιστον 

μία (1) επίσκεψη στο σπίτι και στο Κ.Υ 4, το 50% δέχθηκε τουλάχιστον δύο (2) επισκέψεις στο 

σπίτι. Μόνον το 2,8% των ασθενών συνολικά δεν δέχθηκε καμία επίσκεψη στο σπίτι. Ο αριθμός 

των επισκέψεων κατά ασθενή διαφέρει ανάμεσα στα Κ.Υ σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό 

(ρ<0,001). 

Στον Πίνακα 8 φαίνεται η κατανομή των χαρακτηριστικών αξιολόγησης των ιστορικών κατά Κ.Υ 

Στο σύνολο των Κ.Υ το 97,2% των ιστορικών αναφερόταν επιτυχώς στην θεραπευτική 
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αντιμετώπιση του ασθενή, το 69% στις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις, το 94,3% στη 

συμβολή του Κ.Υ  στην αντιμετώπιση του ασθενούς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

Κ.Υ. (Συσχέτιση με ΚΥ/ΠΦΥ-Κοινοτική προσέγγιση).  

Στο 92,9% των ιστορικών κρίθηκε ικανοποιητική η καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού και η 

αναφορά στην δομή της οικογένειας (Οικογενειακού δένδρου-Οικογενειακή προσέγγιση) και στο 

94% κρίθηκε ικανοποιητική η δομη συγγραφής του ιατρικού ιστορικού και η ιεραρχηση-διαταξη 

των διαγνωστικών και θεραπευτικών χειρισμών (Αξιολόγηση ασθενούς –Διαφορική διαγνωστική). 

Η αναφορά στην αξιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας για την διαχείριση των 

περιστατικών κρίθηκε ικανοποιητική στο 93,2% των ιστορικών (Τι πρέπει-Σχέδιο χειρισμού στην 

ΠΦΥ) και η αναφορά στη χρησιμότητα (Τι μπορεί-Χρησιμότητα για την ΠΦΥ) των 

συμπερασμάτων για το Κ.Υ στο 75,7%. 

Επίσης, καταγράφηκε η πληρότητα των στοιχείων που αφορούσαν το ατομικό ιατρικό ιστορικό από 

ΒΨΚ άποψη, (Ποιος;) στο 94,3% των ιστορικών, των στοιχείων που συνδέονται με τη νόσο – 

αρρώστια – ασθένεια – (Τι;)  (βιολογική – λειτουργική – κοινωνική παράμετρος του προβλήματος 

του ασθενή) και των στοιχείων του περιβάλλοντος του γενικότερα στο 96,4% των ιστορικών 

(Που;).  

Οι διαφορές που παρατηρούνται για τις παραμέτρους: Εργαστηριακή Διερεύνηση,       Σχέση  

Κ.Υ/ΠΦΥ-Κοινοτική Προσέγγιση), Διάταξη-Προτεραιότητες- Αξιολόγηση Ασθενούς, 

Χρησιμότητα (Τι μπορεί το Κ.Υ να κάνει) και Ποιος; (Πρόσωπο), ανάμεσα στα Κ.Υ είναι 

στατιστικά σημαντικές, (ρ<0,01). Η ΒΨΚ προσέγγιση είναι ένα ζήτημα που με διαφορετική 

έμφαση τονίζεται και βιώνεται στα διαφορετικά  Κ.Υ. 

Πρόκειται για τις ποιοτικότερες μεταβλητές-κατηγορίες που επικεντρώνονται στην ΠΦΥ και στην 

ΒΨΚ προσέγγιση, στην υπό κρίση κλίμακά μας. 

Στον Πίνακα 9 φαίνεται ο τύπος των περιστατικών κατά Κ.Υ Στο σύνολο των Κ.Υ κυριαρχούν τα 

χρόνια περιστατικά με ή χωρίς συνταγογραφία (38,1% και 42% αντίστοιχα). Το είδος των 

περιστατικών ανάμεσα στα Κ.Υ διαφέρει σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό (ρ<0,001). 

Στον Πίνακα 10 φαίνονται τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης των ιστορικών ανάλογα με το φύλο του 

φοιτητή ή το αν το ιστορικό ήταν προϊόν συλλογικής προσπάθειας – ομάδας φοιτητών. Για την 

πλειονότητα των παραμέτρων, τα ιστορικά που συμπληρώθηκαν με συλλογική εργασία φαίνεται να 

έχουν καλύτερες επιδόσεις, απ’ ό,τι τα ιστορικά που συμπληρώθηκαν από φοιτητή / φοιτήτρια. 

Πάντως οι διαφορές που παρατηρούνται για τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης ανάμεσα στους 

φοιτητές / φοιτήτριες και τα ομαδικά ιστορικά δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Στον Πίνακα 11 φαίνεται η κατανομή των χαρακτηριστικών αξιολόγησης των ιστορικών ανάλογα 

με το φύλο και την ηλικία του ασθενή. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο φύλα και 

τις ομάδες ηλικιών δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
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Στον Πίνακα 12 φαίνεται η κατανομή των χαρακτηριστικών αξιολόγησης των ιστορικών, ανάλογα 

με την σοβαρότητα της νόσου, σύμφωνα με στοιχεία της Karnofsky Performance Status κλίμακας. 

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα σοβαρότητας της νόσου δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές εκτός από την παράμετρο Διάταξη-Προτεραιότητες- Αξιολόγηση Ασθενούς. 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται η κατανομή των χαρακτηριστικών αξιολόγησης των ιστορικών 

ανάλογα με το είδος των περιστατικών και το αν το ιστορικό συμπληρώθηκε από φοιτητή, 

φοιτήτρια ή ήταν ιστορικό από ομάδα φοιτητών. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στους 

φοιτητές / φοιτήτριες και στα ομαδικά ιστορικά δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζεται η κατανομή των χαρακτηριστικών που αφορούν την πληρότητα 

καταγραφής των στοιχείων του ατομικού ιστορικού προσώπου Ποιος; (Πρόσωπο) , την πληρότητα 

καταγραφής των στοιχείων της νόσου – αρρώστιας – ασθένειας (Τι;) καθώς και την πληρότητα 

καταγραφής του περιβάλλοντος (Που;) του ασθενή, ανάλογα με την σοβαρότητα της νόσου ή 

πληρότητα καταγραφής των στοιχείων που αφορούσαν τις παραμέτρους – κριτήρια – Ποιος; - Τι;- 

Που; είναι πολύ υψηλή. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα 

σοβαρότητας της νόσου δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Στον Πίνακα 15 αναφέρονται τα στοιχεία συνύπαρξης οικογενειακής δομής και ΒΨΚ προσέγγισης 

(συνολικά- αθροιστικά: Ποιος; + Τι; + Που;) όπου παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των Κ.Υ (ρ<0,05).  

Τέλος στον Πίνακα 16 ό οποίος αφορά στην επισκεψιμότητα των φοιτητών κατ’ οίκον καθώς και 

την συνύπαρξη της ολικής ΒΨΚ προσέγγισης (Ποιος; + Τι; + Που; ) όπως επίσης και στον Πίνακα 

17 ό οποίος αφορά ο,τι και ο Πίνακας 16 με την προσθήκη της οικογενειακής δομής ανά  Κ.Υ, 

παρατηρούνται διαφορές στατιστικά σημαντικές μεταξύ των Κ.Υ (ρ<0.01). 

Επί των μικρών επιδημιολογικών μελετών: 

Όσον αφορά τις μικρές επιδημιολογικές μελέτες, ο Πίνακας Μελετών που ευρίσκεται στους 

Πίνακες αναδεικνύει το περιεχόμενό τους το οποίο όπως τονίσθηκε και προηγουμένως βασίζεται 

στις συνιστώσες της  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στην Περιβαλλοντική φροντίδα καθως 

επίσης  στον σύγχρονο τρόπο επίλυσης τέτοιου είδους προβλημάτων στο επίπεδο της κοινότητας.. 
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88..  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ::    
Επί της αξιολόγησης των ατομικών ιστορικών: 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι προσδοκίες του κοινού από την ιατρική, έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα, με 

συνέπεια την έκρηξη της ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

βιοϊατρικών επιστημών έχουν συμβάλλει σημαντικά σ’ αυτή την αυξημένη ζήτηση. Βέβαια εκτός 

από τις ποσοτικές αλλαγές, τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και το κοινό έχουν εκφράσει την επιθυμία για 

αλλαγές στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων της προαγωγής υγείας και 

της πρόληψης της νόσου. 1Επιπλέον ο ρόλος του ιατρού ως «φρουρού» της υγείας έχει βαθμιαία 

επηρεαστεί από μια σειρά αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων όπως : 

α) Τις δημογραφικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς αύξησης των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας. 

β) Την μετατόπιση από την θεραπευτική ιατρική των οξέων καταστάσεων, στην φροντίδα που 

εστιάζεται στη βελτίωση της λειτουργικότητας της χρόνιας νόσου. 

γ) Την έμφαση στην πρόληψη. 

δ) Την συνεχή αύξηση των δαπανών για την υγεία. 

ε)Την διαστρέβλωση της φροντίδας υγείας από τις δυνάμεις της αγοράς και την 

εμπορευματοποίηση. 

στ) Τα αδιευκρίνιστα κίνητρα, πολλές φορές που προάγουν την εξειδίκευση στην ιατρική, όταν 

απαιτούνται περισσότεροι γενικοί γιατροί. 

ζ) Τη μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας από ορισμένες κοινωνικές ομάδες6,35.

 

Οι γιατροί πολύ συχνά δεν εκπαιδεύονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 

παραπάνω «προκλήσεις» παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σημαντικές πρόοδοι στην 

ιατρική εκπαίδευση και νέες έννοιες όπως π.χ. η προαγωγή της υγείας και η επέκταση τις ιατρικής 

εκπαίδευσης  πέρα από τις ακαδημαϊκές αίθουσες στην κοινότητα και τις κοινωνικές 

πραγματικότητες, έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών πολλών ιατρικών σχολών. Έτσι 

σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα που αποσκοπεί να εξασφαλίσει την εκπαίδευση 

των επαγγελματιών υγείας στο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού αλλά και των 

συστημάτων υγείας 3,36. 

Διάφοροι οργανισμοί με διαφορετικές αρμοδιότητες συμβάλλουν στην προώθηση αυτών των 

αλλαγών. Στους οργανισμούς αυτούς συγκαταλέγονται ο ΠΟΥ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 

κυβερνήσεις κρατών, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Ιατρική 

Εκπαίδευση (WFME) κ.ά.3-7 
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Εδώ αξίζει να σημειωθεί η συμβολή της συνδιάσκεψης της Κρήτης το 1990 (Αγία Πελαγία) της 

Μεσογειακής Ιατρικής Εταιρείας (Mediterranean Medical Society) όπου τονίσθηκε μεταξύ των 

άλλων ο προσανατολισμός της ιατρικής προπτυχιακής εκπαίδευσης προς την κοινότητα και την 

ΠΦΥ μέσω της καθιέρωσης τομέων Γενικής και Κοινοτικής Ιατρικής στα τοπικά Πανεπιστήμια και 

με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν έτσι στην προαγωγή της υγείας στους πληθυσμούς ευθύνης των.  

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση γενικότερα και μετά τον στόχο «υγεία για όλους το 2000» όπως και 

«υγεία 21» από τον Π.Ο.Υ, αυτή θα μπορούσε να ορισθεί ως η διαδικασία που αποσκοπεί στην 

τροποποίηση της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου προς την κατεύθυνση που προσδιορίζεται από 

τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία με τη σειρά τους περιγράφουν την αναμενόμενη επίδοση 

του εκπαιδευόμενου στο τέλος της εκπαίδευσης,19-21,35,36. 

Τα γενικά εκπαιδευτικά αντικείμενα μιας Ιατρικής Σχολής θα μπορούσαν να ορισθούν ως εξής: 

«Στο τέλος της εκπαίδευσης του ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι ικανός να συλλέγει κατάλληλες 

πληροφορίες από την κλινική εξέταση και το εργαστήριο, να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή 

γνώσεων που θα του επιτρέψουν να ερμηνεύει αυτές τις πληροφορίες ώστε να καταλήγει στην 

σωστή διάγνωση, να επιλέγει την προσφορότερη θεραπευτική παρέμβαση, εκτιμώντας τα 

αναμενόμενα οφέλη σε σύγκριση με τους πιθανούς κινδύνους, να εφαρμόζει στοιχειώδεις 

διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές, να εξηγεί στον ασθενή το πρόβλημα του και να τον 

εκπαιδεύει ώστε να υιοθετεί κατάλληλη συμπεριφορά, να συνεργάζεται με άλλα επαγγέλματα 

υγείας αναγνωρίζοντας τη θέση του καθενός από αυτά στην ομάδα υγείας, να συνεργάζεται με τις 

υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο πρόληψης και να καλύπτει τις ανάγκες της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσής του» 16-18,37  . 

