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Συντονιστής μαθήματος
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Διδάσκοντες
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Πασχάλης Πάσχος, Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Υποψήφιος διδάκτωρ (e-mail:
ppaschos@auth.gr)
Άρης Λιάκος, Ειδικευόμενος Παθολογίας. Υποψήφιος διδάκτωρ (e-mail: arliakos@auth.gr)

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των προπτυχιακών φοιτητών στις αρχές της
Ιατρικής Βασισμένης στην Τεκμηρίωση.
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:
 Να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν βασικούς όρους της κλινικής
επιδημιολογίας (επίπτωση, επιπολασμός)
 Να μπορούν να μετασχηματίσουν κλινικά περιστατικά σε ορθά διατυπωμένα
ερευνητικά ερωτήματα
 Να μπορούν να αναζητήσουν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία
 Να κάνουν κριτική θεώρηση των στοιχείων
 Να θέτουν προτεραιότητες στην επιλογή θεραπευτικών σχημάτων με βάση το
προσδοκώμενο όφελος
 Να μπορούν να αξιολογήσουν και να επιλέξουν την πλέον κατάλληλη διαγνωστική
δοκιμασία, με βάση την ευαισθησία και την ειδικότητα
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Μορφή διδασκαλίας
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Οι φοιτητές θα
συνδέονται στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (http://elearning.auth.gr) κάθε
εβδομάδα ώστε να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και να αλληλοεπιδρούν με τους
διδάσκοντες και τους συμφοιτητές τους (2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα). Κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν και δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους διδάσκοντες
στην αίθουσα διδασκαλίας της Β΄ Παθολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικών μαθημάτων
Ενότητα
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22/05/2017

Εισαγωγή

Περιεχόμενο
Συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου
αξιολόγησης γνώσεων
Τι είναι η Ιατρική Βασισμένη στην Τεκμηρίωση
Διατύπωση κλινικού ερωτήματος
Στατιστική σε μικρές δόσεις
Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές
Κριτική αξιολόγηση τυχαιοποιημένης κλινικής
δοκιμής
Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις
Κριτική αξιολόγηση συστηματικής ανασκόπησης
και μετα-ανάλυσης
Μελέτες διαγνωστικής ακρίβειας
Κριτική αξιολόγηση μελέτης διαγνωστικής
ακρίβειας
Μελέτες παρατήρησης
Κριτική αξιολόγηση μελέτης παρατήρησης
Ηθική στην έρευνα – Βασικές αρχές συγγραφής
επιστημονικής εργασίας

Συναντήσεις με τους διδάσκοντες
Τρίτη 07/03/2017
ώρα 15:30 – 17:00
Τρίτη 21/03/2017
ώρα 15:30 – 17:00

Στατιστική σε μικρές δόσεις
Κριτική αξιολόγηση τυχαιοποιημένης κλινικής
δοκιμής

Τόπος: Αίθουσα διδασκαλίας Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Κτίριο Β΄)
2

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις και ομάδες συζητήσεων στο τέλος
κάθε ενότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, οι φοιτητές θα συμπληρώσουν
ανώνυμα δύο ερωτηματολόγια αξιολόγησης γνώσεων στην Τεκμηριωμένη Ιατρική, στην
έναρξη και στη λήξη του μαθήματος.
Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής

Βαθμοί
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1
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1
1
1
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Δραστηριότητα
Συμπλήρωση αρχικού ανώνυμου ερωτηματολογίου
αξιολόγησης γνώσεων
Συμπλήρωση τελικού ανώνυμου ερωτηματολογίου
αξιολόγησης γνώσεων
Σύντομο κουίζ ενότητας 1
Σύντομο κουίζ ενότητας 2
Συμμετοχή στην πρώτη συνάντηση (07/03/2017)
Συμμετοχή στη δεύτερη συνάντηση (21/03/2017)
Συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση της ενότητας 5
Συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση της ενότητας 6
Συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση της ενότητας 7
Σύντομο κουίζ ενότητας 8

Γραμματειακή υποστήριξη
Για οποιαδήποτε πρόβλημα οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν την ομάδα
συζητήσεων για τεχνικά θέματα ή να επικοινωνούν απευθείας με την ομάδα υποστήριξης
του μαθήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση cebm@auth.gr.

Σύγγραμμα
Sharon E. Straus και συν. Τεμηριωμένη Ιατρική, Τρίτη Έκδοση, Ροτόντα, 2010.
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