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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

στο  ΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ΤΩΝ ΣΤ΄/ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Θ. 

25/01/2021– 21/03/2021 

 

 

Το πρόγραμμα της δίμηνης κλινικής άσκησης  

είναι προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οδηγίες  

του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής Π.Θ. 

 

 

  
 

 

Το πρόγραμμα της δίμηνης κλινικής άσκησης πιθανόν  

να τροποποιηθεί σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας 

 

 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτ ική και  Γυναικολογία  

από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτ ικής και  Γυναικολογίας ( EBCOG) 

 

Διευθυντής: Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ M.D., Dr Med (LMU Munich) F.C.O.G. (S.A.) 
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                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤ΄/ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

25/01/2021- 21/03/2021 

 

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

08.00 :            Προσέλευση των φοιτητών 

09.30 :            Επίσκεψη στους θαλάμους με τον Υπεύθυνο του Τμήματος  
                       και με τους Ειδικευομένους  

10.00 :            Διευθέτηση εκκρεμοτήτων σε συνεργασία με τους Ειδικευόμενους 
11.00 :            (Τρίτη – Πέμπτη)  Επίσκεψη Διευθυντή 
12.30-13.30:   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ Θεωρητική εκπαίδευση 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Κάθε φοιτητής/τρια θα τηρεί logbook στο οποίο θα αναγράφεται η συμμετοχή του/της σε 
πρακτικές δραστηριότητες της Κλινικής, οι οποίες θα επικυρώνονται από τον Υπεύθυνο 
Ιατρό του αντίστοιχου Τμήματος. Συγκεκριμένα κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει: 

 
1. Να εξετάσει γυναικολογικά τουλάχιστον δέκα (10) γυναίκες στα Εξωτερικά Ιατρεία 

ή στο Γυναικολογικό Τμήμα (τοποθέτηση κολποδιαστολέα, λήψη pap test, 
αμφίχειρη γυναικολογική ψηλάφηση). Οι φοιτητές θα μοιράζονται στο εξωτερικό 
Μαιευτικό και Γυναικολογικό Ιατρείο και θα παρίστανται στην εξέταση κάθε φορά 

ένας φοιτητής/τρια. 
 

2. Να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει σε τουλάχιστον πέντε (5) κολπικούς 
φυσιολογικούς ή υποβοηθούμενους (εμβρυουλκία) τοκετούς. Σε καθημερινή βάση 
ένας φοιτητής/τρια θα παραμένει δίπλα σε μία επίτοκο παρακολουθώντας πλήρως 

την εξέλιξη μέχρι και τον τοκετό. 
 

3. Να διενεργήσει την υστεροτοκία σε τουλάχιστον 2 (δύο) φυσιολογικούς τοκετούς. 
 
4. Να συμμετάσχει σε τουλάχιστον πέντε (5) καισαρικές τομές. Σε κάθε καισαρική 

τομή, πέραν των ιατρών, θα πλένεται και ένας φοιτητής/τρια. 
 

5. Να προβεί σε τουλάχιστον τρεις (3) κολπικές δακτυλικές εξετάσεις ελέγχου της 
διαστολής του τραχήλου της μήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού. 

 

6. Να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει σε τουλάχιστον πέντε (5) γυναικολογικές 
επεμβάσεις εκ των οποίων οι δύο (2) υστερεκτομίες. Σε κάθε λαπαροτομία θα 

πλένεται ένας φοιτητής/τρια. 
7. Να παρακολουθήσει τουλάχιστον 1 (μία) κολπορραφία, 1 (μία) υστεροσκόπηση και 

1 (μία) λαπαροσκόπηση. 

 
8. Να συμμετέχει καθημερινά στη λήψη του ιστορικού των νέων εισαγωγών του 

Τμήματος μαζί με τους ειδικευομένους ιατρούς καθώς και στον εργαστηριακό 
έλεγχο και την εν γένει διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. Με την εισαγωγή 
κάθε ασθενούς, η λήψη του ιστορικού θα γίνεται από ένα φοιτητή/τρια, που θα 

προγραμματίζει και τις εργαστηριακές εξετάσεις κατόπιν συνεννοήσεως με τους 
ειδικευομένους ιατρούς. Οι φοιτητές νωρίς το πρωΐ θα πραγματοποιούν επίσκεψη 

μόνοι τους ή μαζί με τους ειδικευομένους. 



 
9. Να είναι ενημερωμένος/η για όλες τις περιπτώσεις του Τμήματος και να μπορεί να 

τις παρουσιάσει κατά την επίσκεψη των ιατρών. 
 

10. Nα παρακολουθήσει 2-3 κολποσκοπήσεις. 
 
11. Να παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 (δύο) κωνοειδείς εκτομές τραχήλου. 