Το 1993 στο Εδιμβούργο, κατά την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Κορυφής για την Ιατρική 

Εκπαίδευση, οι αρμόδιοι για την εκπαίδευση πρότειναν τις ακόλουθες αλλαγές στην «Διακήρυξη 

του Εδιμβούργου» που ουσιαστικά επαναβεβαίωσαν τις προηγούμενες  του Εδιμβούργου 1988» 

δηλαδή: 

1) Συσχέτιση της εκπαίδευσης με την πρακτική άσκηση. 

2) Περιεχόμενο σπουδών βασισμένο στις ανάγκες του πληθυσμού. 

3) Έμφαση στην πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας. 

4) Ενεργή εκπαίδευση δια βίου. 

5) Μάθηση που να αποσκοπεί στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. 

6) Εκπαίδευση εκπαιδευτών. 

7) Ενσωμάτωση της επιστήμης στην κλινική πρακτική. 

8) Επιλογή των νεοεισερχόμενων φοιτητών με βάση και με μη-γνωστικά και 

διανοητικά κριτήρια και ικανότητες. 
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9) Συντονισμός της ιατρικής εκπαίδευσης με τις υπηρεσίες υγείας. 

10) Εξισορροπημένη παραγωγή γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. 

11) Πολύ-επαγγελματική εκπαίδευση. 

12) Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση5 

 

Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο έχει ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση με αντικείμενο την 

ενσωμάτωση της ΠΦΥ στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση. 38,39,40,41  

Ανάλογα με την Ιατρική Σχολή, η εκπαίδευση αυτή έχει πάρει διάφορες μορφές π.χ. κλινική 

άσκηση στην ΠΦΥ,  Γενική Ιατρική / Οικογενειακή Ιατρική,  Κοινοτική / Κοινωνική Ιατρική κ.ά. 

Έτσι πολλές Ιατρικές Σχολές σε παγκόσμιο επίπεδο είτε αναθεώρησαν πλήρως το πρόγραμμα 

σπουδών τους ώστε όλη η εκπαίδευση να στηρίζεται στην ΠΦΥ είτε ενέταξαν την ΠΦΥ (ή την 

Γενική / Οικογενειακή / Κοινοτική Ιατρική) στα προγράμματα σπουδών τους7,24,32-34. 

Αυτό αποσκοπούσε κυρίως στο να κατανοήσουν καλύτερα οι φοιτητές τα θέματα της ΠΦΥ, να 

αυξήσουν την εμπειρία τους στη διαχείριση των περιπατητικών ασθενών και να εκπαιδευτούν στην 

άσκηση της Οικογενειακής Ιατρικής.42,43 Έχει υποστηριχθεί άλλωστε, ότι η προπτυχιακή ιατρική 

εκπαίδευση  διδάσκει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την μετάβαση στην μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση και την διευκόλυνση της άσκησης των γιατρών, στην Γενική Ιατρική και την ΠΦΥ. Για 

την επιτυχία του στόχου αυτού οι Ιατρικές Σχολές πρέπει να δώσουν έμφαση στην 

προσανατολισμένη στην κοινότητα εκπαίδευση στην Γενική Ιατρική14,44-47. 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην ΠΦΥ / Γενική Ιατρική περιλαμβάνει έννοιες όπως είναι το 

Οικογενειακό ιστορικό και η Συμβουλευτική οικογένειας.48-50 

Πιο συγκεκριμένα, στα αντικείμενα της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται: 

1) Αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ καθώς και άλλες ουσίες. 

2) Προσέγγιση του ασθενή με αδιάγνωστο πρόβλημα. 

3) Φροντίδα του περιπατητικού ασθενή. 

4) Φροντίδα του γηριατρικού ασθενή στο ιατρείο, στο σπίτι, στον οίκο ευγηρίας. 

5) Συμβουλευτική και παραπομπή σε άλλες βαθμίδες περίθαλψης, όπου απαιτείται. 

6) Διαχείριση θεμάτων οδοντιατρικής φροντίδας. 

7) Αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τον θάνατο και το πένθος. 

8) Αγωγή υγείας. 

9) Προαγωγή υγείας. 

10) Φροντίδα στο σπίτι. 

11) Χειρουργικές και ορθοπεδικές δεξιότητες στο ιατρείο.24,48-51. 

 



Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ (1990-1994) 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

45 

Σήμερα, όπως τονίσθηκε στον πρόλογο αρκετές Ιατρικές Σχολές παγκοσμίως έχουν εφαρμόσει 

τέτοιου είδους προγράμματα. Στα πλαίσια αυτά από το 1990, περιελήφθη στην άσκηση των 6/ετών 

φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, η κλινική άσκηση στην ΠΦΥ διάρκειας 

1 μήνα. Η άσκηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα σε 5  Κ.Υ της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 

και 1 Κ.Υ της Σαντορίνης, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Την ευθύνη της άσκησης των φοιτητών στην ΠΦΥ είχε ο τομέας Κοινωνικής Ιατρικής. Ο τόπος 

άσκησης των (το Κ.Υ) είναι ο κατ’ εξοχήν τόπος για μάθηση προσανατολισμένη στο πρόβλημα 

(problem-orientated) και στην κοινότητα (community-orientated)  καθώς και στην ΒΨΚ  

προσέγγιση (Ολιστική προσέγγιση η Holistic Approach)17,18,51-53 

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο του κύκλου της εκπαίδευσης και 

προσδιορίζεται ως ο βαθμός επίτευξης των στόχων της ιατρικής εκπαίδευσης δηλ. των 

εκπαιδευτικών αντικειμένων28,32,34-36,39. 

Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της εκπαίδευσης τα εκπαιδευτικά αντικείμενα πρέπει να είναι 

κατάλληλα, λογικά, συγκεκριμένα, εφικτά, παρατηρήσιμα και μετρήσιμα24,36, 52,54-56. 

Σύμφωνα με άρθρο έκδοσης στο British Medical Journal ο εκπαιδευτικός έλεγχος (Audit) επιτελεί 

τουλάχιστον 3 σπουδαίες λειτουργίες:  

1. Με την καταγραφή της εμπειρίας των φοιτητών και συγκρίνοντας την με ιδανικό 

«χρυσόεπίπεδο»(gold standard)  είναι πιθανόν να προσδιορισθούν περιοχές βελτίωσης. 

2. Η εκπαιδευτική παρουσία και των εκπαιδευτών και των μελών των ομάδων Υγείας στη 

Γενική Ιατρική μπορεί να αξιολογηθεί και να συγκριθεί. 

3. Έχοντας προσδιορίσει μια αδυναμία σε οποιοδήποτε τμήμα της εκπαίδευσης στην 

γενική ιατρική και τροποποιώντας την εκπαιδευτική πρακτική  οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες που προσφέρονται στους φοιτητές μπορεί να βελτιωθούν 12.  

Επίσης η σημασία της αξιολόγησης: 

1.  Αποτελεί κίνητρο για μάθηση. 

2.  Ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο για το επίπεδο της εκπαίδευσή του και άρα χρησιμεύει 

ως μηχανισμός ανατροφοδότησης. 

3.  Αποκαλύπτει τα κενά της εκπαίδευσης. 

4.  Προστατεύει την κοινωνία με το να μην επιτρέπει την άσκηση επαγγέλματος σε όσους 

δεν έχουν διαμορφώσει επαγγελματική συμπεριφορά σύμφωνα με το προαποφασισμένα 

αντικείμενα εκπαίδευσης12,13,53. 
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Μεταξύ των μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ιατρικής εκπαίδευσης 

περιλαμβάνονται: αξιολόγηση από τους φοιτητές, αξιολόγηση φοιτητών από φοιτητές, αξιολόγηση 

με την χρήση video, κατάλογος καθηκόντων (task-lists ή check-lists), αξιολόγηση με τη χρήση 

τεχνικών μέτρησης της «ποσότητας» τις διδασκόμενης ύλης, συνεχής αξιολόγηση – κλίμακα 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων (topics) πρό και μετά την άσκηση κ.ά.55 Μεταξύ 

αυτών, η αξιολόγηση των ιατρικών ιστορικών που συμπληρώνονται από τους φοιτητές αποτελεί 

βασικό συστατικό της αξιολόγησης μαθημάτων σε πολλές Ιατρικές Σχολές24,49,51,57,58). Η 

προσεκτική βαθμολόγηση με μηχανισμούς ανατροφοδότησης από ειδικούς αξιολογητές αποτελεί 

μία από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους εκτίμησης της ικανότητας του φοιτητή να συλλέγει τα στοιχεία 

του ιατρικού ιστορικού και ίσως ανώτερη και από την απευθείας παρατήρηση φοιτητή – ασθενή 

από τον εκπαιδευτή 31,34,47-49,52,59-62        

Το ιατρικό ιστορικό, η κλινική εξέταση, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση του ασθενή από τον 

φοιτητή αντανακλούν το πόσο κατάλληλα συγκεντρώνεται η πληροφορία και το πόσο ορθά ο 

φοιτητής αναγνωρίζει και κατατάσσει το πρόβλημα του ασθενή. Είναι μέρος της κλινικής του 

επάρκειας (clinical competence).63Αποδεικνύει επίσης το πώς ο φοιτητής σχεδιάζει την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφηκαν58,64,65. 

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης του Ιατρικού ιστορικού έχουν προταθεί και τα παρακάτω:: 

1) Ακρίβεια στις λεπτομέρειες. 

2) Σαφήνεια στον χαρακτηρισμό σημείων και συμπτωμάτων. 

3) Σωστή διατύπωση. 

4) Πληρότητα πληροφοριών, χωρίς μείζονες παραλείψεις. 

5) Εστίαση της συζήτησης και κατάλληλη σύνδεσή της με τον ασθενή. 

6) Αποδεδειγμένη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου. 

7) Αποδεδειγμένη κατανόηση των προτεραιοτήτων για την επίλυση του προβλήματος. 

8) Καταλληλότητα του σχεδιασμού διαχείρισης του ασθενή. 

9) Ευανάγνωστο κείμενο και ορθή χρήση της γλώσσας. 

10) Σχηματισμός – παρουσίαση της αλληλουχίας των πληροφοριών12,13,66 

Τα ιατρικά ιστορικά που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές στα πλαίσια της κλινικής τους 

άσκησης στην ΠΦΥ αξιολογήθηκαν με βάση ορισμένα κριτήρια όπως προέκυψαν από την μελέτη 

της βιβλιογραφίας (ιδίως στο Community – based Teaching )49δηλαδή: 

1) Θεραπευτικός και εργαστηριακός (διαγνωστικός) χειρισμός του ασθενή στα πλαίσια της 

ΠΦΥ  

2) Η συμβολή του Κ.Υ στην αντιμετώπιση του ασθενή (κοινοτική προσέγγιση). 

3) Οικογενειακό ιστορικό και δομή οικογένειας (οικογενειακή προσέγγιση). 
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4) Δομή συγγραφής ιστορικού και ιεράρχηση προτεινόμενων χειρισμών (αξιολόγηση 

ασθενή - διαφορική διάγνωση και λήψη απόφασης). 

5) Σχέδιο χειρισμού στην ΠΦΥ 

6) Αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την διαχείριση του ασθενή. 

7) Πληρότητα καταγραφής ατομικών στοιχείων του ασθενή (ΠΟΙΟΣ;) καθώς και της 

νόσου του – αρρώστιας – ασθένειάς του (ΤΙ;) και του περιβάλλοντός του (ΠΟΎ;). 

 

H παραπάνω αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και την προτυποποιημένη φόρμα,  standard format του 

ιστορικού, όπως διδάσκεται στους φοιτητές π.χ. Στο βιβλίο της Βarbara Bates3,24 περιγράφονται: 

προσωπικά δημογραφικά στοιχεία, παρούσα νόσος / λόγος προσέλευσης, παρελθόν ιατρικό 

ιστορικό, κοινωνικό ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό, ανασκόπηση συστημάτων, φυσική εξέταση, 

νοσοκομειακή πορεία, αξιολόγηση ασθενή-διαφορική διάγνωση, σχεδιασμός διεκπεραίωσης  

(διαγνωστικός, θεραπευτικός, αγωγής υγείας). 

Αυτού του είδους η μελέτη είναι η πρώτη που παρουσιάζεται από την χώρα μας και από τις ολίγες 

που εχουν δημοσιευθεί διεθνώς. 75 Αν και δεν συνοδεύεται από ομάδα ελέγχου (control-group) και 

αυτό αποτελεί μεθοδολογικό περιορισμό, εν τούτοις ως απογραφική μελέτη(survey ex- post facto 

study) ενός συνόλου φοιτητών (Ν=281) δίδει χρήσιμη πληροφόρηση για την αξιολόγηση της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας της άσκησης της ΠΦΥ, πέρα από την παραδοσιακή αξιολόγηση των 

αλλων συνήθων «τρίμηνων» (παραδοσιακών)κλινικών ασκήσεων.75 

Ενας δεύτερος μεθοδολογικός περιορισμός ήταν η επιλογή της ανάλυσης περιεχομένου για την 

αξιολόγηση των προτυποποιημένων ιατρικών ιστορικών.Και τούτο διοτι εμπεριέχει αρκετή 

υποκειμενικότητα .Προς αποφυγή δε αυτού του προβλήματος έγινε αφ’ενός αξιολόγηση από δυο 

ανεξάρτητους Γενικούς Ιατρούς, εκπαιδευτές, σε διαφορετικό χρόνο(1999) και τόπο (ΚΥ 

Κορωπίου), και αφου έλαβαν υπ’οψη τους μετά από ενδελεχή μελέτη τα κριτήρια αξιολόγησης των 

ιστορικών οπως ειχαν τεθεί από τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Παν.Κρήτης .75          

Αφ’ετέρου επελέγησαν διχοτομικές μεταβλητές (τιμες 1, 0), δηλαδη η ύπαρξη η όχι συγκεκριμένης 

αναφοράς επι των προεπιλεγέντων  συγκεκριμένων κριτηρίων-κατηγοριών, όπως επεξηγήθηκε 

παραπάνω,).  

