ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Πραγματοποίηση κλινικής/ πρακτικής άσκησης φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια
Α. Σκοπός και φιλοσοφία διαδικασίας
Η ανάπτυξη κοινής πολιτικής σε όλα τα τμήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων όπου
πραγματοποιείται κλινική και πρακτική άσκηση από φοιτητές με στόχο:








Τη Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κλινικών χώρων των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Τη Διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των ασθενών, των φοιτητών και του προσωπικού
των νοσηλευτηρίων.
Τη Διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και του
προσωπικού.
Τον Καθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Νοσηλευτηρίων.
Την Οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των Κλινικών Εκπαιδευτών και των ευθυνών τους
έναντι των φοιτητών και ασθενών.
Τον Καθορισμό των ευθυνών και του κώδικα συμπεριφοράς των φοιτητών εντός των
νοσοκομείων.
Τη Διασφάλιση της συνεργασίας και επικοινωνίας φοιτητών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
με το προσωπικό του νοσηλευτηρίου.

Β. Ορισμοί
Β.1 Πρακτική άσκηση φοιτητών είναι η άσκηση που διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος
σπουδών και αφορά σε άσκηση υπό επίβλεψη εντός του κλινικού χώρου ή άλλου χώρου (π.χ
κοινότητα) στον οποίο διεξάγεται, με σκοπό την απόκτηση κλινικής ή πρακτικής εμπειρίας, τη
γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας και τη γνώση των διαδικασιών που εφαρμόζονται. Η πρακτική
άσκηση, ανάλογα με το είδος του προγράμματος σπουδών, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των
σπουδών ή όπου απαιτείται, μετά την απόκτηση του πτυχίου σαν προϋπόθεση απόκτησης άδειας
ασκήσεως του επαγγέλματος στην Κύπρο.
Β.2 Κλινική άσκηση φοιτητών αποτελεί μέρος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ενός
προγράμματος σπουδών το οποίο διεξάγεται στον κλινικό χώρο. Απαιτεί Κλινικούς Εκπαιδευτές
δηλαδή επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στο αντικείμενο που διδάσκουν και ικανότητες και
δεξιότητες εκπαίδευσης οι οποίοι συνεργάζονται και καθοδηγούνται από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Η
κλινική άσκηση δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στον τομέα
που εκπαιδεύονται υπό την καθοδήγηση του Κλινικού Εκπαιδευτή.
Β.3 Ακαδημαϊκό Ίδρυμα αφορά οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο ή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης του οποίου το πρόγραμμα εκπαίδευσης που υποβάλλεται έχει εγκριθεί από τους
αντίστοιχους φορείς αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Β.4 Νοσηλευτήριο αφορά όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια και υπηρεσίες.
Β.5 Φοιτητής αφορά φοιτητή ο οποίος αιτείται είτε μέσω συγκεκριμένου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος,
είτε ατομικά, με βεβαίωση από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Κύπρου ή/και του εξωτερικού στο οποίο
φοιτά. Η συμπλήρωση των εντύπων αφορά όλους τους φοιτητές. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να
ακολουθούν την υφιστάμενη διαδικασία πλην των φοιτητών νοσηλευτικής οι οποίοι θα πρέπει να
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υποβάλλουν το αίτημά τους με τα αντίστοιχα έντυπα απευθείας προς τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών.
Β.6 Κλινικός Εκπαιδευτής είναι υφιστάμενο προσωπικό της Κλινικής/Τμήματος ή άλλος δημόσιος
λειτουργός ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία για εκτέλεση των καθηκόντων που
περιγράφονται στο σημείο Δ.4 πιο κάτω.
