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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ»
Ή ΓΙΑ«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ»

Με ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηος
Ιαηρηθής ηες τοιής Δπηζηεκώλ Τγείας όηη ε θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθή «ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΚΗΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηόο καο κεηνλνκάδεηαη

ζε «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ» θαη οη θοηηεηές ζα κπορούλ λα
αζθεζούλ, γη’ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, από 18/07/2016 έως θαη 31/08/2016 (δηάρθεηας
ελός κελός - 4 εβδοκάδες).
Παξαθαινύληαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
γηα ηε ζσκκεηοτή ηοσς ζηελ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ» ή ζηο πρόγρακκα
«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ», από 15/04/2016 έως θαη 04/05/2016 (θαη

ότη αργόηερα), ειεθηροληθά (on line),
https://docs.google.com/forms/d/1CZKUI4UDMmCj1bH8TVpKeR7uqVXN_SFr8EEOqe
U8_iY/edit

ή
ππνβάιινληαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε eps@med.uoc.gr ηελ αίηεζε «ΠΡΑΚΣΙΚΗ
ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ» ή ηελ αίηεζε «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ», νη

νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο (‘’Πξνπηπρηαθέο πνπδέο’’ /
‘’Αηηήζεηο-Γηθαηνινγεηηθά’’), http://www.med.uoc.gr/anartitaia-aitiseis.php
Σα ζσλοδεσηηθά έγγραθα ηες αίηεζες θαη ζσγθεθρηκέλα α) ηο έγγραθο αποδοτής από
ηνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα αζθεζεί ν θνηηεηήο θαη β) ηο έγγραθο από ηνλ
εθάζηνηε σπεύζσλο Κιηληθής Άζθεζες, ζα παξαδίδνληαη ζηε γρακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο
Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ, θ. Διίλα Βαιούρδοσ (2810 39 4540).
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ» εληάρζεθε ζην πξόγξακκα
Πξαθηηθήο Άζθεζεο «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ», ην νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ηνπ λένπ επηρεηξεζηαθνύ
πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»,
ΔΠΑ 2014-2020.

Σο πρόγρακκα ασηό ζηοτεύεη:
1) Να εμνηθεησζεί ν θνηηεηήο κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο ή θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ
παξέρνληαη ζε δνκέο ηνπ Γεκόζηνπ ή Ιδησηηθνύ Σνκέα είηε ζην επίπεδν ηεο
Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο.
2) Να αλαγλσξίζεη ηνπο ξόινπο ησλ επαγγεικάησλ πγείαο θαη ηε δπλαηόηεηα ηεο
δηεπαγγεικαηηθήο-δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο.
3) Να εμνηθεησζεί κε ηελ θιηληθή επαθή κε ηνλ αζζελή θαη λα αλαγλσξίζεη ηηο
δηαζηάζεηο κηαο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο καδί ηνπ.
4) Να εμνηθεησζεί κε ηα ρξεζηκνπνηνύκελα δηαγλσζηηθά κέζα θαη ηελ ηερλνινγία θαη λα
αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηνπ θόζηνπο ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο.
5) Να αλαγλσξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο
θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο.
Δπηζηεκοληθά

Τπεύζσλος

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

«ΠΡΑΚΣΙΚΗ

ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΤΓΟΤΣΟΤ» ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο είλαη ο Καζεγεηής

Γεληθής Ιαηρηθής θαη Πρωηοβάζκηας Φροληίδας Τγείας, θ. Υρήζηος Ληολής.
Οη Φορείς ζηνπο νπνίνπο ζα αζθεζνύλ νη θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ ην πξόγξακκα
«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟΤ» κπνξεί λα είλαη Νοζειεσηηθά Ιδρύκαηα
(δεκόζηα θαη ηδηωηηθά), Κέληρα Τγείας, Ιαηρεία (θοηλωληθά, δεκοηηθά, ηδηωηηθά),
Βηοκεταλίες θαη Δρεσλεηηθά Κέληρα.
Οη δηαζέζηκες ζέζεης ζην Σκήκα Ιαηξηθήο γηα ην αθαδεκατθνύ έηνο 2015 – 2016 είλαη
ηρηάληα δύο (32).
Οη θοηηεηές, νη νπνίνη ζα επηιεγνύλ ζην πξόγξακκα «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΤΓΟΤΣΟΤ», κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αζθεζνύλ,

τρεκαηοδοηούκελοη, ζηοσς αλωηέρω θορείς εθηός ηες πόιες ηοσ Ηραθιείοσ θαη
κόληκες θαηοηθίας ηοσς, γηα ηο τροληθό δηάζηεκα ελός κελός (4 εβδοκάδωλ) ο
θαζέλας.
Γηθαίωκα ζσκκεηοτής ζην Πξόγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο έρνπλ νη θνηηεηέο πνπ
έρνπλ νινθιεξώζεη ηο 5ο έηος ζποσδώλ.
Η κεληαία αποδεκίωζε ηνπ αζθνύκελνπ είλαη 230 € θαη ζα παξέρεηαη αζθάιηζε ΙΚΑ
έλαληη αηπρήκαηνο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο κπνξνύλ λα αληιεζνύλ
από ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Κξήηεο.http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%C
F%87%CF%89%CF%83%CE%B7/

Ηξάθιεην, 15 Απξηιίνπ 2016
Από ηε Γρακκαηεία ηοσ Σκήκαηος Ιαηρηθής