Τα αποτελέσματα που πρέκυψαν, ήταν: 

• Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ασθενών κατά ηλικία και φύλο, σε γενικές γραμμές κυριαρχούν 

οι μεγάλες ηλικίες και οι γυναίκες. Γεγονός αναμενόμενο μια και είναι γνωστό ότι οι γυναίκες όπως 

και τα άτομα της τρίτης ηλικίας κάνουν πιο συχνά χρήση υπηρεσιών υγείας. Αυτό αποδίδεται 

κυρίως στην αυξημένη νοσηρότητα της τρίτης ηλικίας και στο ότι οι γυναίκες κάνουν μεγαλύτερη 

χρήση υπηρεσιών υγείας κυρίως λόγω προβλημάτων από την ψυχική σφαίρα καθώς και το 

γεννητικό σύστημα 67-69. 
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• Στις αιτίες προέλευσης των ασθενών στο σύνολο των Κ.Υ κυριαρχούν τα συμπτώματα και 

νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος ,και ακολουθεί ο σακχαρώδης διαβήτης. Σε σημαντική 

συχνότητα εμφανίζονται τα νοσήματα και συμπτώματα από το αναπνευστικό, το μυοσκελετικό και 

το νευρικό σύστημα. Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί το 6,7% των διαγνώσεων, τα δε κακοήθη 

νεοπλάσματα το 7,4%. Τα ποσοστά αυτά (παρότι επελέγησαν) ακολουθούν σε σημαντικό βαθμό 

την ποσοστιαία κατανομή νοσηρότητας, στην οποία κυριαρχούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα 

νοσήματα του αναπνευστικού και νευρικού συστήματος (Η Υγεία του Ελληνικού πληθυσμού. 

Έκθεση ομάδας εργασίας για το Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας Αθήνα 1992 και Μηνιαίο 

Στατιστικό Δελτίο ΕΣΥΕ Μάρτιος 1998). 

• Στα συνυπάρχοντα νοσήματα που καταγράφηκαν κυριαρχούν η αρτηριακή υπέρταση, τα 

νοσήματα και συμπτώματα από το καρδιαγγειακό σύστημα  και ο σακχαρώδης διαβήτης. 

 Και εδώ η κατανομή τους φαίνεται να παρακολουθεί το επιδημιολογικό προφίλ νοσηρότητας στην 

Ελλάδα. 

• Σε ό,τι αφορά την ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΥ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ασθενούς 

σύμφωνα με τα τροποποιημένα στοιχεία της κλίμακας K.P.S. σε γενικές γραμμές σε όλα τα Κ.Υ 

κυριαρχούν οι ήπιες και σοβαρές νόσοι, σε αντίθεση με τις ελαφριές νόσους (στο σπίτι) και τις 

βαριές που απαιτούν νοσηλεία στο νοσοκομείο, που παρατηρούνται σε πολύ χαμηλότερη 

συχνότητα. Οι διαφορές που παρατηρούνται στην συχνότητα των νοσημάτων, ανάλογα με την 

βαρύτητά τους, ανάμεσα στα Κ.Υ δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 

φοιτητές, ανεξάρτητα από το Κ.Υ στο οποίο εκπαιδεύτηκαν, επέλεξαν παρόμοιας βαρύτητας 

περιστατικά πιθανόν επίσης, τα περιστατικά που επελέγησαν να αντιπροσωπεύουν σε ένα 

σημαντικό βαθμό το είδος, ως προς τη βαρύτητα, των περιστατικών που προσέρχονται στα 

συγκεκριμένα Κ.Υ. 

• Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ αποτελεί μία σημαντική παράμετρο αξιολόγησης της πορείας της 

νόσου του ασθενή, αλλά και ένα εργαλείο εκτίμησης των παραγόντων που σχετίζονται με το 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ασθενή 18,48,49 . 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο αριθμός των επισκέψεων κατά ασθενή διαφέρει ανάμεσα στα Κ.Υ σε 

επίπεδο στατιστικά σημαντικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πιθανώς κάποια Κ.Υ έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα 

την  σηνήθεια των κατ’ οίκον επισκέψεων, σε σχέση με κάποια άλλα, στα οποία φαίνεται ότι κάπως 

υστερούν. Αναπόφευκτα λοιπόν φαίνεται να προάγεται ή να υστερεί αντίστοιχα η εκπαίδευση των 

φοιτητών στον συγκεκριμένο τομέα, ανάλογα με το Κ.Υ στο οποίο εκπαιδεύονται47,49 

• Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης των ιστορικών κατά Κ.Υ, η παράμετρος που 

αφορούσε το θεραπευτικό χειρισμό του ασθενή (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) φαίνεται να 

πληρούται σε σημαντικό βαθμό για τα περισσότερα ιστορικά που συμπληρώθηκαν σε όλα τα Κ.Υ.  
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Γεγονός που κατ’ αρχήν θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι τόσο οι φοιτητές με βάση τα δεδομένα της 

εκπαίδευσής τους (αρκετά προσανατολισμένης ακόμη στα παραδοσιακά πρότυπα της νοσολογίας) 

που έχει προηγηθεί, όσο και οι εκπαιδευτές των Κ.Υ δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

αναμενόμενο άλλωστε, προς την κατεύθυνση των θεραπευτικών χειρισμών και της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης του ασθενή. 

• Η παράμετρος που αφορούσε την αξιολόγηση της πληρότητας των εργαστηριακών εξετάσεων 

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) που προτείνονται η απαιτούνται για την διερεύνηση του 

περιστατικού παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα Κ.Υ και μάλιστα σε επίπεδο 

στατιστικά σημαντικό. Οι διαφορές που παρατηρούνται μπορούν κατ’ αρχάς να αποδοθούν στο 

γεγονός ότι ορισμένα από τα Κ.Υ δεν διαθέτουν εν ενεργεία Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό 

Εργαστήριο, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση των 

περιστατικών. 

• Η αναφορά στη συμβολή του Κ.Υ στην αντιμετώπιση του ασθενή, καθώς και η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του Κ.Υ από τον ίδιο τον ασθενή (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ–ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΠΦΥ/ Κ.Υ) παρουσιάζει διαφορές ανάμεσα στα Κ.Υ σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό.Οι διαφορές 

που παρατηρούνται θα μπορούσαν να αποδοθούν τόσο στην καταγραφή εκ μέρους των φοιτητών 

της πραγματικής, ουσιαστικής ή μη, συμβολής του κάθε Κ.Υ στην αντιμετώπιση του ασθενή, όσο 

και στην υποκειμενική εκτίμηση αυτής της παραμέτρου από την πλευρά τους. 

• Η καταγραφή των στοιχείων του οικογενειακού ιστορικού του ασθενή καθώς και των στοιχείων 

που αφορούν τη σχέση του με τα μέλη της οικογένειας και τα δυναμικά που υφίστανται μεταξύ των 

μελών της (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) φαίνεται να γίνεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 

στα ιστορικά που συμπληρώθηκαν σε όλα τα Κ.Υ. Το υψηλό αυτό ποσοστό θα μπορούσε να 

αποδοθεί στην ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται σ’ αυτό το τμήμα του ιατρικού ιστορικού από τις 

υπηρεσίες της ΠΦΥ και από τον Τομέα Κοινωνική Ιατρικής. 

• Σε ό,τι αφορά τη δομή της συγγραφής του ιατρικού ιστορικού και την ιεράρχηση – αξιολόγηση 

του ασθενή και των προβλημάτων του στο πλαίσιο της ΠΦΥ (ΔΙΑΤΑΞΗ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ), οι διαφορές που παρατηρούνται για την παράμετρο αυτή 

ανάμεσα στα Κ.Υ είναι στατιστικά σημαντικές.Θα μπορούσαν δε να αποδοθούν τόσο στο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο των φοιτητών, όσο και στην προτεραιότητα που δίδεται από κάθε Κ.Υ σ’ 

αυτή τη διάσταση του ιατρικού ιστορικού, η οποία αναπόφευκτα περνάει και στην εκπαίδευση των 

φοιτητών. Η καλλιέργεια της ιατρικής σκέψης προς την κατεύθυνση της λήψης απόφασης (decision 

– making) απαιτεί εμπειρία και σωστά επανειλημμένα πρότυπα διδασκαλίας (Role-models ) που να 

αναλύουν τον ιατρικό τρόπο σκέψης πλήρως. 

• Η αναφορά στην αξιοποίηση από το προσωπικό των Κ.Υ των δεοντολογικά ορθών ενεργειών ή 

δυνητικά παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της ΠΦΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΦΥ – ΤΙ 
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ) γίνεται σε σημαντικό ποσοστό των ιστορικών που συμπληρώθηκαν σε όλα τα 

Κ.Υ. Οι διαφορές που παρατηρούνται στην συχνότητα αυτού του χαρακτηριστικού δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές. Το δέον γενέσθαι στην ΠΦΥ είναι προφανώς γνωστό, γιατί ανάγεται 

κυρίως στην θεωρητική σφαίρα της ιατρικής επιστήμης. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην χρησιμότητα των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη 

διαχείριση του περιστατικού για το Κ.Υ και την ΠΦΥ (ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ Κ.Υ / 

ΠΦΥ  ΝΑ ΚΑΝΕΙ) διαφέρουν στην συχνότητα αυτής της παραμέτρου ανάμεσα στα Κ.Υ σε βαθμο 

στατιστικά σημαντικό.Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην διαφορετική προσέγγιση 

αυτού του θέματος από τα Κ.Υ και τους υπεύθυνους εκπαιδευτές, καθώς και το πώς αυτό 

εισπράττεται ως πραγματικότητα από τους φοιτητές. Άλλωστε, αυτό το κριτήριο περιγράφει τις 

ρεαλιστικές δυνατότητες των Κ.Υ και την ανατροφοδότηση (feed-back) στην λειτουργικότητα των 

Κ.Υ. 

• Αξίζει να σημειωθεί ότι από εδώ εκκινεί η πλήρης ΒΨΚ προσέγγιση του ατόμου και του 

προβλήματός του, για το οποίο στα διαφορετικά Κ.Υ δίδεται διαφορετική έμφαση. 

Στην πλειονότητα του συνόλου των ιστορικών, που συμπληρώθηκαν σε όλα τα Κ.Υ είχαν 

περιγραφεί αναλυτικά και με ακρίβεια τα στοιχεία που αφορούσαν τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

του ασθενούς (ΠΟΙΟΣ;). Οι διαφορές που παρατηρούνται στην κατανομή αυτής της παραμέτρου 

ανάμεσα στα Κ.Υ είναι στατιστικά σημαντικές.  

• Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των στοιχείων που αφορούσαν το βιολογικό, λειτουργικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο της νόσου – αρρώστιας – ασθένειας αντιστοίχως, (TI;) , διαπιστώνεται ότι οι 

διαφορές που παρατηρούνται στη συχνότητα της παραμέτρου αυτής ανάμεσα στα Κ.Υ δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές, πράγμα που τονίζει άλλη μια φορά την καλή γνώση της νοσολογίας και των 

παραμέτρων της ή του υποβάθρου της και στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές. 

• Η καταγραφή των στοιχείων που αφορούσαν διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος του 

ασθενή (ΠΟΎ;) και στο πώς επηρεάζουν την νόσο του φαίνεται ότι οι διαφορές που παρατηρούνται 

είναι οριακά στατιστικά σημαντικές, πράγμα που μπορεί να ερμηνευθεί από την διαφορετική 

έμφαση στο στοιχείο αυτό όπως δίδεται στα διαφορετικά Κ.Υ. Ο τρόπος που διδάσκεται και 

βιώνεται η συνολική ΒΨΚ προσέγγιση στα διαφορετικά  Κ.Υ αποτυπώνεται ιδιαίτερα στον Πίνακα 

15 όπου και αναδεικνύεται η σχέση της με την επισκεψιμότητα στα σπίτια, από  τους φοιτητές . 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει ότι η πληρότητα καταγραφής των στοιχείων 

που αξιολογήθηκαν εξαρτάται όχι μόνο από τις υπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών, αλλά και από 

ορισμένα στοιχεία που αφορούν τα Κ.Υ. Έτσι φαίνεται ότι οι κατευθύνσεις και προτεραιότητες 

ενός Κ.Υ, οι υπηρεσίες τις οποίες είναι σε θέση να παρέχει (π.χ. βιοχημικό, ακτινολογικό 

εργαστήριο) καθώς και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών στα θέματα παροχής ολοκληρωμένης 

ΠΦΥ, επηρεάζουν την εκπαίδευση των φοιτητών προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. 
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• Σε ό,τι αφορά στο είδος των περιστατικών που μελετήθηκαν στο σύνολο των Κ.Υ, κυριαρχούν τα 

χρόνια περιστατικά. Οι διαφορές που παρατηρούνται στην κατανομή της συχνότητας των 

περιστατικών ανάμεσα στα Κ.Υ είναι στατιστικά σημαντικές. Πιθανόν οι εκπαιδευτές των Κ.Υ να 

κατευθύνουν με διαφορετικό τρόπο τους φοιτητές στην επιλογή του περιστατικού, ανάλογα με την 

νοοτροπία τους στα συγκεκριμένα θέματα. Το είδος των περιστατικών που δέχεται ένα Κ.Υ 

πιθανόν να επηρεάζεται επίσης από παράγοντες που σχετίζονται με την δομή του πληθυσμού που 

εξυπηρετεί. Ατομα τρίτης ηλικίας πάσχουν πολύ συχνότερα από χρόνια νοσήματα που απαιτούν 

παρακολούθηση και συνταγογράφηση. Επίσης στις περιοχές που κατά την θερινή περίοδο δέχονται 

μεγάλο αριθμό τουριστών, φαίνεται ότι αυξάνεται η συχνότητα των επειγόντων περιστατικών.  

