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Ιππνθξαηηθή Ιαηξηθή

 O Ιππνθξάηεο ζεσξεί 
σο βάζε ηεο Ιαηξηθήο 
Δπηζηήκεο ηελ πείξα, 
θαη όηη ε Ιαηξηθή Σέρλε 
καζαίλεηαη κόλνλ παξά 
ηελ θιίλε  ηνπ αζζελνύο 
θαη κε ηελ πξνζσπηθή 
παξαηήξεζε



Δπηθνηλσλία ηαηξνύ κε αζζελή



Πξνζέγγηζε αζζελνύο



Η επηθνηλωλία βειηηώλεη ηελ 

έθβαζε ηεο πγείαο

Βειηηωκέλε έθβαζε κε ηελ θαιύηεξε επηθνηλωλία

Τπνρώξεζε ζπκπησκάησλ

Μείσζε ςπρνινγηθή πίεζεο

Βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο

Βειηίσζε ηεο ξύζκηζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο

Μείσζε ηνπ άγρνπο ησλ αζζελώλ



Απνηπρία επηθνηλσλίαο

Οη αζζελείο αλέθεξαλ ηα αθόινπζα πξνβιήκαηα ζηηο 

ζπλεληεύμεηο:

 Σν 54% ησλ παξαπόλσλ ηνπο δελ ήξζαλ ζην θσο

 Σν 54% ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο δελ ήξζαλ ζην θσο

 Σν 50% ησλ ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπο δελ ήξζαλ 

ζην θσο

 ην 50% ησλ επηζθέςεσλ, νη αζζελείο θαη νη γηαηξνί 

δηαθσλνύζαλ ζην θύξην πξόβιεκα πξνζέιεπζεο

 ην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ ε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπο 

δηαθνπηόηαλ κέζα ζε 24 δεπηεξόιεπηα



Πξνβιήκαηα πνπ αλαγλωξίζηεθαλ  όηη 

πξνθαινύλ απνηπρία ζπκκόξθωζεο ζηηο 

θιηληθέο ζπζηάζεηο

ε έλα ηπραίν δείγκα 8303 αζζελώλ από 66 λνζνθνκεία 

ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία:

 Σν 22% αλέθεξε όηη δελ ήηαλ θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο 

γηαηξόο ππεύζπλνο γηα ηελ θξνληίδα ηνπο

 Σν 64% αλέθεξε όηη δελ ήηαλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

λνζειεύηξηα ππεύζπλε γηα ηελ θξνληίδα ηνπο

 Σν 20% αλέθεξε όηη πνλνύζε ζπλέρεηα ή θαηά ην 

κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα

 ην 62% δελ εηπώζεθε θαηά ηελ έμνδν ηνπο πόηε λα 

αλαθηήζνπλ ηηο θπζηνινγηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο 



Παξάγνληεο ζηελ επηθνηλσλία πνπ 

βειηηώλνπλ ηε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ 

ζηηο θιηληθέο ζπζηάζεηο

 Η αλάζεζε ηνπ αζζελνύο ζε ζπγθεθξηκέλν 

θιηληθό γηαηξό

 Ο ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ θιηληθνύ γηαηξνύ

 Η εθκαίεπζε από ην θιηληθό γηαηξό όισλ ησλ 

πξνβιεκαηηζκώλ ηνπ αζζελνύο ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία ηνπ

 Η άλεζε από ηνλ αζζελή λα θάλεη εξσηήζεηο 

 Η αληίιεςε από ηνλ αζζελή όηη δηαηίζεηαη 

επαξθήο ρξόλνο από ηνλ θιηληθό γηαηξό



Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε θαθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο θιηληθνύο γηαηξνύο

Παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ από ην 75% ησλ αζζελώλ 

σο ε αηηία ησλ παξαπόλσλ ηνπο θαηά ησλ θιηληθώλ 

γηαηξώλ ηνπο:

 Αίζζεζε εγθαηάιεηςεο

 Αίζζεζε απαμίσζεο 

 Έιιεηςε θαηαλόεζεο



Υαξαθηεξηζηηθά πνπ νδεγνύλ ζε 

θαιέο ζρέζεηο

Γηαηξνί πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ( πνπ δελ έρνπλ 

κελπζεί πνηέ) εθείλνη :

 Πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο αζζελείο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο επίζθεςεο

 Πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζρόιηα πνπ δηεπθνιύλνπλ

 Πνπ δεηνύλ ηελ γλώκε ησλ αζζελώλ 

 Πνπ αθνύλε ελεξγά ηνλ αζζελή

 Πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ρηνύκνξ θαη γέιην

 Πνπ θάλνπλ ειαθξώο κεγαιύηεξεο επηζθέςεηο



Καλόλεο Άξηζηεο Άζθεζεο Ιαηξηθήο

 Η ιήςε ιεπηνκεξνύο ηζηνξηθνύ:

αλαληηθαηάζηαηε.

 Η ελδειερήο θπζηθή εμέηαζε: νδεγόο ηεο 

δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.

 Παξαγγειία  απιώλ, θηελώλ εμεηάζεσλ, 

πνπ ζηνρεύνπλ ζηε ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.

 Δμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο γηα άιπηα ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα.



ρέζε Ιαηξνύ θαη αζζελνύο



ρέζε Ιαηξνύ θαη αζζελνύο

ήκεξα

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο  πνιιώλ ηαηξώλ όιν 

θαη πεξηζζόηεξν νη ζρέζεηο Ιαηξνύ θαη 

αζζελνύο νδεγνύληαη ζε κηα 

απνπξνζσπνπνηεκέλε ζρέζε 

«Depersonalization”



Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

απνπξνζωπνπνηεκέλε ζρέζε Ιαηξνύ -αζζελνύο

 Ιαηξηθή ηερλνινγία

 Δκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πγείαο

 Αιόγηζηε θαη κε αλαγθαία ηαηξηθή θαη 
θαξκαθεπηηθή παξέκβαζε

 Η ππεξεμεηδίθεπζε

 Ο ηαηξηθόο πιεζσξηζκόο θαη ε νηθνλνκηθή 
θξίζε

 Σν ζεκεξηλό πιαίζην  εζηθώλ αμηώλ ηε 
θνηλσλίαο



Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

απνπξνζωπνπνηεκέλε ζρέζε Ιαηξνύ –

αζζελνύο

Ιαηξηθή ηερλνινγία

 Αλ θαη είλαη αλαγθαία ζπλζήθε , πνπ 

δηακεζνιαβεί κεηαμύ ηαηξνύ θαη αζζελνύο 

θαη έρεη ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξόνδν 

ηεο Ιαηξηθήο επηζηήκεο, όρη ζπάληα 

απαμηώλεη ηνλ αζζελή θαη ηνλ ππνβηβάδεη 

ζε «πεξηζηαηηθό» ,ζε αξηζκό 

πξνηεξαηόηεηαο , ζε «λνύκεξν Υ», ΑΜΚΑ.

 Σν πξόζσπν παξαθάκπηεηαη



Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

απνπξνζσπνπνηεκέλε ζρέζε Ιαηξνύ –αζζελνύο

Δκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πγείαο

 Γελ είλαη κόλν ην «θαθειιάθη» αιιά θαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ θξαηηθώλ λνζνθνκείσλ θαη 

ε ππεξαλάπηπμε ησλ κεγάισλ ηδησηηθώλ 

λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ πνπ όζν θαη αλ 

αλαπιεξώλνπλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκόζηαο θαη 

δσξεάλ πγείαο, ιεηηνπξγνύλ πξσηίζησο κε 

θίλεηξν ην θέξδνο. Ο αζζελήο είλαη πιένλ 

«πειάηεο»



Γ. Γνπιέ , Από Υ. Μνπηζνπνπινο: Διιεληθό ύζηεκα Τγείαο .Η ιεηηνπξγία ηνπ ζε θαηξό ρξενθνπίαο







Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

απνπξνζσπνπνηεκέλε ζρέζε Ιαηξνύ –αζζελνύο

Αιόγηζηε θαη κε αλαγθαία ηαηξηθή θαη 

θαξκαθεπηηθή παξέκβαζε

 Καηάρξεζε εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ

 Δθαξκνγή ακθηζβεηνύκελσλ Ιαηξηθώλ 

πξαθηηθώλ θαη επεκβάζεσλ

 Πνιπθαξκαθία



Γ. Γνπιέ , Από Υ. Μνπηζνπνπινο: Διιεληθό ύζηεκα Τγείαο .Η ιεηηνπξγία ηνπ ζε θαηξό ρξενθνπίαο



 Αλάγθε λα αθνινπζνύληαη ζπγθεθξηκέλνη  

θιηληθνί αιγόξηζκνη (Clinical pathways)

ζηελ θιηληθή πξνζπέιαζε ησλ αζζελώλ

 Η ζεξαπεία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

πξσηόθνιια θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο

Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

απνπξνζσπνπνηεκέλε ζρέζε Ιαηξνύ –αζζελνύο

Αιόγηζηε θαη κε αλαγθαία ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή 

παξέκβαζε



Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

απνπξνζσπνπνηεκέλε ζρέζε Ιαηξνύ –αζζελνύο

Η ππεξεμεηδίθεπζε 

 πρλά ζήκεξα ε ηαηξηθή απαηηεί ηελ 

εμεηδηθεπκέλε γλώζε πνπ έρνπλ δηάθνξνη 

ηαηξνί ζηνπο νπνίνπο ν αζζελήο 

θαηαθεύγεη κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη 

πνιιέο θνξέο κεηέσξνο 



Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

απνπξνζσπνπνηεκέλε ζρέζε Ιαηξνύ –αζζελνύο

Ο ηαηξηθόο πιεζωξηζκόο θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε



Πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνύο

 Υαηξεηηζκόο

 Άλεζε ηνπ αξξώζηνπ

 Πξνθαηαξηηθέο εξσηήζεηο

 Αθνινπζήζηε ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ αζζελνύο

 Γηεπθνιύλεηε θαη ελζαξξύλεηε

 Αληαλάθιαζε

 Γηεπθξίληζε

 Απαληήζεηο ζπκπαζείαο

 Αληηπαξάζεζε

 Δπεμήγεζε



Λήςε Ιζηνξηθνύ

 Η ζπλνκηιία κε ηνλ άξξσζην γηα ηε ιήςε 
ηνπ Ιζηνξηθνύ είλαη ζπλήζσο  ν πξώηνο 
θαη ζπρλά ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο 
γηα ηελ πξνθαηαξηηθή (πηζαλή) δηάγλσζε 
ηεο παζήζεσο ηνπ αζζελνύο.

 Με ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνύ αξρίδεηε λα 
δεκηνπξγείηε κηα ζρέζε  κε ηνλ αζζελή, 
πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα ζαο εκπηζηεύεηαη 
θαη λα ζαο εμνκνινγείηαη



ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ: ΔΙΓΗ 

ΔΡΩΣΗΔΩΝ

Αλνηθηέο εξωηήζεηο: παξνηξύλνπλ
ηνλ αζζελή λα εθθξάζεη ζθέςεηο θαη
αηζζήκαηα, π.ρ. «Πώο ήζνπλ από ηελ
ηειεπηαία θόξα πνπ ζε είδα;» ή
«Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ήζειεο λα
πεηο;»

Κιεηζηέο εξωηήζεηο: αλαθέξνληαη
ζε πξαγκαηηθά γεγνλόηα, π.ρ. «Πόηε
άξρηζε απηόο ν πόλνο;»



ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ: ΔΙΓΗ 

ΔΡΩΣΗΔΩΝ

Καζνδεγεηηθέο εξωηήζεηο: δεηνύλ
ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη
ππνδεηθλύνπλ πξνηηκήζεηο, π.ρ. «Θα
ραξείο όηαλ απηή ε ζεξαπεία ηειεηώζεη,
έηζη δελ είλαη;»