Γ. Διαδικασία υποβολής αίτησης για κλινική και πρακτική άσκηση
Γ.1 Σε περίπτωση υποβολής ομαδικών αιτημάτων για την πραγματοποίηση πρακτικής/ κλινικής
άσκησης στα κρατικά νοσηλευτήρια από φοιτητές Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην Κύπρο,
απαιτείται αρχικά γραπτό αίτημα από το ενδιαφερόμενο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα προς το
Υπουργείο Υγείας. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
 Η έγκριση του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου (επισυνάπτεται με την υποβολή του αρχικού αιτήματος).
 Αναφορά στο τμήμα το οποίο θα πραγματοποιείται η πρακτική/ κλινική άσκηση.
 Ο υπολογιζόμενος αριθμός φοιτητών για κάθε περίοδο πρακτικής/ κλινικής άσκησης.
 Η συχνότητα και διάρκεια της άσκησης.
 Τα ονόματα των υπεύθυνων λειτουργών εκ μέρους του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος για
κάθε ομάδα φοιτητών με τους οποίους θα έρχονται σε επαφή οι Κλινικοί Εκπαιδευτές ή
το αρμόδιο προσωπικό των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
 Γραπτή αναφορά στις υποχρεώσεις των φοιτητών και των απαιτήσεων από το
προσωπικό του αντίστοιχου τμήματος, καθώς επίσης και αυτών που θα εκτελούν χρέη
Κλινικών Εκπαιδευτών, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία.
 Θα πρέπει να οριστεί ένα σημείο επαφής σε επίπεδο νοσηλευτηρίου ή/ και τμημάτων
όπου απαιτείται, για τον καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας.
Γ.1.1 Μετά την εξασφάλιση της άδειας και τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την έναρξη κάθε νέας
περιόδου πρακτικής/ κλινικής άσκησης φοιτητών το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα πρέπει να
επικοινωνεί γραπτώς με το αντίστοιχο νοσηλευτήριο και να υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα:
 Ονομαστικός κατάλογος των φοιτητών, το έτος φοίτησης τους, η διάρκεια και
συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της άσκησης,
 Γραπτή αναφορά στην πολιτική του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος σε σχέση με τις
υποχρεώσεις των φοιτητών,
 Ασφάλεια των φοιτητών από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή τους ίδιους προσωπικά η οποία
θα καλύπτει πιθανές πράξεις ή παραλήψεις έναντι επαγγελματικού κινδύνου κατά τη
διάρκεια της άσκησής τους,
 Υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από κάθε φοιτητή στο ειδικό έντυπο (Έντυπο ΣΤ.2α).
 Πιστοποιητικό υγείας για τους φοιτητές ότι δεν παρουσιάζουν οποιονδήποτε λοιμώδες
νόσημα (επισύναψη βεβαιώσεων για έλεγχο/ κάλυψη από Ηπατίτιδα Β, έλεγχος
Mantoux (φυματίωση) και εμβολιασμό MMR) (Έντυπο ΣΤ.3, το οποίο στα ομαδικά
αιτήματα μπορεί να υποβάλλεται υπό μορφή πίνακα, με την ευθύνη του εμπλεκόμενου
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος).
Ακολούθως, τα ονομαστικά αιτήματα θα υποβάλλονται από το κάθε νοσηλευτήριο στο Γενικό
Διευθυντή για έγκριση, μέσω του αρμόδιου λειτουργού του κάθε νοσηλευτηρίου που
χειρίζεται την πρακτική/ κλινική άσκηση των φοιτητών.
Γ.2 Σε περίπτωση υποβολής ατομικών αιτημάτων για την πραγματοποίηση πρακτικής/ κλινικής
άσκησης από φοιτητές Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, απαιτείται η
συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (ΣΤ.1) από το ενδιαφερόμενο άτομο.
Γ.2.1 Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
Γ.2.1.1 Σε περίπτωση φοιτητή:
 Βεβαίωση φοίτησης στο πρόγραμμα σπουδών του από το αντίστοιχο Ακαδημαϊκό
Ίδρυμα και
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Βεβαίωση ότι η πρακτική άσκηση απαιτείται στα πλαίσια των σπουδών του (επισύναψη
προγράμματος σπουδών ή βεβαίωση από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα).