Ένας άλλος παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει το είδος των περιστατικών που προσέρχονται 

στα Κ.Υ είναι η ύπαρξη νοσοκομείου κοντά στο Κ.Υ και η εύκολη πρόσβαση σ’ αυτό. 

• Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των χαρακτηριστικών αξιολόγησης των ιστορικών, ανάλογα με το 

αν το ιστορικό συμπληρώθηκε από φοιτητή, φοιτήτρια ή ήταν προϊόν ομαδικής εργασίας, αυτή δεν 

φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι για τις 

περισσότερες παραμέτρους αξιολόγησης, η συχνότητα τους είναι υψηλότερη στα ιστορικά που 

συμπληρώθηκαν από ομάδες φοιτητών. Αυτό βέβαια είναι και λογικό και επιβεβαιώνει τον κανόνα 

(διεθνώς) ότι η συνεργασία και η ομάδα αναδεικνύει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ότι τα 

άτομα42,70 

• Η κατανομή των χαρακτηριστικών αξιολόγησης των ιστορικών ανάλογα με το φύλο και την 

ηλικία του ασθενή δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα Κ.Υ. Φαίνεται λοιπόν ότι το 

πόσο ορθά συμπληρώνεται ένα ιατρικό ιστορικό δεν εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία του 

ασθενή. Όπως επίσης δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την σοβαρότητα του περιστατικού, όταν 

κατατάσσεται στην κλίμακα σοβαρότητας / λειτουργικής κατάστασης (K.P.S) εκτός από την 

παράμετρο  ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ που αφορά την δομή και ιεράρχηση – αξιολόγηση 

του ασθενή και της νόσου περαιτέρω. 

• Σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά αξιολόγησης του ψυχοκοινωνικού μέρους του ιστορικού 

(ΠΟΙΟΣ; ΤΙ; ΠΟΎ;) σε σχέση με το Κ.Υ και τη σοβαρότητα της νόσου / λειτουργική κατάσταση 

ασθενούς (K.P.S κλίμακα) αυτά παρουσιάζουν υψηλές έως πολύ υψηλές συχνότητες. Το γεγονός 

αυτό κατ’ αρχάς θα μπορούσε να αποδοθεί στην ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί τόσο από τον 

τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, όσο και από τους εκπαιδευτές των Κ.Υ, σ’ αυτή τη διάσταση του 

ιατρικού ιστορικού. 
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Όσον αφορά την αξιολόγηση των μικρών επιδημιολογικών μελετών: 

 Αυτές σχεδιάσθηκαν και διεξήχθησαν από τους φοιτητές, και από την επεξεργασία των δεδομένων  

τους προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

Α) Ανταποκρίνονται στο σύνολό τους ή στον μέγιστο βαθμό στα κριτήρια αξιολόγησης, όπως η 

σχέση με την ΠΦΥ και η χρησιμότητα των συμπερασμάτων για το Κ.Υ / ΠΦΥ. Το ίδιο ισχύει 

και για τα κριτήρια της δομής και της ποιότητας. Φαίνεται ότι οι περισσότερες και 

επιτυχέστερες μελέτες έλαβαν χώρα σε Κ.Υ που έχουν και τους υψηλότερους δείκτες 

ανταπόκρισης στα ποιοτικά κριτήρια στην αξιολόγηση των ατομικών ή και ομαδικών 

αναφορών περιστατικού (ιστορικού) όπως τα Κ.Υ. 5, 6 και 3,4 . 

Β) Παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων 

πρόσφορων για μελέτη, αξιολόγηση και παρέμβαση από το Κ.Υ (βλ. Πίνακας  Μελετών). 

Γ) Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών από τους φοιτητές στα πλαίσια της 

άσκησής τους στην κλινική της ΠΦΥ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευσή 

τους και να συμβάλλει στην βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στον τομέα της 

επιδημιολογίας. 

Δ) Οι σωστά οργανωμένες μελέτες και με την κατάλληλη μεθοδολογία  αναδεικνύουν τις 

ανάγκες         και προτεραιότητες των πληθυσμών αναφοράς των Κ.Υ και  συμβάλλουν στον 

ορθολογικό         προγραμματισμό των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο. 
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99..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ::  
 

Η ανάπτυξη της προπτυχιακής διδασκαλίας της ΠΦΥ ευρίσκεται σε ανοδική πορεία παγκοσμίως 

και στην χώρα μας. Η ανάπτυξη βαίνει παράλληλα με την εισαγωγή  νέων συστημάτων υγείας 

προσανατολισμένων στην κοινότητα και στην ΠΦΥ καθώς και με την κατασκευή προγραμμάτων 

ιατρικών σπουδών προσανατολισμένων στο πρόβλημα υγείας ή την κοινότητα. (Problem or 

Community Oriented).67 

Αυτή η συγκεκριμένη  πορεία για κανένα κράτος δεν ήταν εύκολη γιατί απαιτούσε πολλές φορές 

συγκρούσεις του παραδοσιακού με το νέο. Όμως διευκολύνθηκε εκεί όπου η διδασκαλία δεν ήταν 

αποσπασματική αλλά ολοκληρωμένη καθ’όλη τη διάρκεια των ιατρικών σπουδών και είχε ως 

πρότυπα Γενικούς Ιατρούς που διδάσκουν σε συνεργασία με τους γιατρούς ειδικοτήτων.68 

Αυτό κυρίως που ενθουσίαζε τους φοιτητές ήταν η σύζευξη νοσοκομειακής περίθαλψης και 

ΠΦΥ,όπως επίσης η ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή στο περιβάλλον του.69 

Η αξιολόγηση  της συνολικής άσκησης εξυπηρέτησε μερικές διαφορετικές λειτουργίες όπως η 

απόκτηση και επιβεβαίωση της κλινικής επάρκειας από την πλευρά του εκπαιδευόμενου φοιτητή, η  

εποικοδομητική ανατροφοδότηση (feed-back) ως προς την επίτευξη των στόχων η την εκπλήρωση 

των αρχικά τεθέντων εκπαιδευτικών αναγκών από την πλευρά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

και του εκπαιδευτή. 

Η έμφαση δόθηκε κυρίως στην υγεία και όχι στη νόσο, στον ανθρωπισμό και την ανθρώπινη 

επικοινωνία και σχέση, παρά στην τεχνολογία. Επίσης στις πρακτικές δεξιότητες παρά την 

θεωρητική κατάρτιση, στην εφαρμογή της δημόσιας υγείας σε μικρο-κοινοτικό επίπεδο και τέλος 

στο επίπεδο της λήψης απόφασης (decision-making) για τον ασθενή και την οικογένεια του στο 

χώρο διαμονής του ,από τον Υπερασπιστή της Υγείας του (Health Αdvocate), τον Γενικό / 

Οικογενειακό ιατρό.70-72 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κλινική άσκηση στην ΠΦΥ μπορεί να διδαχθεί και μάλιστα 

αποτελεσματικά ως ξεχωριστή κλινική ακαδημαϊκή οντότητα. Επίσης μπορεί να καταγραφεί και να 

μετρηθεί η αποτελεσματικότητά της (αξιολόγηση).  

Διαπιστώνεται γενικά τόσο από την ξένη όσο και από την Ελληνική εμπειρία ως τώρα ότι η 

άσκηση διευρύνει την γενική παιδεία των φοιτητών της Ιατρικής, την εκπαιδευτικής τους επάρκεια, 

έχει την πλήρη αποδοχή τους και ετσι αποδεικνύεται η πλήρης εκπλήρωση των αρχικών σκοπών 

της ασκήσεως ,όπως είχαν σχεδιασθεί και αναγραφεί στον Οδηγό Σπουδών.  

Φαίνεται ότι με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του ιατρικού ιστορικού που χρησιμοποιήθηκαν, η 

εκπαίδευση των φοιτητών επηρεάζεται από τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό των υπηρεσιών 

υγείας των Κ.Υ, καθώς και τη στάση των εκπαιδευτών των Κ.Υ στα σχετικά θέματα. 
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Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά των ασθενών (φύλο, ηλικία), τα χαρακτηριστικά των φοιτητών (φύλο, 

ατομική ή συλλογική εργασία), καθώς και η σοβαρότητα της νόσου / λειτουργική κατάσταση 

ασθενούς, δεν φαίνονται να επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Η έμφαση λοιπόν θα πρέπει να δοθεί, και αυτό ήδη πραγματοποιείται, στην επιλογή των Κ.Υ και 

στην υποβοήθησή τους, με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στα οποία θα ασκούνται στην 

ΠΦΥ οι φοιτητές της Ιατρικής, όπως είναι η καταλληλότητα κυρίως του ιατρικού αλλά και του 

παραιατρικού προσωπικού, αφοσιωμένου στην υπόθεση της ΠΦΥ, όσο και η ύπαρξη του βασικού 

ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού  που απαιτείται για την lege artis υποστήριξη της ΠΦΥ (οι 

φοιτητές πολύ εύκολα και άμεσα τα διακρίνουν αυτά).73,74  

Επίσης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτών των Κ.Υ, ώστε να 

ολοκληρώνονται διαρκώς ως ιατροί αλλά και ως άνθρωποι στα θέματα που σχετίζονται με την 

ολιστική προσέγγιση και φροντίδα του χρήστη των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα.  

Είναι φανερό απο τα   παραπάνω και μάλιστα μετα την συγκριτική αξιολόγηση με τις ήδη 

υπάρχουσες κλίμακες αξιολόγησης (βαθμολογία πτυχίου, συνεχής αξιολόγηση, τελική βαθμολογία 

του μαθήματος της κλινικής ΠΦΥ) εισάγεται μια νέα κλίμακα  συνολικής  αξιολόγησης 

(εκπαιδευτής -εκπαιδευόμενος-εκπαιδευτικός τόπος και πρόγραμμα) που μέλει να κριθεί ακόμη 

περισσότερο, ως ένα εργαλείο απογραφικής-επισκόπησης(αναδρομικού τύπου) εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων βασισμένων στα ιατρικά ιστορικά. 

Επί πλέον οι φοιτητές αποκτούν σε ένα ευέλικτο περιβάλλον: δηλαδή το Κ.Υ, γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις ακόμη και για περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και ζητήματα δημόσιας υγείας, πραγμα 

που μαρτυρείται από την αξιολόγηση των μικρών επιδημιολογικών μελετών, για τις οποιες μπορει 

συμπερασματικά να λεχθεί ότι:  

α)  Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή τους από τους φοιτητές στα πλαίσια της άσκησής τους στην 

κλινική της ΠΦΥ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευσή τους και να 

συμβάλλει στην βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στον τομέα της επιδημιολογίας, και 

β) Οι σωστά δομημένες και με την κατάλληλη μεθοδολογία μελέτες  μπορούν να αναδείξουν τις 

ανάγκες και προτεραιότητες των πληθυσμών αναφοράς των Κ.Υ και να συμβάλλουν στον 

ορθολογικό προγραμματισμό των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο. 