Γηεπθξηληζηηθέο εξωηήζεηο: βνεζνύλ
λα αλνίμνπλ ή λα δηεξεπλεζνύλ ζέκαηα,
π.ρ. «Μπνξείο λα κνπ πεηο πεξηζζόηεξα
γηα ηελ νηθνγέλεηα ζνπ;»



Οιηζηηθή Ιαηξηθή

Δίλαη ε ηαηξηθή πνπ εμεηάδεη ηνλ όιν άλζξωπν ,ηελ 
όιε αλζξώπηλε ύπαξμε θαη όρη κόλν ην ζύκπηωκα ή 
ην ζύζηεκα, κε αγάπε, κε ζπκπόλνηα, κε θαηαλόεζε 
θαη κε αλζξωπηά.

 «We need to teach the art of balancing science, 
technology and research with compassion, service, 
and clinical wisdom»

Preston Reynolds. Annals of Int. Medicine

Jan. 1991 



ρέζε Ιαηξνύ θαη αζζελνύο

 Δίλαη απηή θαζαπηή ζεξαπεπηηθή θαη νη 

ζπκβνπιέο από έλαλ έκπηζην θαη 

αμηνζέβαζην ηαηξό έρνπλ επεξγεηηθό 

απνηέιεζκα αλεμάξηεηα από ηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζα ρνξεγεζεί

 Η ζρέζε απηή είλαη πνιπεπίπεδε, 

δπλακηθή θαη ακθίδξνκε.



Πηζηεύσ όηη απηόο ν 

αζζελήο  ιέεη ηελ 

αιήζεηα

Απόψεισ και πεποιθήςεισ

Πηζηεύσ όηη απηόο ν ηαηξόο 

ζα θάλεη όηη κπνξεί γηα κέλα

Δκπηζηνζύλε

Γελ πηζηεύσ απηά                                

πνπ ιέεη ν αζζελήο

Γελ έρεη κεγάιε 

εκπηζηνζύλε ζε απηόλ ηνλ 

γηαηξό

Κπληζκόο



Απηόο ν αζζελήο                              

αμίδεη ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή θξνληίδα

Πηζηεύσ όηη είλαη πνιύ 

θαιόο ηαηξόο

εβαζκόο

Απηόο ν αζζελήο 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί

Γελ λνκίδσ όηη αμίδεη πνιιά

Πεξηθξόλεζε



Απηέο είλαη νη 

επηινγέο. Η γλώκε κνπ 

είλαη όηη πξέπεη λα ...

Θα ήζεια πεξηζζόηεξν 

ρξόλν λα ην ζθεθηώ

Απηνλνκία

Απηό πνπ ζα θάλσ 

είλαη...

Όηη πεηο εζύ, ηαηξέ

Παηεξλαιηζκό

ο

Απόψεισ και πεποιθήςεισ



Διπίδσ λα 

παίξλεη ηα ράπηα - αιιά 

κάιινλ δελ ζα ην θάλεη

Διπίδσ γηα ην θαιύηεξν 

αιιά γλσξίδσ ‘όηη 

ππάξρνπλ όξηα

Ρεαιηζκόο

Απηή ε εμέηαζε 

είλαη πάληα θπζηνινγηθή, 

άξα δελ έρεηο θαξθίλν 

ηνπ πξνζηάηε

Πξέπεη λα κπνξείο λα ην 

ζεξαπεύζεηο, απηή είλαη  ε 

δνπιεία ζνπ 

Γηαζηξέβισζε

Απόψεισ και 
πεποιθήςεισ



Αλ ζηακαηήζεηο λα    

θαπλίδεηο ζα είζαη 

θαιύηεξα κεηά ηελ 

εγρείξηζε

Ο ζθνπόο είλαη λα 

γίλεηο θαιά εγθαίξσο γηα ηνλ 

γάκν ηεο θόξεο ζνπ

Λνγηθή

Σν θάπληζκα δελ κε           

πείξαμε νύηε ηνλ παηέξα 

κνπ, πέζαλε 82 εηώλ από 

θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ

Απηό πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη λα ζε βάισ 

από ην λνζνθνκείν 

Παξαινγηζκό

ο

Τπαξθηόο 

ζηόρνο
Αζύκκεηξε 

αληίιεςε

Απόψεισ και πεποιθήςεισ



Μήπσο ζε 

αλεζπρεί θάηη;