Γ.2.1.2 Σε περίπτωση ασκούμενου επαγγελματία χωρίς αμοιβή:
 Βεβαίωση από το αρμόδιο σώμα ότι η πρακτική άσκηση απαιτείται για εξασφάλιση
άδειας άσκησης του επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Γ.2.1.3 Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις:
 Γραπτή αναφορά στην πολιτική του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος όσον αφορά τις
υποχρεώσεις των φοιτητών και του προσωπικού,
 Η ασφάλεια των φοιτητών από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή τους ίδιους προσωπικά η
οποία θα καλύπτει πιθανές πράξεις ή παραλήψεις έναντι επαγγελματικού κινδύνου
κατά τη διάρκεια της άσκησής τους,
 Υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από κάθε φοιτητή στο ειδικό έντυπο (ΣΤ.2α),
 Πιστοποιητικό υγείας για πρακτική άσκηση φοιτητών ότι δεν παρουσιάζουν
οποιονδήποτε λοιμώδες νόσημα (επισύναψη βεβαιώσεων για έλεγχο/ κάλυψη από
Ηπατίτιδα Β, έλεγχος Mantoux (φυματίωση) και εμβολιασμό MMR) (Έντυπο ΣΤ.3)
Γ.2.3 Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από:
 Τουρκοκύπριο φοιτητή, πέραν των πιο πάνω προϋποθέσεων, που αναφέρονται στα
σημεία Γ.2.1. και Γ.2.2, θα πρέπει αυτός να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το
αρμόδιο τμήμα/ υπηρεσία όπου υποβάλλεται το αίτημα οφείλει να ζητά από τον αιτητή
την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων που να αποδεικνύουν την κατοχή από τον
ίδιο της κυπριακής υπηκοότητας.
 Φοιτητή, του οποίου η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική, θα πρέπει να
επισυνάπτεται βεβαίωση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, αφού η γνώση της
ελληνικής γλώσσας και επικοινωνίας με τον ασθενή αποτελεί θέμα προστασίας της
δημόσιας υγείας. Βάσει των αποδεκτών τεκμηρίων από την ΕΔΥ για καλή γνώση της
Ελληνικής γλώσσας, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστο G.C.E O-Level Modern
Greek με βαθμό C και άνω. Στην περίπτωση της Νοσηλευτικής ακολουθείται ξεχωριστή
διαδικασία και θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών.
Γ.3 Στην περίπτωση όπου το αίτημα εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας (για τα σημεία Γ.1 και Γ.2), οι
φοιτητές θα πρέπει να εξασφαλίζουν, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο λειτουργό, την
συμπλήρωση και υπογραφή των πιο κάτω εντύπων:
 Έντυπο ΣΤ.2α, Υπεύθυνη Δήλωση μέσα στα πλαίσια την πρακτικής/ κλινικής άσκησης
φοιτητών και
 Έντυπο ΣΤ.4, που αφορά στην ενημέρωση για τις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας που
εφαρμόζονται στο νοσηλευτήριο. Αυτό θα γίνεται με την έναρξη της πρακτικής/ κλινικής
άσκησης των φοιτητών στο χώρο του νοσηλευτηρίου από αρμόδιο λειτουργό του
τμήματος στο οποίο θα πραγματοποιείται η άσκηση.
Δ. Ευθύνες και Υποχρεώσεις

Δ.1 Ευθύνες και Υποχρεώσεις Νοσηλευτηρίου
 Διασφάλιση της παροχής ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας σε όλους τους ασθενείς.
 Δέσμευση παροχής όλων των διευκολύνσεων στους φοιτητές και Κλινικούς Εκπαιδευτές
(εκεί όπου απαιτείται) για την αποτελεσματική και ουσιαστική εκπαίδευση σε ένα
φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.
