
 

 Σχολή Επιστημών Υγείας 

ΤΤμμήήμμαα  ΟΟδδοοννττιιααττρριικκήήςς  
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης  

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ, 

Συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση των σπουδών σας! Μετά από πέντε έτη επίπονης προσπάθειας ξεκινάτε μια νέα 

σελίδα στη ζωή σας με την είσοδο σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επαγγελματικό στίβο. Ο στόχος αυτού του 

ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει πόσο καλά προετοιμασμένες/οι αισθάνεστε για να εκτελέσετε μια σειρά 

οδοντιατρικών πράξεων.  

Φύλο:  Α              Γ                  Ηλικία……………        

Χρονολογικό έτος εισαγωγής στο Τμήμα …………...      Χρονολογικό έτος αποφοίτησης……………… 

Έχετε προγραμματίσει να παρακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους επόμενους 24 μήνες στην 

Ελλάδα; Ναι            Όχι             Δ/Α  

 Έχετε προγραμματίσει  να παρακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους επόμενους 24 μήνες στο 

εξωτερικό;  Ναι            Όχι             Δ/Α  

Πόσο καλά προετοιμασμένες/οι αισθάνεστε για να:  

 
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!  

Ικανότητες Ελάχιστα Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

1. Λαμβάνετε πλήρες ιστορικό και να πραγματοποιείτε τις κατάλληλες κλινικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να θέτετε τη διάγνωση 

     

2. Αξιολογείτε τα ευρήματα από το ιστορικό και τις εξετάσεις και να θέτετε τη 
διάγνωση 

     

3. Διαμορφώνετε ασθενοκεντρικό σχέδιο θεραπείας με τη σωστή αλληλουχία των 
απαραίτητων σταδίων  

     

4. Επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους ασθενείς και τους φροντιστές τους      

5. Επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τα άλλα μέλη της 
θεραπευτικής ομάδας (οδοντιάτρους, οδοντοτεχνίτες, γραμματειακό, 
νοσηλευτικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες υγείας) 

     

6. Εφαρμόζετε τα πρωτόκολλα πρόληψης διασποράς των λοιμώξεων      

7. Ερευνάτε και να αξιολογείτε κριτικά την επιστημονική βιβλιογραφία για την 
επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζετε στην κλινική πράξη 

     

8. Χορηγείτε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό απαιτείται      

9. Αντιμετωπίζετε επείγουσες ιατρικές καταστάσεις στο οδοντιατρείο      

10. Δίνετε εξατομικευμένες οδηγίες στοματικής υγιεινής και φροντίδας      

11. Εφαρμόζετε τα κατάλληλα πρωτόκολλα πρόληψης της στοματικής νόσου 
ανάλογα με την περίπτωση 

     

12. Εφαρμόζετε την κατάλληλη τοπική αναισθησία για τον έλεγχο του πόνου      

13. Αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε ενδοστοματικές και περιστοματικές βλάβες 
σε μαλακά μόρια και οστά 

     

14. Θεραπεύετε συντηρητικά την περιοδοντική νόσο       

15. Πραγματοποιείτε απλές και χειρουργικές εξαγωγές δοντιών και ριζών και να 
αντιμετωπίζετε τυχόν συμβάματα 

     

16. Αποκαθιστάτε συντηρητικά τερηδονισμένους οδοντικούς ιστούς επιλέγοντας το 
κατάλληλο εμφρακτικό υλικό  

     

17. Πραγματοποιείτε συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία σε μονόριζα δόντια        

18. Πραγματοποιείτε συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία σε πολύριζα δόντια        

19. Αποκαθιστάτε ελλείποντα δόντια με ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις      

20. Αποκαθιστάτε ελλείποντα δόντια με μερικές οδοντοστοιχίες       

21. Αποκαθιστάτε ελλείποντα δόντια με ολικές οδοντοστοιχίες       

22. Αντιμετωπίζετε τα οδοντιατρικά προβλήματα των παιδιών      

23. Αντιμετωπίζετε τα οδοντιατρικά προβλήματα των ηλικιωμένων ασθενών      

24. Αντιμετωπίζετε τα οδοντιατρικά προβλήματα των ιατρικά επιβαρυμένων 
ασθενών 

     