Είναι φανερό τέλος ότι με όλους αυτούς τους τρόπους εφοδιάζονται οι ασκούμενοι φοιτητές 

με δεξιότητες αυτοεκτίμησης και αυτοαξιολόγησης συγχρόνως, στοιχεία που αποτελούν 

κατάλληλα εφόδια για την επιλογή της καριέρας τους αλλά και για την συνεχιζόμενη δια βίου 

ιατρική τους παιδεία. 
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1100..  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  
 
Πίνακας 1. Στοιχεία που καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν για κάθε ιστορικό που συμπληρώθηκε 

από τους φοιτητές 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 

Κέντρο Υγείας 

Ημερομηνία προσέλευσης στο Κ.Υ 

Φύλο φοιτητή 

Φύλο ασθενούς 

Ηλικία ασθενούς 

Ασφαλιστικός οργανισμός 

Είδος περιστατικού (επείγον-χρόνιο-συνταγογραφία) 

Αιτία προσέλευσης (νόσος) 

Υποκείμενη νόσος 

Επισκέψεις φοιτητών  κατ’οίκον 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ 

Σοβαρότης νόσου/λειτουργική κατάσταση ασθενούς (στοιχεία κλίμακας Karnofsky Performance Status) 

Θεραπευτική προσέγγιση (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ) 

Εργαστηριακή προσέγγιση (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) 

Αναφορά στη σχέση του Κ.Υ/ΠΦΥ με την αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενή (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ/ΣΧΕΣΗ Κ.Υ/ΠΦΥ,) 

Συμπλήρωση στοιχείων οικογενειακού ιστορικού και σχέση/δυναμικά του ασθενή με την οικογένεια 

(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ) 

Δομή της συγγραφής του ιατρικού ιστορικού και ιεράρχηση των απαιτούμενων χειρισμών για την 

αξιολόγηση/ αντιμετώπιση του ασθενή (ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ) 

Αναφορά στο τι πρέπει να κάνει το Κ.Υ. για την καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενή (ΣΧΕΔΙΟ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΦΥ-ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ .) 

Αναφορά στο τι μπορεί το Κ.Υ να κάνει και η χρησιμότητα των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη 

διαχείριση του περιστατικού για το Κέντρο Υγείας και την ΠΦΥ. γενικότερα (ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Κ.Υ-ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ) 

Πληρότητα συγγραφής ατομικού αναμνηστικού και ιατρικού ιστορικού του ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΟΙΟΣ;) 

Πληρότητα καταγραφής των στοιχείων που αφορούν στη νόσο-αρρώστεια-ασθένεια  του ασθενή και 

των βιολογικών-λειτουργικών-κοινωνικών διαστάσεων ,αντιστοίχως (ΤΙ;) 

Πληρότητα καταγραφής των στοιχείων του μίκρο- και μάκρο- περιβάλλοντος του ασθενή (ΠΟΥ;) 
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Πίνακας 2: Κατανομή κατά φύλο και κατά Κ.Υ άσκησης των φοιτητών στη ΠΦΥ. 

 

Κέντρο Υγείας 
Φοιτητές 

 
N (%) 

Φοιτήτριες 
 

N (%) 

Ομαδικά 
Ιστορικά 

N (%) 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
Κ.Υ. 1  

 
19 (33.3) 

 
23 (40.3) 

 
15 (26.3) 

 
57 

 
Κ.Υ. 2  

 
17 (43.5) 

 
13 (33.3) 

 
9 (23.0) 

 
39 

 
Κ.Υ. 3  

 
32 (47.7) 

 
26 (38.8) 

 
9 (13.4) 

 
67 

 
Κ.Υ. 4  

 
20 (47.6) 

 
14 (33.3) 

 
8 (19.0) 

 
42 

 
Κ.Υ. 5  

 
28 (43.7) 

 
30 (46.8) 

 
6 (9.3) 

 
64 

 
Κ.Υ. 6  

 
3 (25.0) 

 
6 (50.0) 

 
3 (25.0) 

 
12 

 
ΣΥΝΟΛΟ 119 (42.3) 112 (39.8) 50 (17.7) 281 
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Πίνακας 3. Κατανομή ασθενών κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, στα 6 Κ.Υ 

 
 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΗΛΙΚΙΩΝ 0-15 16-45 46-65 66+ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Άνδρες 
Ν 

(%) 

Γυναίκες     
Ν 

(%) 

 Άνδρες 
Ν 

(%) 

Γυναίκες 
Ν 

(%) 

Άνδρες 
Ν 

(%) 

Γυναίκες 
Ν 

(%) 

Άνδρες 
Ν 

(%) 

Γυναίκες 
Ν 

(%) 

Άνδρες 
Ν 

(%) 

Γυναίκες 
Ν 

(%) 

           

 
Κ.Υ. 1 

2  
(8.7) 

- 
(-) 

3  
(13.0) 

10 
(29.4) 

4  
(17.4) 

10 
(29.4) 

14 
(60.9) 

14 
(41.2) 

23 
(100) 

34 
(100) 

 
 

Κ.Υ. 2 
2 

(8.0) 
1 

(7.1) 
4 

(16.0) 
4 

(28.6) 
12 

(48.0) 
4 

(28.6) 
7 

(28.0) 
5 

(35.7) 
25 

(100) 
14 

(100) 
 

 
Κ.Υ. 3 

- 
(-) 

1 
(2.3) 

3 
(12.5) 

6 
(14.0) 

10 
(41.7) 

9 
(20.9) 

11 
(45.8) 

27 
(62.8) 

24 
(100) 

43 
(100) 

 
 

Κ.Υ. 4 
3 

(13.0) 
- 

(-) 
5 

(21.7) 
1 

(5.3) 
8 

(34.8) 
10 

(52.6) 
7 

(30.4) 
8 

(42.1) 
23 

(100) 
19 

(100) 
 

 
Κ.Υ. 5 

- 
(-) 

3 
(7.7) 

4 
(16.0) 

2 
(5.1) 

5 
(20.0) 

11 
(28.2) 

16 
(64.0) 

23 
(59.0) 

25 
(100) 

39 
(100) 

 
 

Κ.Υ. 6 
3 

(60.0) 
1 

(14.3) 
- 

(-) 
3 

(42.9) 
1 

(20.0) 
2 

(28.6) 
1 

(20.0) 
1 

(14.3) 
5 

(100) 
7 

(100) 
 

           
 

ΣΥΝΟΛΟ 
10 

(8.0) 
6 

(3.8) 
19 

(15.2) 
26 

(16.7) 
40 

(32.0) 
46 

(29.5) 
56 

(44.8) 
78 

(50.0) 
125 

(100) 
156 

(100) 
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Πίνακας 4. Κύριες  αιτίες προσέλευσης των ασθενών στα 6 Κ.Υ 
 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ν (%) 95% CI 

Νοσήματα και συμπτώματα καρδιαγγειακού συστήματος 47 (16.7) 13-24 

Αρτηριακή υπέρταση 19 (6.7) 3-11 

Σακχαρώδης διαβήτης 31 (11.0) 7-15 

Νοσήματα και συμπτώματα αναπνευστικού συστήματος 22 (7.8) 8-16 

Νοσήματα και συμπτώματα μυοσκελετικού συστήματος 22 (7.8) 8-16 

Κακοήθη νεοπλάσματα  21 (7.4) 7-15 

Νοσήματα του νευρικού συστήματος 
και των αισθητηρίων οργάνων 21 (7.4) 7-15 

Νοσήματα και συμπτώματα πεπτικού συστήματος  
15 (5.3) 3-10 

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 15 (5.3) 3-10 

Ψυχικές διαταραχές 13 (4.6) 3-10 

Νοσήματα και συμπτώματα ουροποιητικού συστήματος 7 (2.4) 1-7 

Νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 4 (1.4) 1-6 

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα 
(πλην σακχαρώδη διαβήτη)  3 (1.0) 0-5 

Νοσήματα του δέρματος και του υποδορίου ιστού 3 (1.0) 0-5 

Συγγενείς ανωμαλίες 3 (1.0) 
 

0-5 
 

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες καταστάσεις 7 (2.4) 1-7 

Κακώσεις και δηλητηριάσεις 14 (4.9) 3-10 

Άλλα νοσήματα 14 (4.9) 3-10 

ΣΥΝΟΛΟ 281 (100)  
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Πίνακας 5. Αναφερθέντα συνυπάρχοντα νοσήματα 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ν (%) 95% CI 

Νοσήματα και συμπτώματα καρδιαγγειακού συστήματος 15 (15.3) 
 

9-24 
 

Αρτηριακή υπέρταση 21 (21.4) 14-30 

Σακχαρώδης διαβήτης 11 (11.2) 5-18 

Νοσήματα και συμπτώματα αναπνευστικού συστήματος 3 (3.0) 1-10 

Νοσήματα και συμπτώματα μυοσκελετικού συστήματος 9 (9.1) 5-18 

Κακοήθη νεοπλάσματα  3 (3.0) 1-10 

Νοσήματα του νευρικού συστήματος 
 6 (6.1) 2-11 

Νοσήματα και συμπτώματα πεπτικού συστήματος 8 (8.1) 4-14 

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 2 (2.0) 1-8 

Ψυχικές διαταραχές 1 (1.0) 0-7 

Νοσήματα και συμπτώματα ουροποιητικού συστήματος 2 (2.0) 1-8 

Νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 2 (2.0) 1-8 

Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα 
(πλην σακχαρώδη διαβήτη)  - (-) - 

Νοσήματα του δέρματος και του υποδορίου ιστού 2 (2.0) 1-8 
 

Συγγενείς ανωμαλίες - (-) - 

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες καταστάσεις 5 (5.1) 5-18 

Κακώσεις και δηλητηριάσεις 3 (3.0) 1-10 

Αλλά νοσήματα 5 (5.1) 5-18 

ΣΥΝΟΛΟ 98 (100)  
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Πίνακας 6. Σοβαρότητα νόσου προσέλευσης σύμφωνα με τροποποιημένα στοιχεία της κλίμακας 

Karnofsky Performance Status, κατά Κ.Υ 
 

 
KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS 

  

1 
(ΕΛΑΦΡΑ) 

2  
(ΗΠΙΑ) 

3  
(ΒΑΡΙΑ) 

4 
(ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ) ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Ν(%) Ν(%) Ν(%) Ν(%) Ν 

Κ.Υ. 1 9 (15.8) 25 (43.9) 23 (40.4) - (-) 57 

Κ.Υ. 2 3 (7.7) 14 (35.9) 20 (51.3) 2 (5.1) 39 

Κ.Υ. 3 5 (7.5) 31 (46.3) 28 (41.8) 3 (4.5) 67 

Κ.Υ. 4 3 (7.1) 18 (42.9) 20 (47.6) 1 (2.4) 42 

Κ.Υ. 5 7 (10.9) 29 (45.3) 27 (42.2) 1 (1.6) 64 

Κ.Υ. 6 1 (8.3) 3 (25.0) 6 (50.0) 2 (16.7) 12 

ΣΥΝΟΛΟ 28(10.0) 120(42.7) 124(44.1) 9 (3.2) 281 

 
p=N.S. 
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Πίνακας 7. Κατ' οίκον επισκέψεις των φοιτητών, κατά Κ.Υ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 1  

Ν(%) 
2 

Ν(%) 
3 

Ν(%) 
4 

Ν(%) 

Κ.Υ. 1 -(-) 48 (48.2)  9 (15.8) - (-) 

Κ.Υ. 2 2 (5.1) 34 (87.2)  3 (7.7) -(-) 

Κ.Υ. 3 3 (4.5) 37 (55.2) 25 (37.3) 2 (3.0) 

Κ.Υ. 4 2 (4.8) 19(45.2) 21 (50.0) - (-) 

Κ.Υ. 5 -  (-) 35 (54.7) 27 (42.2) 2 (3.1) 

Κ.Υ. 6 1 (8.3) 9 (75.0) 2 (16.7) - (-) 

ΣΥΝΟΛΟ 8(2.8) 182(64.8) 87(31.0) 4 (1.4) 

 
p<0.001 
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Πίνακας 8. Κατανομή χαρακτηριστικών αξιολόγησης ιστορικών, κατά Κ.Υ 
 

 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
(1) 

ΣΧΕΣΗ ΚΥ/ΠΦ-
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (2) 

ΟΙΚΟΓ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - 
ΔΟΜΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΗ- 
ΔΙΑΤΑΞΗ  ΠΡΟΤ/ΕΣ 

(3) 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣ-
ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

(ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ (ΤΙ 
ΜΠΟΡΕΙ) 

(4) 

ΠΟΙΟΣ 
(5) 

ΤΙ 
 

ΠΟΥ 
(6) 

Κ.Υ. 1 98.2 66.7 98.2 98.2 98.2 94.7 98.2 100 96.5 100 

Κ.Υ. 2 92.3 38.5 82.1 84.6 82.1 92.3 89.7 97.4 92.3 100 

Κ.Υ. 3 98.5 62.7 92.5 91.0 89.6 88.1 95.5 93.9 95.5 95.5 

Κ.Υ. 4 95.2 100 95.2 92.9 100 90.5 90.5 100 95.2 97.6 

Κ.Υ. 5 98.4 70.3 98.4 93.8 96.9 98.4 100 82.8 85.9 90.6 

Κ.Υ. 6 100 100 100 100 100 100 100 100 91.7 100 

ΣΥΝΟΛΟ 97.2 69.0 94.3 92.9 94.0 93.2 95.7 94.3 92.9 96.4 

 
 
(1) p<0.001 
(2) p<0.01 
(3) p<0.01 
(4) p=0.06 
(5) p<0.001 
(6) p=0.06 
 



Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ (1990-1994) 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

63 

Πίνακας 9. Τύπος περιστατικών κατά Κ.Υ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 
Ν(%) 

ΧΡΟΝΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Ν(%) 

ΧΡΟΝΙΟ ΜΕ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Ν(%) 

Κ.Υ. 1 3 (5.3) 32 (56.1) 22 (38.6) 

Κ.Υ. 2 4 (10.3) 5 (64.1) 10 (25.6) 

Κ.Υ. 3 14 (20.9) 24 (35.8) 29 (43.3) 

Κ.Υ. 4 13 (31.0) 12 (28.6) 17 (40.5) 

Κ.Υ. 5 16 (25.0) 20 (31.3) 28 (43.8) 

Κ.Υ. 6 6 (50.0) 5 (41.7) 1 (8.3) 

ΣΥΝΟΛΟ 56 (19.9) 118 (42.0) 107 (38.1) 

 

p<0.001 
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Πίνακας 10. Κατανομή χαρακτηριστικών αξιολόγησης ιστορικών, ανάλογα με το αν συμπλήρωσε το ιστορικό φοιτητής, φοιτήτρια, ή 
επρόκειτο για ομαδική προσπάθεια 

 

 ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΑΚΑ 

ΣΧΕΣΗ ΚΥ/ΠΦΥ – 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓ. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-
ΔΟΜΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΣΘΕΝΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ  

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΕΣ  

ΣΧΕΔΙΟ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΦΥ (ΤΙ 
ΠΡΕΠΕΙ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ 
(ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ)  ΠΟΙΟΣ; ΤΙ; ΠΟΥ; 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

96.9 63.0 93.3 89.1 90.8 92.4 94.9 94.9 91.6 95.0 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

97.3 72.3 94.6 94.6 96.4 91.1 93.8 93.8 93.8 98.2 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

98.0 76.0 96.0 98.0 96.0 100 94.0 94.0 94.0 96.0 

ΣΥΝΟΛΟ 97.2 69.0 94.3 92.9 94.0 93.2 94.3 94.3 92.9 96.4 

 

P=N.S. 
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Πίνακας 11. Κατανομή χαρακτηριστικών αξιολόγησης ιστορικών ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ασθενούς 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΗΛΙΚΙΩΝ ΦΥΛΟ ΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-

ΚΑ 

ΣΧΕΣΗ 
ΚΥ/ΠΦΥ-
ΚΟΙΝOT.    