 
12. Να παρακολουθήσει υπερηχογραφήματα πρώτου τριμήνου και επιπέδου Β΄. 

 
13. Να παρακολουθήσει 1 (μία) ωοληψία. 
 

14. Οι φοιτητές/τριες στα διάφορα Τμήματα της Κλινικής θα έχουν ουσιαστικό ρόλο, 
όπως περιγράφεται παραπάνω, παρόμοιο με αυτό των ειδικευομένων που 

βρίσκονται στα αρχικά στάδια ειδίκευσης τους. 
 

Γ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 

 
Δ) ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Κάθε φοιτητής/τρια την τελευταία εβδομάδα της κλινικής άσκησης θα παραδίδει στη 
Γραμματεία του Διευθυντή γραπτή έκθεση (case report) δύο (2) περιπτώσεων ασθενών (μία 

Μαιευτική και μία Γυναικολογική), που νοσηλεύθηκαν στην Κλινική κατά το διάστημα αυτό. 
Η γραπτή έκθεση θα περιλαμβάνει περιγραφή της περίπτωσης βάσει του ιστορικού και του 
φακέλου της ασθενούς και συζήτηση επί των κυριοτέρων σημείων της νόσου (διαγνωστική 

δυσκολία, σπουδαιότητα, προβληματισμοί). 
Οι δύο εκθέσεις των φοιτητών θα βαθμολογούνται. 

 
 
Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Προαιρετική πτυχιακή εξέταση μετά το τέλος της κλινικής άσκησης είναι πιθανή υπό 

προϋποθέσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στην εξεταστική του Ιουνίου. 
 

 

ΣΤ) ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Πέραν των προγραμματισμένων διαλέξεων θα ανακοινωθούν μετεκπαιδευτικά μαθήματα  
 

 
            Ζ) ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 

            Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εφημεριών (ενδέχεται να προσαρμοσθεί σύμφωνα με την  
            εξέλιξη της πανδημίας) 

 

Η)Ο Καθηγητής Αλέξανδρος Δαπόντε θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές για τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας και τους Κανόνες Ασφαλείας κατά την διάρκεια της δίμηνης κλινικής άσκησης.   

 

 



Θ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  Αλέξανδρος Δαπόντε 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  Κωνσταντίνος Νταφόπουλος 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  Αντώνιος Γκαράς 

 

ΟΜΑΔΑ Δ:  Αλέξανδρος Δαπόντε 

 

Ο Υπεύθυνος κάθε ομάδας έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί την πρόοδο των φοιτητών. 
Οι φοιτητές για κάθε πρόβλημα θα απευθύνονται στον Υπεύθυνο της ομάδας. 

 
 

Συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
 
Αλέξανδρος Δαπόντε, Καθηγητής, Διευθυντής της Κλινικής 

 
Κωνσταντίνος Νταφόπουλος, Καθηγητής 

 
Αντώνιος Γκαράς, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
 

Σωτήριος Σωτηρίου, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Εμβρυολογίας 
 
Γεώργιος-Σπυρίδων Ανυφαντής, Επίκουρος Καθηγητής Εμβρυολογίας 

 
Λουλούδα Παπαστεργιοπούλου, Διευθύντρια ΕΣΥ  

 
Γεώργιος Λιάλιος, Διευθυντής ΕΣΥ 
 

Πολυξένη Βανακάρα, Επιμελήτρια Α΄ 
 

Ουρανία Κούκουρα, Επιμελήτρια Α΄  
 

Απόστολος Ζαβός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάσκων με το Π.Δ. 407/80  

 
Απόστολος Ζιώγας, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Μ/Γ Κλινικής Π.Θ.  

 
Μαρία Κληματσούδα, Επικουρική Ιατρός 
 

Ελευθερία Σούκου, Επικουρική Ιατρός 
 

Γεώργιος Βαλασούλης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, (Ε.Ο.Δ.Υ.)   
 
 

Η Λέκτορας κ.Χριστίνα Μεσσήνη θα απουσιάσει με άδεια για προσωπικούς λόγους και με 
εκπαιδευτική άδεια  



Βιβλία:  
1.Μαιευτική και Γυναικολογία,Charles R.B. Beckmann, 1η ελλην. έκδ./2018 Επιμέλεια 

Αλέξανδρος Δαπόντε                                                                    
2. Άτλας Χειρουργικής στη Γυναικολογία, Hirsch H., Kaser O., Ikle F.A. 

 
  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα οι φοιτητές μπορούν να  απευθύνονται στη 

γραμματεία του Διευθυντή της Κλινικής στα τηλέφωνα 2413502795-2413502796  
ή στο e-mail daponte@med.uth.gr 
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