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Το βιβλίο «Βασικές Κλινικές Δεξιότητες» είναι αποτέλε-

σμα μιας συντονισμένης προσπάθειας των συντονιστών και 

των εκπαιδευτών του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων 

του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Μελετώντας το κάποιος μπορεί να παρατη-

ρήσει ότι πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση στην 

παρουσίαση των κλινικών δεξιοτήτων, με συστηματική 

δομή και κάλυψη δεξιοτήτων βάσει των οδηγιών διεθνώς 

αναγνωρισμένων φορέων ιατρικής εκπαίδευσης, όπως 

είναι το General Medical Council στη Μ. Βρετανία και το 

European Core Curriculum.

Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη βασικών κλινικών 

δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

συστηματικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας 

σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αλλά και στα πρώτα 

χρόνια άσκησης του επαγγέλματος. Οι δεξιότητες που 

παρουσιάζονται είναι ποικίλης διαβάθμισης, από πολύ 

βασικές έως περισσότερο εξειδικευμένες. 

Το βιβλίο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη. Η συστηματική δομή 

κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει την εισαγωγή των βασικών 

αρχών και των σημαντικών παραμέτρων κάθε δεξιότητας, 

τις απαραίτητες γνώσεις πριν από την πραγματοποίησή 

τους, τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις, την απεικόνιση του 

τρόπου που πρέπει να πραγματοποιούνται, την ανάλυση κάθε 

δεξιότητας σε σαφή αιτιολογημένα βήματα και απεικόνιση 

των βημάτων, καθώς και τις προτάσεις και τις υποδείξεις 

για τις δυνατότητες εξάσκησης σε κάθε δεξιότητα. Μεγάλο 

πλεονέκτημα του βιβλίου αποτελούν τα κλινικά σενάρια που 

υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου και προτρέπουν τον 

αναγνώστη να συσχετίσει τη θεωρία με την κλινική πράξη. 

Είναι ένα βιβλίο, το οποίο πραγματικά αξίζει να διαβά-

σουν όχι μόνο οι φοιτητές, αλλά και όσοι ασχολούνται με 

την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.
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