Έρεη θιεγκνλή ηνπ 

λεθξνύ πνπ δίλεη εξπζξά 

αηκνζθαίξηα ζηα νύξα

Δξώηεζε/ 

απάληεζε

Ππξεηόο; Ίθηεξνο; 

Φπκαηίσζε; Γπζπεςία 

Έρεηο λεθξνπάζεηα 

από IgA πνπ δεκηνπξγεί 

κηθξνζθνπηθή αηκαηνπξία

Δξώηεζε 

ρσξίο 

απάληεζε

αθήλεηα Ιδησκαηηζκόο

Συμπεριφορέσ και ρόλοι



Δληάμεη, κπνξείο λα 

κνπ μαλαπείο ηα 

ζπκπηώκαηα

Μπξάβν θύξηε 

Ισάλλνπ, έραζεο 3 θηιά θαη 

έπεζε ε πίεζε ζνπ

Ηξεκία

Κύξηε Ισάλλνπ, 

ράλσ  ηνλ ρξόλν κνπ 

όζν ζπλερίδεηο λα 

θαπλίδεηο

Μελ πεξηκέλεηο λα 

ράζεηο βάξνο όηαλ ηξσο 

4.000 ζεξκίδεο θάζε κέξα

Θπκόο, 

εθλεπξηζκόο

αθήλεηα Ιδησκαηηζκόο

’επραξηζηώ ηαηξέ, 

θάλεηο θαιή δνπιεηά

ε πεξίκελα κηζή ώξα, 

γηαηξέ

Συμπεριφορέσ και ρόλοι



Κιηληθή πείξα θαη ηθαλόηεηα 

επηθνηλσλίαο

 Η θαιή επηθνηλσλία είλαη ην πην ζεκαληηθό 

ζηνηρείν ηεο θαιήο ηαηξηθήο πξαθηηθήο 

επεηδή απνθαιύπηεη ηα πξνβιήκαηα 

γξήγνξα θαη  κε αθξίβεηα, πξνζδηνξίδεη ηηο 

πξνζδνθίεο θαη παγηώλεη ηελ εκπηζηνζύλε 

κεηαμύ ηνπ ηαηξνύ θαη ηνπ αζζελνύο



ΜΔΡΙΚΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΙΑΣΡΩΝ-ΑΘΔΝΩΝ

Από ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνύ

Απηαξρηθή ή πεξηθξνλεηηθή ζηάζε 

Βηαζηηθή πξνζέγγηζε

Υξεζηκνπνίεζε αθαηάιεπησλ όξσλ

Άγλνηα ηεο γιώζζαο ηνπ αζζελνύο

Άγλνηα ηνπ πνιηηηζκηθνύ ππόβαζξνπ ηνπ αζζελνύο



ΜΔΡΙΚΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΙΑΣΡΩΝ-ΑΘΔΝΩΝ

Από ηελ ηνπ αζζελνύο

Άγρνο

Απξνζπκία λα ζπδεηήζεη επαίζζεηα ή αζήκαληα 

ζέκαηα

Παξαλνήζεηο 

Αληηθαηηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ

Γλσζηηθή δηαηαξαρή

Διάηησκα αθνήο/ νκηιίαο/ όξαζεο



YΠΟΥΡΔΩΔΙ ΙΑΣΡΟΤ ΠΡΟ 

ΑΘΔΝΗ

 Η θξνληίδα ηνπ αζζελνύο 1ε πξνηεξαηόηεηα

 Φξνληίζηε θάζε αζζελή κε ιεπηόηεηα θαη επαηζζεζία

 εβαζηείηε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα 
ησλ αζζελώλ

 Αθνύζηε ηνπο αζζελείο θαη ζεβαζηείηε ηηο απόςεηο 
ηνπο

 Γώζηε ζηνπο αζζελείο ηηο πιεξνθνξίεο ζε γιώζζα 
πνπ θαηαιαβαίλνπλ

 εβαζηείηε ην δηθαίσκα ησλ αζζελώλ λα έρνπλ ιόγν 
ζηηο  απνθάζεηο γηα ηελ πεξίζαιςε ηνπο