 Ορισμός συντονιστή τόσο εκ μέρους του νοσηλευτηρίου, όσο και εκ μέρους του κάθε
τμήματος/ κλινικής που πραγματοποιείται άσκηση με σκοπό:
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Την οργανωμένη και ορθολογιστική κατανομή φοιτητών στα τμήματα του
νοσηλευτηρίου αναλόγως του πεδίου εκπαίδευσης.
Τη συνεργασία και επικοινωνία Διοίκησης νοσηλευτηρίου και Ακαδημαϊκού
Ιδρύματος.
Την ετήσια αναθεώρηση του μέγιστου αριθμού φοιτητών που θα αποδέχεται
για την πραγματοποίηση της άσκησης, αναλόγως του διαθέσιμου προσωπικού.

Το νοσηλευτήριο μέσω του Συντονιστή σε κάθε υπηρεσία, θα έχει την υποχρέωση να
γνωστοποιεί στους Κλινικούς Εκπαιδευτές και φοιτητές τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που
έχουν έναντι του νοσηλευτηρίου, καθώς επίσης και τις πολιτικές και διαδικασίες που
τηρούνται σε γενικά θέματα όπως έλεγχος λοιμώξεων, διαχείριση κινδύνων, προστασία
προσωπικών δεδομένων, εμφάνιση και συμπεριφορά και τυχόν επιπρόσθετες διαδικασίες
για τη λειτουργία του τμήματος.







Η Αρμόδια Αρχή, μετά από υπόδειξη του νοσηλευτηρίου διατηρεί το δικαίωμα να:
- Τερματίσει την πρακτική/ κλινική άσκηση οποιουδήποτε φοιτητή του οποίου η
συμπεριφορά είναι ανάρμοστη ή ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο προς στους
ασθενείς.
- Διακόψει τη συνεργασία με συγκεκριμένο Κλινικό Εκπαιδευτή αν προκύψει
εύλογη αιτία, όπως για παράδειγμα την επαγγελματική του κατάσταση που
αφορά κυρίως την ασφάλεια των ασθενών και την ομαλή λειτουργία του
τμήματος και τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς και το προσωπικό,
ενημερώνοντας γραπτώς και το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Οι φοιτητές δεν θεωρούνται εργοδοτούμενοι του νοσηλευτηρίου και ως εκ τούτου δεν
έχουν οποιοδήποτε εργασιακό δικαίωμα.
Το νοσηλευτήριο θα σέβεται το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης που έχει συμφωνηθεί,
συμπεριλαμβανομένων των αργιών, διακοπών, εξεταστικών περιόδων και ωραρίου
εργασίας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Το νοσηλευτήριο δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει υγειονομική/ ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη έκτακτης ανάγκης για το φοιτητή που ασθενήσει ή τραυματιστεί κατά τη
διάρκεια της πρακτικής/ κλινικής άσκησης και βρίσκεται εντός του νοσηλευτηρίου.
Η άδεια για την πρακτική/ κλινική άσκηση των φοιτητών υπό την καθοδήγηση των
Κλινικών Εκπαιδευτών, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση της σχετικής άσκησης
δίνεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τη Διαδικασία
Υποβολής Αίτησης όπως περιγράφεται στο σημείο Γ, μετά από αίτημα του Ακαδημαϊκού
Ιδρύματος ή μεμονωμένου φοιτητή. Το νοσηλευτήριο έχει την ευθύνη να προωθήσει το
αίτημα στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας για έγκριση.

Δ.2 Ευθύνες και Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων







Η έναρξη συνεργασίας Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και νοσηλευτηρίου γίνεται με γραπτή
αίτηση στο Υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρεται στο σημείο Γ.1 πιο πάνω.
