
 

Ακαδ. έτος 2017-2018 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 12.2.2018 

 

 Διαλέξεις-Ασκήσεις 

Το μάθημα «Ορθοπαιδική Χειρουργική»  διδάσκεται σε 2 εξάμηνα: 

· 7ο εξάμηνο Ορθοπαιδικής : Παθήσεις του Μυοσκελετικού συστήματος. 

· 8ο εξάμηνο Ορθοπαιδικής : Τραύμα του Μυοσκελετικού συστήματος.  

Οι διαλέξεις και οι ασκήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα και το ωράριο των μαθημάτων είναι 

για το εαρινό εξάμηνο: 

· 8.00-10.00: Παρουσία στη βιβλιοθήκη (μία ομάδα των 8-10 ατόμων) 

· 10.00-12.00: Άσκηση στην Ορθοπαιδική Κλινική  (μία ομάδα των 8-10 ατόμων)  

· 10.00-12.00 Άσκηση στα Εξωτερικά Ιατρεία (μια ομάδα των 8-10 ατόμων)  

· 12:00-14:00: Διάλεξη μαθήματος (Αμφιθέατρο ΠΓΝΛ) 

 

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνουν: 

1. την υποχρεωτική παρουσία  -με υπογραφή στην κάρτα παρουσιών- σε όλες τις 

θεματικές ενότητες του μαθήματος, με δικαίωμα 2 απουσιών/εξάμηνο,  

2. την παρουσία στο χειρουργείο: 1 υποχρεωτική παρουσία/εξάμηνο -σε 

συννενόηση με τα μέλη ΔΕΠ (μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά αίθουσα 

χειρουργείου: 2), 

3. την άσκηση στο τμήμα επειγόντων (ΤΕΠ): 3 υποχρεωτικές παρουσίες/εξάμηνο -

σε συννενόηση με τον υπεύθυνο της ομάδας, με ελάχιστη χρονική παρουσία 

στο ΤΕΠ Ορθοπαιδικής 5 ωρών,  

4. την κλινική άσκηση: συνολικά 2 υποχρεωτικές παρουσίες / εξάμηνο ως εξής: 1 

στην κλινική και 1 στα Εξωτερικά Ιατρεία,  

5. την παρουσία τους, 1 υποχρεωτική παρουσία στο εαρινό εξάμηνο, στη 

βιβλιοθήκη της Ορθοπαιδικής Κλινικής τη Δευτέρα το πρωί  (8.00-10.00) 

6. την υποχρεωτική παρουσία στα απογευματινά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια (ώρες 

4.30μμ-8.00μμ) που διοργανώνονται από την Ορθοπαιδική Κλινική σε τακτές 

ημερομηνίες, που έχουν προαναγγελθεί, και αφορούν επιστημονικές 

συναντήσεις με προσκεκλημένους ομιλητές επιστήμονες διεθνούς κύρους. 

Για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω 

επιστημονικές συναντήσεις: 



 Δευτέρα 26/2, 4.30μμ-8.00μμ: Επισκέπτης Καθηγητής Tim Theologis 

(http://www.med.uth.gr/DetailsAr.aspx?id=31884) 

 Δευτέρα 19/3, 4.30μμ-8.00μμ: Επισκέπτης Καθηγητής Reiner Siebold 

 Δευτέρα 23/4, 4.30μμ-8.00μμ: Επισκέπτης Καθηγητής Evert Smith & 

ESSKA Fellows 

 

Οι παρουσίες βεβαιώνονται με υπογραφή του μέλους ΔΕΠ που είναι 

υπεύθυνο για την κάθε άσκηση ΜΟΝΟ στην ειδική κάρτα παρουσιών και 

ΜΟΝΟ την ημέρα της άσκησης. Υπογραφές από ειδικευόμενους ή ιατρούς 

ΕΣΥ δεν θα γίνονται δεκτές και η άσκηση θα επαναλαμβάνεται. Όσον αφορά 

τα απογευματινά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, οι κάρτες παραδίδoνται στη 

γραμματεία του σεμιναρίου κατά την εναρξη και παραλαμβάνονται στο τέλος 

του σεμιναρίου, οπότε και υπογράφουν τα μέλη ΔΕΠ στο αντίστοιχο πεδίο. 

Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν την ειδικη κάρτα παρουσιών από τη 

γραμματεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής, κα Γκονέλα, από τις 25/9/2017, μετά το πέρας 

του 1ου μαθήματος, προσκομίζοντας –υποχρεωτικά- πρόσφατη φωτογραφία τους. 

 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου είναι απαραίτητη η 

συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού 21 παρουσιών σε κάθε εξάμηνο: 

 1 στην κλινική, 

 1 στο χειρουργείο, 

 1 στα εξωτερικά ιατρεία, 

 3 στα ΤΕΠ, 

 11 στις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες διδασκαλίας κάθε εξαμήνου,  

 1 στη βιβλιοθήκη και 

 3 στα απογευματινά σεμινάρια του εξαμήνου. 