YΠΟΥΡΔΩΔΙ ΙΑΣΡΟΤ ΠΡΟ 

ΑΘΔΝΗ

 Να είζηε εηιηθξηλείο θαη αμηόπηζηνη

 Να ζέβεζηε θαη λα δηαθπιάζζεηε ηηο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο

 Οη πξνζσπηθέο ζαο απόςεηο θαη πεπνηζήζεηο δελ 
πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο

 Πξνθπιάμηε ηνπο αζζελείο όηαλ αληηιεθζείηε όηη 
θηλδπλεύνπλ από αθαηάιιειεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο

 Μελ θαηαρξάζηε ηε ζέζε ζαο σο ηαηξόο

 πλεξγαζηείηε κε ηνπο ζπλάδειθνπο ζαο πξνο 
όθεινο ησλ αζζελώλ



Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ν 

θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε :

1. Να έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή κε ελδηαθέξνλ θαη 
επαγγεικαηηζκό.

2. Να ιακβάλεη, λα θαηαγξάθεη θαη λα παξνπζηάδεη πιήξεο ηζηνξηθό.

3. Να πξαγκαηνπνηεί πιήξε θπζηθή εμέηαζε κε ζωζηή κεζνδνινγία.

4. Να αμηνινγεί ηε ρξεζηκόηεηα θαη λα εξκελεύεη ηα απνηειέζκαηα 
βαζηθώλ παξαθιηληθώλ εμεηάζεωλ.

5. Να πεξηγξάθεη θαη λα ζπδεηά πεξηπηώζεηο αζζελώλ.

6. Να γλωξίδεη θαη λα αλαγλωξίδεη ηα θπζηνινγηθά θαη ηα παζνινγηθά
θιηληθά θαη παξαθιηληθά επξήκαηα ησλ θύξησλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ 
πνπ ζπλαληώληαη ζηα πιαίζηα ηεο Παζνινγίαο 

7. Να εθαξκόδεη ηηο γλώζεηο ησλ βαζηθώλ επηζηεκώλ ζηα πιαίζηα ηεο 
θιηληθήο ζθέςεο γηα ηελ επίιπζε θιηληθώλ πξνιεκάησλ.

8.     Να ζέηεη δηάγλωζε.

9.     Να πξνηείλεη ζεξαπεία.



ρέζε Ιαηξνύ θαη αζζελνύο

 Η ζρέζε Ιαηξνύ θαη αζζελνύο πξέπεη λα είλαη 
άξηζηεο

 Ο ζηόρνο απηόο ζα γίλεη εθηθηόο κόλν αλ εθηόο 
από ηε γλώζε, πνπ ζα απνθηήζεη ν ηαηξόο , 
νηθνδνκήζεη ζρέζε  επηθνηλσλίαο θαη αγάπεο 
πξνο ηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπν ηνπ.

 Ο ζύγρξνλνο ηαηξόο δελ πξέπεη λα πάςεη λα 
αζθεί ηελ νιηζηηθή ηαηξηθή, ηελ αλζξσπηζηηθή 
ηαηξηθή, ηελ ςπρνζσκαηηθή ηαηξηθή , ηελ ηαηξηθή 
ηνπ πξνζώπνπ. Σελ ηαηξηθή δει. «πνπ 
ζηξέθεηαη όρη κόλν ζηελ αζζέλεηα αιιά θαη πξνο 
ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ»



ρέζε ηαηξνύ αζζελνύο

 Η αγάπε πξνο ηνλ «πιεζίνλ» είλαη ε 

θνξπθαία νληνινγηθή αξρή ζηε ζρέζε 

ηαηξνύ αζζελνύο

 Δάλ ηα πάληα γλσξίδσ θαη κπνξώ 

«αγάπελ δε κε έρσ ,νπδέλ εηκί».

Απόστολος Παύλος