Γραπτή ενημέρωση προς το Νοσηλευτήριο για την πολιτική του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος
σε σχέση με τις υποχρεώσεις φοιτητών, Κλινικών Εκπαιδευτών, συνδέσμων μεταξύ
νοσηλευτηρίων και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
Καθορισμός ενός Ακαδημαϊκού Επόπτη/ Συντονιστή, ο οποίος θα ενεργεί ως σύνδεσμος
μεταξύ νοσηλευτηρίου και Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, για την παρακολούθηση της
προόδου των φοιτητών σε συνεργασία με τους Κλινικούς Εκπαιδευτές (εκεί όπου
εφαρμόζεται).
Αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακαδημαϊκή προετοιμασία των φοιτητών του και
εξασφαλίζει ότι οι φοιτητές θα έχουν τύχει κατάλληλης προετοιμασίας πριν από την
τοποθέτηση τους για πρακτική/ κλινική άσκηση.
Διάθεση πληροφόρησης στον Κλινικό Εκπαιδευτή ή αρμόδιο προσωπικό αναφορικά με
το επίπεδο προετοιμασίας και προγενέστερης εμπειρίας των φοιτητών του, καθώς και
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τον Οδηγό Πρακτικής/ Κλινικής Άσκησης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των φοιτητών.
Προσφορά ενημερωτικών σεμιναρίων προς τους αρμόδιους λειτουργούς που έχουν
οριστεί από τα νοσηλευτήρια για να εξασφαλιστεί η κατανόηση των σκοπών και των
στόχων της πρακτικής/ κλινικής άσκησης των φοιτητών. Τα ενημερωτικά σεμινάρια θα
πρέπει να πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της περιόδου πρακτικής/ κλινικής
άσκησης ή σε προκαθορισμένες περιόδους.
Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα σέβεται το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης που έχει
συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, διακοπών, εξεταστικών περιόδων και
του ωραρίου εργασίας των νοσηλευτηρίων.
Δεν θα γίνεται χρήση του ονόματος του Υπουργείου ή των υπηρεσιών του σε
οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις ή διαφημίσεις (εκτός από τους Πανεπιστημιακούς
καταλόγους σπουδών, των Πανεπιστημιακών εκθέσεων πιστοποίησης και των υλικών
προσέλκυσης φοιτητών), χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Υγείας.
Υποβολή πιστοποιητικού ασφάλισης των φοιτητών από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, η οποία
θα καλύπτει πιθανές πράξεις ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της άσκησής τους.
Υποβολή πιστοποιητικού υγείας για πρακτική άσκηση των φοιτητών ότι δεν πάσχουν
από οποιονδήποτε λοιμώδες νόσημα (Έντυπο ΣΤ3).
Υποβολή υπογραμμένου εντύπου (ΣΤ2α Υπεύθυνη Δήλωση) από κάθε φοιτητή για την
προστασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών και του προσωπικού.
Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα πρέπει να γνωρίζει ότι οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να αρνηθούν
θεραπεία από φοιτητές.

Δ.3 Ευθύνες και υποχρεώσεις φοιτητών στον κλινικό χώρο
 Συμμόρφωση με τις νομοθετικές/ κανονιστικές και γενικές διατάξεις, εγκυκλίους,
πρακτικές και άλλα έγγραφα που εφαρμόζονται στα κρατικά νοσηλευτήρια.
 Προσέλευση και αποχώρηση από το χώρο εργασίας στην καθορισμένη ώρα και σχετική
ενημέρωση του υπεύθυνου λειτουργού.
 Σεβασμός στο χώρο του νοσοκομείου και να εργάζονται ευσυνείδητα διατηρώντας ένα
ήσυχο περιβάλλον.
 Σωστή διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού, αναλωσίμων και γενικά την
ορθολογιστική διαχείριση του νοσηλευτηρίου.
 Ενημέρωση του Κλινικού Εκπαιδευτή ή το αρμόδιο προσωπικό για τυχόν προβλήματα
που προκύπτουν στον κλινικό χώρο κατά τη διάρκεια της άσκησης τους.