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
(1) 

ΟΙΚΟΓ.  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - 

ΔΟΜΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΣΘΕΝΗ - 
ΔΙΑΤΑΞΗ  

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ 
(ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ) ΠΟΙΟΣ; ΤΙ; 

 
ΠΟΥ; 

 

Α 100 70.0 100 90.0 90.0 100 100 100 100 100 
           0-15 

Γ 100 83.8 100 100 100 100 100 83.3 100 100 
            

Α 94.7 73.7 94.7 89.5 89.5 94.7 94.7 94.7 100 94.9 
           16-45 

Γ 96.2 65.4 100 92.3 96.2 100 92.3 100 96.2 100 
            

Α 97.5 55.0 80.0 87.5 90.0 87.5 87.5 85.0 85.0 97.5 
           46-65 

Γ 100 84.5 97.8 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 97.8 
            

Α 98.2 69.6 94.6 91.1 96.4 94.6 96.4 94.6 91.1 94.6 
           66+ 

Γ 94.9 65.4 96.2 94.9 93.6 91.0 100 96.1 92.3 94.9 
 

           

Α 97.6 65.6 90.4 90.4 92.8 92.0 93.6 92.0 91.2 96.0 

           
ΣΣΣΣΣΣΣ
ΣΣΣσσΣΣ
ΣΥΣΥΝΟ

ΛΟ 
Γ 96.8 71.8 97.4 94.9 94.9 94.2 97.4 96.1 94.2 96.8 

(1) P=0.06 
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Πίνακας 12. Κατανομή χαρακτηριστικών αξιολόγησης ιστορικών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου, σύμφωνα με στοιχεία  της 
κλίμακας Karnofsky Performance status 

 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΝΟΣΟΥ- 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΡS 

ΘΕΡΑΠΕΥ- 
ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤ/ΚΑ 

ΣΧΕΣΗ ΚΥ/ΠΦΥ 
– ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΟΙΚΟΓ. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-
ΔΟΜΗ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΣΘΕΝΗ - 

ΔΙΑΤΑΞΗ  ΠΡΟΤ/ΕΣ 
(1) 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΦΥ (ΤΙ 
ΠΡΕΠΕΙ) 

ΧΡΗΣΙ-
ΜΟΤΗΣ 

(ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ) 

ΠΟΙΟΣ
; TI; 

 
 

ΠΟΥ; 
 
 

1 96.4 64.3 96.4 96.4 96.4 89.3 96.4 96.4 92.9 96.4 

           

2 96.7 68.3 95.0 92.5 89.2 95.0 96.7 95.0 92.5 95.8 

           

3 97.6 69.4 93.5 92.7 97.6 93.5 94.4 92.7 93.5 96.8 

           

4 100 88.9 88.9 88.9 100 77.8 100 100 88.9 100 

           

ΣΥΝΟΛΟ 97.2 69.0 94.3 92.9 94.0 93.2 95.7 94.3 92.9 96.4 

 

(1) P<0.05 
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Πίνακας 13. Κατανομή χαρακτηριστικών αξιολόγησης ιστορικών, ανάλογα με το είδος του περιστατικού και το αν το ιστορικό 

συμπληρώθηκε από φοιτητή (Α), φοιτήτρια (Γ), ή ήταν ομαδικό ιστορικό (Κ) 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑ-
ΤΙΚΟΥ 

 

ΘΕΡΑΠΕΥ- 
ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤ/ΚΑ

ΣΧΕΣΗ ΚΥ/ΠΦΥ 
– ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΟΙΚΟΓ. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-
ΔΟΜΗ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΣΘΕΝΗ - 
ΔΙΑΤΑΞΗ  
ΠΡΟΤ/ΕΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΦΥ (ΤΙ 
ΠΡΕΠΕΙ) 

ΧΡΗΣΙ-ΜΟΤΗΣ 
(ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ) ΠΟΙΟΣ; TI; ΠΟΥ; 

            

ΕΠΕΙΓΟΝ 
Α 
Γ 
Κ 

96.0 
95.2 
100 

72.0 
76.2 
90.0 

92.0 
95.2 
100 

92.0 
95.2 
90.0 

92.0 
100 
100 

88.0 
85.7 
100 

88.0 
95.2 
90.0 

92.0 
100 
80.0 

88.0 
100 
80.0 

96.0 
100 
80.0 

            
ΧΡΟΝΙΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΤΟΓΟ-
ΓΡΑΦΙΑ 

Α 
Γ 
Κ 

97.7 
95.7 
96.3 

56.8 
76.6 
77.8 

90.9 
91.5 
92.6 

90.9 
91.5 
100 

86.4 
95.7 
92.6 

90.9 
87.2 
100 

95.5 
97.9 
96.3 

95.5 
93.6 
96.3 

93.2 
93.6 
100 

97.7 
97.9 
100 

            
            

ΧΡΟΝΙΟ ΜΕ 
ΣΥΝΤΟΓΟ-
ΓΡΑΦΙΑ 

Α 
Γ 
Κ 

96.0 
100 
100 

64.0 
65.9 
61.5 

96.0 
97.7 
100 

86.0 
97.7 
100 

94.0 
95.5 
100 

96.0 
97.7 
100 

94.0 
100 
100 

95.9 
90.9 
100 

92.0 
90.9 
92.3 

92.0 
97.9 
100 

            
            

ΣΥΝΟΛΟ 
Α 
Γ 
Κ 

96.6 
97.3 
98.3 

63.0 
72.3 
76.3 

93.0 
94.6 
96.0 

89.1 
94.6 
98.0 

90.8 
96.4 
96.0 

92.4 
91.1 
100 

93.3 
98.2 
96.0 

94.9 
93.8 
94.0 

91.6 
93.8 
94.0 

95.0 
98.2 
96.0 

 
P=N.S 
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Πίνακας 14. Κατανομή χαρακτηριστικών που αφορούν την πληρότητα καταγραφής των στοιχείων του 
προσώπου (ΠΟΙΟΣ;), την πληρότητα καταγραφής των στοιχείων της νόσου / αρρώστιας / ασθένειας (ΤΙ;), 

καθώς και την πληρότητα καταγραφής του περιβάλλοντος του ασθενή (ΠΟΥ;), ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
νόσου (στοιχεία κλίμακας Karnofsky Performance Status), κατά Κ.Υ 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΚΡS 

ΠΟΙΟΣ; 
% 

ΤΙ; 
% 

ΠΟΥ; 
% 

     
1 100 100 100 
2 100 100 100 
3 100 91.3 100 ΚΥ 1 

4 - - 100 
     

1 100 100 100 
2 100 78.6 100 
3 95.0 100 100 ΚΥ 2 

4 100 100 100 
     

1 100 100 100 
2 96.7 93.5 93.5 
3 89.3 96.4 96.4 
4 100 100 100 

ΚΥ 3 

    
1 100 100 100 
2 100 94.4 94.4 
3 100 100 100 ΚΥ 4 

4 100 - 100 
     

1 85.7 71.4 85.7 
2 82.8 89.7 93.1 
3 81.5 85.2 88.9 ΚΥ 5 

4 100 100 100 
     

1 100 100 100 
2 100 100 100 
3 100 83.3 100 ΚΥ 6 
4 100 100 100 
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Πίνακας 15. Συνολική ΒΨΚ προσέγγιση (από τον φοιτητή) 

 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΚΟΙΝΑ 

Κ.Υ. 1 95 96 100 

Κ.Υ. 2 88 92 89 

Κ.Υ. 3 88 96 89 

Κ.Υ. 4 82 77 80 

Κ.Υ. 5 67 100 100 

Κ.Υ. 6 95 93 100 

 

P<0.05 

 

 

Πίνακας 16. Συνύπαρξη Οικογ. Δομής και ΒΨΚ προσέγγισης 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΚΟΙΝΑ 

Κ.Υ. 1 95 91 100 

Κ.Υ. 2 59 85 89 

Κ.Υ. 3 78 96 89 

Κ.Υ. 4 79 77 80 

Κ.Υ. 5 67 100 100 

Κ.Υ. 6 95 86 100 

 

P<0.01 
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Πίνακας 17. Συνύπαρξη Οικογ. Δομής - ΒΨΚ προσέγγισης και κατ’ οίκον επισκέψεις 

 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΚΟΙΝΑ 

Κ.Υ. 1 95 / 1.158 91 / 1.087 100 / 1.267 

Κ.Υ. 2 59 / 1.00 85 / 1.077 89 / 1.00 

Κ.Υ. 3 78 / 1.375 96 / 1.308 89 / 1.667 

Κ.Υ. 4 79 / 1.250 77 / 1.571 80 / 1.750 

Κ.Υ. 5 67 / 0.667 100 / 1.167 100 / 1.333 

Κ.Υ. 6 95 / 1.357 86 / 1.581 100 / 1.600 
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                                       ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

1 

 

K.Y1 

 

Πρόγραμμα αντιφυματικού εμβο-

λιασμού παιδιών             

 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

2 K.Y1 Επιπολασμός επειγόντων / χρό-

νιων περιστατικών / ανάλυση τους 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

3 K.Y2   Περιγραφή / οργάνωση συστή-

ματος υγείας / δείκτες υγείας 

πληθυσμού  

Περιγρ. Επιδημιολογία 

4 K.Y3  Ανάλυση αναγκών διαβίωσης 

μαθητών β/μίας εκπαίδευσης  

Περιγρ. Επιδημιολογία 

5 K.Y3 Απογραφή ατόμων με ειδικές 

ανάγκες  

Περιγρ. Επιδημιολογία 

6 K.Y3 Επισκόπηση προγράμματος διαλο-

γής (τεst- pap) 1991           

Περιγρ. Επιδημιολογία 

7 K.Y3 Επισκόπηση προγράμματος διαλο-

γής (test pap / μαστογραφία) 1992 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

8 K.Y3 Μερική απογραφή ατόμων με 

ειδικές ανάγκες 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

9 K.Y4 Δημογραφικά στοιχεία περιφ. 

Ιατρείου 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

10 K.Y4 Επιδημική έκρηξη μολυσματικού 

κηρίου σε παιδικό σταθμό – διε-

ρεύνηση 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

11 K.Y4 Επιδημική έκρηξη ψώρας στις 

δικαστικές φυλακές 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

12 K.Y4 Επιπολασμός νόσων – συμβα-

μάτων ενός εξαμήνου στον ε.ο.π. 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

13 K.Y4 Νοσηρότης ενός τους στόν ε.ο.π Περιγρ. Επιδημιολογία 

14 K.Y4 Φορεία HBV / HCV / HIV στις 

δικαστικές φυλακές 1990-1992 

 

15 K.Y5 Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού Περιγρ./Περιβαλλοντική 

μελέτη 

16 K.Y5 Απογραφή κακώσεων/ Περιγρ. Επιδημιολογία 
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δηλητηριάσεων 1992 

17 K.Y5 Εκτίμηση αναγκών υγείας ατόμων 

με ειδικές ανάγκες 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

18 K.Y5 Εκτίμηση αναγκών υγείας περιο-

ρισμένων κατ’οίκον ατόμων 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

19 K.Y5 Εκτίμηση εμβολιαστικών αναγκών 

μαθητών (Π.Ι) 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

20 K.Y5 Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά 

29 οροθετικών με HBV 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

21 K.Y5 Επιπολασμός συγγενών ανωμα-

λιών εξω-γεννητικών οργάνων μα-

θητών δημοτικού 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

22 K.Y5 Επιπολασμός χρόνιας κολπικής 

μαρμαρυγής 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

23 K.Y5 Επισκόπηση προγράμματος διαλο-

γής (test pap) 1991-1992 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

24 K.Y5 Επισκόπηση χρήσης αντι-

υπερτασικών φαρμάκων (κόστος / 

ενδείξεις 

Περιγρ. Επιδημιολογία 

25 K.Y6 Έκθεση / οργάνωση  προγραμ-

μάτων πρόληψης στο Κ.Υ 

Περιγρ. Επιδημιολογία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τροποποιημένη Κλίμακα   Karnofsky.P.S. 