 Χρήση καθαρής στολής με τα διακριτικά του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (όπου
εφαρμόζεται) και την κονκάρδα με το όνομα τους.
 Να συστήνονται και να γνωστοποιούν την ιδιότητα τους.
 Όλες οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από φοιτητές να εποπτεύονται και να
προσυπογράφονται από τον Κλινικό Εκπαιδευτή ή αρμόδιο λειτουργό.
 Οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατάσταση των ασθενών αναφέρονται πάντοτε στον
Κλινικό Εκπαιδευτή ή αρμόδιο λειτουργό.
 Δεν επιτρέπεται η πληροφόρηση των ασθενών ή των συγγενών από τους φοιτητές.
 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον κλινικό χώρο.
 Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο του νοσηλευτηρίου.
 Υπογραφή του εντύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων ασθενών και
προσωπικού, κατά την έναρξη της πρακτικής/ κλινικής άσκησης.
Δ.4 Ευθύνες και υποχρεώσεις Κλινικών Εκπαιδευτών στον κλινικό χώρο (όπου εφαρμόζεται)
 Η κάθε υπηρεσία θα ορίζει τους δικούς της Κλινικούς Εκπαιδευτές από το υφιστάμενο
προσωπικό της εμπλεκόμενης κλινικής. Η διαδικασία για την επιλογή των Κλινικών
Εκπαιδευτών θα καθορίζεται από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά σε συνεργασία με τα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και την αντίστοιχη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας.
 Η επιλογή των Κλινικών Εκπαιδευτών γίνεται από Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία
και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
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Έχουν την ευθύνη για την κλινική άσκηση των φοιτητών και είναι υπόλογοι στη Διεύθυνση
του κάθε τμήματος που πραγματοποιείται η κλινική άσκηση.
Οι Κλινικοί Εκπαιδευτές συνεργάζονται και επικοινωνούν με το προσωπικό του
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Φροντίζουν, προστατεύουν και διαφυλάττουν την εικόνα του νοσηλευτηρίου.
Ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή της κλινικής/ τμήματος για τυχόν επίσκεψη
εκπροσώπων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο τμήμα, μετά από την εξασφάλιση της
σχετικής έγκρισης.
Οι Κλινικοί Εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να αρνηθούν
θεραπεία από φοιτητές.
Οι Κλινικοί Εκπαιδευτές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλοι οι φοιτητές γνωρίζουν και
τηρούν τους κανόνες και πολιτικές του νοσηλευτηρίου και τμήματος που τους φιλοξενεί.
Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον κλινικό χώρο.
Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο του νοσηλευτηρίου.

Ε. Ολοκλήρωση πρακτικής/ κλινικής άσκησης φοιτητών
Με την ολοκλήρωση της άσκησης ο Κλινικός Εκπαιδευτής του φοιτητή και εκπρόσωπος του
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (εκεί όπου εφαρμόζεται), πραγματοποιούν την τελική αξιολόγηση του
φοιτητή.
Σε περίπτωση ατομικού αιτήματος από φοιτητή, το σχετικό έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται
από το Διευθυντή της αντίστοιχης κλινικής ή άλλο εξουσιοδοτημένο προϊστάμενο, αναλόγως του
αιτήματος και να αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας για ενημέρωση.
ΣΤ. Συνημμένα Έντυπα
ΣΤ.1 Πραγματοποίηση πρακτικής/ κλινικής άσκησης φοιτητών και παρακολούθηση εργασιών/
εθελοντικής εργασίας για μαθητές και υποψήφιους φοιτητές.
ΣΤ.2α Υπεύθυνη Δήλωση μέσα στα πλαίσια την πρακτικής/ κλινικής άσκησης φοιτητών
ΣΤ.3 Πιστοποιητικό Υγείας για πρακτική άσκηση φοιτητών
ΣΤ.4 Διαδικασίες Ασφάλειας και Υγείας
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