100 Φυσιολογικό. Δεν υπάρχουν 
συμπτώματα ή σημεία ασθένειας. 

90 
Ικανός κανονικής δραστηριότητας, 
ελαφρά σημεία ή συμπτώματα της 
ασθένειας. 

1 
Ικανός για κανονική δραστηριότητα 
και εργασία.  
Δεν είναι αναγκαία κάποια ιδιαίτερη 
βοήθεια. 

80 Φυσιολογική δραστηριότητα με   

προσπάθεια, ορισμένα σημεία νόσου 

70 Μπορεί να  αυτοεξυπηρετηθεί. 
Ανίκανος για εργασία. 

60 
Χρήζει περιστασιακά βοήθειας αλλά 
μπορεί ως επί  το πλείστον να 
αυτοεξυπηρετηθεί 2 

Ανίκανος για εργασία ζει στο σπίτι 
και  είναι σε θέση να 
αυτοεξυπηρετηθεί, χρήζει κάποιας 
βοήθειας. 
Ανίκανος  να αυτοεξυπηρετηθεί. 50 Έχει ανάγκη αρκετής βοήθειας και 

συχνής  ιατρικής βοήθειας 

40 Κλινήρης Χρήζει βοήθειας και 
ειδικής νοσηλείας    3 Έχει ανάγκη νοσοκομειακής 

περίθαλψης 
30 Σε σοβαρή κατάσταση. Ενδείκνυται 

νοσηλεία σε νοσοκομείο. 

20 
Σε βαρειά κατάσταση Αναγκαία η 
νοσηλεία σε  νοσοκομείο και  
εντατική θεραπεία γενικής 
υποστήριξης. 

10 Σε βαρύτατη κατάσταση. Αναγκαία η 
νοσηλεία σε νοσοκομείο και εντατική 
θεραπεία γενικής υποστήριξης. 

4 Ραγδαία εξέλιξη της νόσου 

0 Θάνατος 
 

   

   

 . 
 
 
 
 
 
 



Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ (1990-1994) 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

79 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2    ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: 
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΤΡΙΑΣ: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ:             ΑΠΟ:                                      ΜΕΧΡΙ: 
 
Α’  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Κ.Υ.: 

 
1. ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
Ενηλίκων ασθενών που προσέρχονται με: 
α. Χρόνια νοσήματα       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Οξέα νοσήματα        ΝΑΙ / ΟΧΙ 
γ. Ασφαλή συμπτώματα και καταστάσεις     ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
α. Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και θεραπευτική αντιμετώπιση   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
    παιδιών που προσέρχονται στο Κ.Υ. 
β. Λήψη σωματομετρικών στοιχείων      ΝΑΙ / ΟΧΙ  
γ. Εκτέλεση εμβολιασμών       ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

3. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
α. Λήψη γυναικολογικού ιστορικού      ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Τεχνική εξέτασης μαστών       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
γ. τεχνική λήψης Test Pap       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
δ. Εξέταση εγκύου γυναίκας       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

α. Λήψη αρτηριακής πίεσης       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος      ΝΑΙ / ΟΧΙ 
γ. Λήψη σπιρογραφήματος       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
δ. Λήψη αίματος (φλεβοκέντηση)      ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Κλινική εξέταση, παρακλινικός έλεγχος και θεραπεία εκτάκτων (ή  
επειγόντων) περιστατικών που αφορούν: 
α. Καρδιαγγειακά νοσήματα       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Νοσήματα αναπνευστικού       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
γ. Οξεία κοιλία         ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤΟ Κ.Υ. 
α. Καθαρισμός, συρραφή και περιποίηση μικρών χειρουργικών   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
    τραυμάτων 
β. Φροντίδα κακώσεων που αφορούν οστά – συνδέσμους - αρθρώσεις   ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

7. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
α. Αντιμετώπιση οξέος οδοντιατρικού περιστατικού στο Κ.Υ.   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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                       ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Β’  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 

1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: 
α. Συμμετοχή στην εφαρμογή ενός προγράμματος αγωγής υγείας   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Συμμετοχή στην εφαρμογή ενός επιδημιολογικού προγράμματος   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
γ. Συμμετοχή σε δραστηριότητα σχετική με τη δημόσια υγεία στην    ΝΑΙ / ΟΧΙ 
    κοινότητα (έλεγχος ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ) 
δ. Συμμετοχή στις δραστηριότητες προληπτικής οδοντιατρικής    ΝΑΙ / ΟΧΙ 
    (π.χ. εξέταση μαθητών στο σχολείο) 

 
 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
α. Συμμετοχή στις δραστηριότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Παρακολούθηση τεχνικής λήψης συνέντευξης από τον/την   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
    Κοινωνικό Λειτουργό του Κ.Υ. 
γ. Συμμετοχή στην αντιμετώπιση προβλήματος στην οικογένεια    ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

3. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Εκτέλεση απλών εργαστηριακών εξετάσεων στο Κ.Υ. 
α. Γενικής Αίματος και Αιματοκρίτη      ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Γενικής Ούρων        ΝΑΙ / ΟΧΙ  
γ. Τ.Κ.Ε.         ΝΑΙ / ΟΧΙ 
δ. Άλλων βιοχημικών εξετάσεων      ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Εκτέλεση – εμφάνιση απλής ακτινογραφίας στο Κ.Υ. 
α. Θώρακος        ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Μακρών οστών        ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

5. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Συμμετοχή στη φυσιοθεραπευτική αγωγή περιστατικών με: 
α. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια     ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Εκφυλιστική νόσο Σ.Σ. ή αρθρώσεων     ΝΑΙ / ΟΧΙ 
γ. Ημιπληγία ή παραπληγία       ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 

6. ΑΡΧΕΙΟ / ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
α. Καταγραφή της πληροφορίας στην Κάρτα Υγείας του ασθενούς   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
    ή σε Η/Υ (εφόσον υπάρχει) 
β. Επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν  ΝΑΙ / ΟΧΙ 
    και εκτίμηση στατιστικών στοιχείων ή δεικτών. 
 

 
7. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Επίσκεψη στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας     ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Επίσκεψη στις φυλακές       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
γ. __________________________________________________________ 
δ. __________________________________________________________  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Γ’  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
 

1. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
α. Επίσκεψη στο σπίτι (τουλάχιστον 2) οξέων περιστατικών                      Αρ. επισκέψεων: 
β. Επίσκεψη στο σπίτι (τουλάχιστον 2) χρονίων περιστατικών                      Αρ. επισκέψεων: 
γ. Επίσκεψη στο σπίτι (τουλάχιστον 2) ατόμων με ειδικές ανάγκες                     Αρ. επισκέψεων: 

 
 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Συμμετοχή στις δραστηριότητες των Περιφερειακών Ιατρείων 
(Να συμπληρωθεί που και πότε έγιναν οι επισκέψεις) 
α. Έδρα Περιφερειακού Ιατρείου_______________________ Ημερομηνία______________________ 
β. Έδρα Περιφερειακού Ιατρείου_______________________ Ημερομηνία______________________ 

 
 
3. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εφημερίες: 
α. 1 ημέρα από Δευτέρα – Παρασκευή    Ημερομηνία: 
β. 1 ημέρα από Δευτέρα – Παρασκευή    Ημερομηνία: 
γ. 1 ημέρα από Δευτέρα – Παρασκευή    Ημερομηνία: 
δ. 1 Σαββατοκύριακο        Ημερομηνία: 

 
 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
Συμπληρώθηκε το έντυπο εκτίμησης των κλινικών δεξιοτήτων 
α. Στην αρχή της άσκησης       ΝΑΙ / ΟΧΙ 
β. Στο τέλος της άσκησης       ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
 
Δηλώνω πως εκτέλεσα όλες τις πράξεις και δραστηριότητες που  
αναφέρονται παραπάνω 
 
                      Ο φοιτητής / Η φοιτήτρια________________ 
 
 
 
 
Βεβαιώνω πως εκτελέστηκαν όλες οι πράξεις και δραστηριότητες 
Που αναφέρονται παραπάνω 
 
        Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας _______________ 
 
 

            Ημερομηνία _______________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ________________________________________________________________________________________ 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ___________________________________________________________________________________________ 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Α. ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 
 
1. Πήρατε μια συνολική εικόνα του τι θα αντιμετωπίσετε στη διάρκεια της άσκησης: 
 

Α. Ικανοποιητικά  

  

Β. Μέτρια  

  

Γ. Μη ικανοποιητικά  

 
 
2. Βοήθησε το εκπαιδευτικό υλικό που σας διανείμαμε: 
  

Α. Ικανοποιητικά  

  

Β. Μέτρια  

  

Γ. Μη ικανοποιητικά  

 
 
3. Βοήθησε το εισαγωγικό σεμινάριο στην προσαρμογή σας στα Κ.Υ. 
 

Α. Ικανοποιητικά  

  

Β. Μέτρια  

  

Γ. Μη ικανοποιητικά  
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Β. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

1. Από εκπαιδευτική άποψη μάθατε ποιο φάσμα ασθενών, προβλημάτων 
υγείας, προληπτικών μέτρων κ.λ.π. μπορεί να καλύψει ένα Κ.Υ.;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Εξοικειωθήκατε με το είδος περίθαλψης και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες στα έκτακτα περιστατικά του Κ.Υ.;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

3. Εξοικειωθήκατε με το είδος περίθαλψης και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες στα επείγοντα περιστατικά του Κ.Υ.;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

4. Εξοικειωθήκατε με το είδος περίθαλψης το οποίο παρέχεται στα χρόνια 
περιστατικά του Κ.Υ.;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

5. Εξοικειωθήκατε με το Τμήμα Φυσιοθεραπείας του Κ.Υ.; 
   

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

6. Εξοικειωθήκατε με το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κ.Υ.; 
   

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

7. Μάθατε τον τρόπο λειτουργίας της διοικητικής υπηρεσίας του Κ.Υ.; 
   

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

8. Μάθατε ποια είναι τα μέτρα του οδοντιατρικού προληπτικού ελέγχου; 
   

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

9. Εξοικειωθήκατε με τον τρόπο που γίνεται η μαιευτική προληπτική αγωγή 
και ο οικογενειακός προγραμματισμός;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

10. Μάθατε πως λειτουργεί η Ομάδα Υγείας και άρα 
   

 
Α. περίθαλψη 
Β. πρόληψη 
Γ. αποκατάσταση 
Δ. κοινωνική φροντίδα    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

11. Θεωρείτε ότι η επίσκεψή σας στα σπίτια, τα φτωχοκομεία, τις φυλακές, τα 
χωριά, σας εξοικείωσε με το δημογραφικό φάσμα της Κοινοτικής Ιατρικής;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

12. Εξοικειωθήκατε με τις έννοιες της εφαρμογής προληπτικών  
μέτρων / προγραμμάτων στην κοινότητα;    
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Γ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΤΩΝ Κ.Υ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 
 
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

1. Εξοικειωθήκατε με τις δραστηριότητες των περιφερικών ιατρείων; 
   

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Εξοικειωθήκατε με την εικόνα του ασθενούς στην κοινότητα; 
   

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

3. Συνειδητοποιήσατε ποιες είναι οι ανάγκες του και πόσο εξαρτώνται από τις 
οικογενειακές συνθήκες και από τις συνθήκες εργασίας κλπ.;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

4. Διαπιστώσατε ότι η σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς πρέπει να 
περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των συνθηκών της διαβίωσής του;    

 
 
 
Δ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

1.    

 

Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε με τις γνώσεις (εμπειρία) που είχατε πριν την 
έναρξη της άσκησης να αντιμετωπίσετε (διάγνωση και  
θεραπεία) το φάσμα των ασθενών που προσέρχονται σε ένα Κ.Υ. και να 
ανταποκριθείτε στις υπόλοιπες δραστηριότητες;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2.    
 

Νομίζετε ότι αυξήθηκαν οι ικανότητες αντιμετώπισης (διάγνωσης και 
θεραπείας) όταν χρησιμοποιήσατε την εργαστηριακή υποδομή και τις 
γνώσεις / εμπειρία του εκπαιδευτή του Κ.Υ.;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

3. Το ποσοστό των ασθενών που δεν μπόρεσε να αντιμετωπισθεί στο Κ.Υ. 
υπερέβαινε κατά τη γνώμη σας το 15%;    

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

4. Σας βοήθησε η άσκηση να αξιολογήσετε την πραγματική σας δυνατότητα να 
αντιμετωπίσετε τον ασθενή στην κοινότητα;    

 
Ε. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

1.    
 

Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτές σας, σας βοήθησαν ώστε να εκπληρωθούν οι 
στόχοι της άσκησης όπως παρουσιάστηκαν στο εισαγωγικό σεμινάριο; 

   
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

   2. Θεωρείτε ότι το σεμινάριο παρουσίασης των περιστατικών έλυσε τις απορίες 
σας για τη διαχείριση των ασθενών στην κοινότητα; 

   
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

3. Θεωρείτε ότι ο χρόνος άσκησης ήταν επαρκής για να εκπληρωθούν οι στόχοι 
της άσκησης;    
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ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Α. 
 
 
Β 
 
 
Γ. 
 
 
Δ. 
 
 
Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
Κοινωνική και Οικογενειακή Ιατρική 
Τμήμα Ιατρικής 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ. 
 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

 Ονοματεπώνυμο   
   ΕΞΑΜΗΝΟ:  
    
 Υπογραφή   
    
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:    
 Ονοματεπώνυμο   
    
    
 Υπογραφή   
    

 
Σημείωση σχετικά με το έντυπο 

           Με το έντυπο «Αξιολόγηση του φοιτητή στην κλινική άσκηση στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)» εισάγεται ένας δόκιμος τρόπος διαπίστωσης της 
αποτελεσματικότητας της άσκησης αλλά και μια επισήμανση αδύναμων σημείων που πρέπει να 
ενισχυθούν σε κοινή συνεργασία φοιτητή – εκπαιδευτή. 
 Το μοντέλο αυτό αξιολόγησης πρωτοχρησιμοποιήθηκε από το University of Newcastle 
N:S:W Australia, Faculty of Medicine και το Linkoping University, Faculty of Health Sciences, 
Sweden. Η μετάφραση και διασκευή του για τα Ελληνικά δεδομένα έγινε από την Κλινική 
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι, ο φοιτητής και ο εκπαιδευτής – καθένας ξεχωριστά – 
να κάνουν αξιολόγηση του φοιτητή προτού συναντηθούν για να συζητήσουν καθένα από τα 
δώδεκα σημεία ξεχωριστά, έτσι που να εντοπισθεί το αποτέλεσμα της άσκησης και να 
επισημανθούν πιθανές ελλείψεις και να προταθούν αναγκαίες βελτιώσεις. 
 Πρέπει να τονιστεί ότι το εύρος της κλίμακας αξιολόγησης προσδιορίζεται από το σημείο 
που ο άριστος φοιτητής θα μπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο πτυχίου, δηλαδή ένα «χρυσό επίπεδο» 
κατάρτισης, μέχρι το σημείο που επισημαίνονται μεγάλες δυσκολίες / ελλείψεις για να 
ανταποκριθεί στους στόχους και το περιεχόμενο της άσκησης, δηλαδή το σημείο που χρειάζεται 
περαιτέρω ανάπτυξη. 
 Τόσο ο φοιτητής όσο και ο εξεταστής / εκπαιδευτής τοποθετούν ένα σταυρό στην κλίμακα 
στο σημείο που θεωρούν – ο καθένας σύμφωνα με την εκτίμησή του – ότι ανταποκρίνεται στην 
αξιολόγηση του φοιτητή. Ύστερα από κοινή συζήτηση γίνεται η τελική εκτίμηση και η από 
κοινού συμπλήρωση του εντύπου. 
 Η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται στην αρχή της κλινικής άσκησης μόνο από το 
φοιτητή και στο τέλος  από το φοιτητή και τον εξεταστή / εκπαιδευτή. 

Μιχάλης Φιορέτος 
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I.  0 10 
  

ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
 

Όχι καλά δομημένος τρόπος 
εργασίας και / ή συχνά μη 
σχετιζόμενος με το πρόβλημα 
του ασθενή. Σημαντικές 
πληροφορίες διαφεύγουν 
συχνά 

 
 

         Χωρίς παρατήρηση 

Αναζητεί τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με το 
πρόβλημα του ασθενή. 
Έρχεται σε επαφή με άλλες 
σημαντικές πηγές. Καλά 
δομημένος τρόπος εργασίας. 

 
II.  0 10 

  
ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Τρόπος εργασίας και / ή οργα-
νωτικά όχι ικανοποιητικός. 
Σημαντικά ευρήματα συνήθως 
διαφεύγουν. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Βρίσκει και αξιολογεί σωστά 
όλα τα συνηθισμένα και 
ασυνήθιστα ευρήματα. 
Άριστος τρόπος εργασίας και 
τεχνικής. 

 
III.  0 10 

  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Παίρνει ακατάλληλες αποφά-
σεις για τις εξετάσεις. Τις 
ερμηνεύει συνεχώς λανθα-
σμένα και / ή του διαφεύγουν 
σημαντικές πληροφορίες. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Σχεδιάζει και ερμηνεύει τις 
εξετάσεις κατά τρόπο σχετικό 
με το πρόβλημα, έχοντας 
υπόψη του την αξιοπιστία και 
το κόστος. Παίρνει υπόψη 
του τις παρενέργειες των 
εξετάσεων, εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους 
γίνονται οι εξετάσεις και τον 
τρόπο διεξαγωγής τους. 

 
IV.  0 10 

  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

Βγάζει τυχαία και λανθασμέ-
να συμπεράσματα από τα 
στοιχεία που προκύπτουν. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Βγάζει καλά βασισμένα 
συμπεράσματα από τα στοι-
χεία που προκύπτουν (ιστο-
ρικό αρρώστιας, φυσική εξέ-
ταση, εργαστηριακές εξετά-
σεις. 

 
V.  0 10 

  
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Σοβαρή ανεπάρκεια της 
τεχνικής δεξιότητας σε ορισμ-
ένες πρακτικές εργασίες. 
Δείχνει συχνά ανεπάρκεια σε 
ακρίβεια και σε σεβασμό προς 
τον ασθενή 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Διεξάγει πρακτικές εργασίες 
με κατάλληλη τεχνική, 
δείχνει σεβασμό προς τον 
ασθενή. 
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VI.  0 10 
  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

Προτείνει ακατάλληλες θερα-
πείες, κάνει σημαντικά λάθη 
σε σχέση με τα προτεινόμενα 
μέτρα Χρειάζεται στενή 
καθοδήγηση στη διεξαγωγή 
της θεραπείας, δεν αφήνει 
πρωτοβουλίες στον ασθενή. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Προτείνει κατάλληλη θερα-
πεία, έχει υπόψη του τη 
σημασία των προτεινόμενων 
μέτρων για τον ασθενή και 
τις πιθανές επιπλοκές, 
διεξάγει τη θεραπεία με 
τρόπο που χαρακτηρίζεται 
από σιγουριά και ακρίβεια. 
Ενθαρρύνει τον ασθενή να 
συμμετέχει στις αποφάσεις 
για τη θεραπεία. 

 
VII.  0 10 

  
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

 

Όχι ικανοποιητικό ιστορικό, 
σύμφωνα με τα κριτήρια της 
δεξιάς στήλης 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Ιστορικό καθαρό και επί-
καιρο (ενημερωμένο). Περι-
γράφει με σωστό τρόπο το 
πρόβλημα του ασθενή, τη 
θεραπεία και την πορεία, 
δίνει ικανοποιητική και 
ενημερωτική περίληψη. 

 
VIII.  0 10 

  
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Σημαντική ανεπάρκεια 
γνώσεων και / ή δυσκολίες 
προσαρμογής στο πρόβλημα 
του ασθενή. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Χρησιμοποιεί τις απαιτού-
μενες γνώσεις από τις 
βασικές επιστήμες και την 
κλινική εμπειρία, προκει-
μένου να λύσει τα διάφορα 
προβλήματα του ασθενή 

 
IX.  0 10 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Σημαντικές ελλείψεις στα όσα 
αναφέρονται στη δεξιά στήλη. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Κατευθύνει τη μάθησή του με 
το να θέτει ερωτήσεις και να 
αναζητεί τις απαντήσεις τους, 
εξελίσσει την ικανότητά του 
για αυτόνομη μάθηση και 
μελλοντικό επαγγελματικό 
ρόλο με το να αναζητεί την 
ανανέωση των γνώσεων. 
Δείχνει να αναλαμβάνει 
ευθύνες, είναι ενδελεχής, 
έμπιστος και σέβεται το 
απόρρητο. 
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X.  0 10 
  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

 

Σημαντικές ελλείψεις όσον 
αφορά την επαφή του με τους 
ασθενείς, σχετικά με τους 
ορισμούς στη δεξιά στήλη. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

Ακούει και λαμβάνει υπόψη 
του τις ανάγκες και τη 
διάθεση του ασθενή, δείχνει 
ίδιο ενδιαφέρον στο άτομο 
και στην αρρώστια, δημιου-
ργεί και διατηρεί μια ανοιχτή, 
αλλά αντικειμενική επαφή με 
τον ασθενή και τους 
συγγενείς του, λαμβάνει 
υπόψη του ότι η συμπεριφορά 
του ασθενή απέναντι στο 
γιατρό επηρεάζει τη θεραπεία 
και τη συμμετοχή του 
ασθενή, επίσης ότι η δική του 
προσωπικότητα επηρεάζει τις 
αντιδράσεις / συμπεριφορά 
του ασθενή, δίνει κατανοητές 
πληροφορίες στον ασθενή και 
τους συγγενείς του.  

 
XI.  0 10 

  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Μεγάλες ελλείψεις όσον 
αφορά τους ορισμούς στη 
δεξιά στήλη. 

 
         Χωρίς παρατήρηση 

 

 Αντιλαμβάνεται την ανάγκη 
για συνεργασία και αντα-
ποκρίνεται στον ρόλο του 
μέσα στην Ομάδα Υγείας, 
δίνει πρόθυμα και με 
σαφήνεια οδηγίες / συμβου-
λές στους άλλους, δέχεται 
πρόθυμα συμβουλές / κριτι-
κές από τους άλλους. 

XII. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ      
  Άριστα 
   
  Καλά 
   
  Ικανοποιητικά 
   
  Επιθυμείται 

βελτίωση 
   
  Απαιτείται βελτίωση  
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ όσο αφορά θέματα που πρέπει να επισημανθούν 
ειδικά από το φοιτητή 

  

  

  

  

  

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ όσο αφορά θέματα που πρέπει να επισημανθούν 
ειδικά από τον εκπαιδευτή 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ (1990-1994) 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

91 

ΠAPAPTHMA 5 

Regression, EΠΙ TΩN 8(OKTΩ) KYPIΩN ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ KPITHPIΩN  

Variables Entered/Removed b,c 

 Variables Variables  
Model Entered Removed Method 
1 V10, V6,   

 V4, V5, V9 , Enter 
 V3 V8 V7   

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: SCORE 

c. Linear Regression through the Origin 

Model Summary 

Model R R Square a Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 1,000b 1,000 1,000 ,0000 
a. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability in the 

dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for models which 
include an intercept. 

b. Predictors: V10, V6, V4, V5, V9, V3, V8, V7 

ANOVA c,d 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

13188,000 8 1648,500 , ,a

,000 223 ,000   
1             Regression 

Residual 
Total 13188,000. 231    

a. Predictors: V10, V6, V4, V5, V9, V3, V8, V7 
b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through the 

origin. 
c. Dependent Variable: SCORE 
d. Linear Regression through the Origin 

Coefficients a,b 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients   

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1             V3 1,000 ,000 ,128 1,22E+08 ,000 

V4 1,000 ,000 ,126 1,51E+08 ,000 
V5 1,000 ,000 ,128 1,47E+08 ,000 
V6 1,000 ,000 ,127 1,35E+08 ,000 
V7 1,000 .000 ,129 1,16E+08 ,000 
V8 1,000 ,000 ,128 1,21E+08 ,000 
V9 1,000 ,000 ,127 1,27E+08 ,000 
V10 1,000 ,000 ,129 92480453 ,000 

a. Dependent Variable: SCORE 
b. Linear Regression through the Origin 
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ΠAPAPTHMA 6 
 Factor Analysis, EΠΙ 206 KOINΩN BAΘMOΛOΓHΘENTΩN ΦOITHTΩN ΚΑΙ ΣTIΣ 5 KΛIMAKEΣ, 
Correlation Matrixa 

a. Determinant = , 467 
 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,526

Approx. Chi-Square 148,748

df 10

Bartlett's Test of   
Sphericity   

Sig. ,000
 
Communalities 
 Initial Extraction 

Study Scale 1,000 ,528 
P.H.C Scale 1,000 ,539 
Degree Scale 1,000 ,224 
Meta-I Scale 1,000 ,820 

  Meta-VII Scale          1,000        ,825 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 
 
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,787 35,737 35,737 1,787 35,737 35,737 
2 1,150 23,001 58,737 1,150 23,001 58,737 
3 ,959 19,181 77,918    
4 ,812 16,243 94,161    
5 ,292 5,839 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 
 1 2 

Study Scale ,359 ,632 
P.H.C Scale 8,728E-02 ,729 
Degree Scale ,182 -,437 
Meta-I Scale ,901 -9,606E-02 
Meta- VII Scale ,898 -,138 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
a. 2 components extracted. 
 
 
 
 

 


