
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Το Διαγνωστικό είναι εγκατεστημένο στο ισόγειο της Οδοντιατρικής Σχολής και αποτε-
λείται από δύο χώρους , την αίθουσα υποδοχής των ασθενών και την Διαγνωστική κλινι-
κή. Υποδέχεται τους ασθενείς που απευθύνονται στην Οδοντιατρική Σχολή και κάνει αρ-
χική διάγνωση και διαλογή των ασθενών με την εξής διαδικασία:  

1. Υποδοχή όλων των ασθενών που προσέρχονται στην Οδοντιατρική Σχολή κατό-
πιν τηλεφωνικού ραντεβού. Ως ανώτατο όριο αριθμού προσερχόμενων ασθενών 
ημερησίως ορίζεται ο αριθμός 20, εξαιρούνται τα επείγοντα. Η προσέλευση των 
ασθενών γίνεται καθημερινά και τις ώρες 9.00-14.00 μμ. 

2. Λήψη του ιστορικού των ασθενών 
3. Κλινική εξέταση του ασθενή  
4. Ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο 
5. Κατάρτιση αρχικού σχεδίου θεραπείας και παραπομπή σε ανάλογη κλινική. 

 
Κατηγορίες ασθενών 
 

1) Ασθενείς που προσέρχονται στη Σχολή για πρώτη φορά και ύστερα από τηλεφωνικό 
ραντεβού:  

• Καταγράφονται τα στοιχεία τους στη μηχανοργάνωση και καταβάλλονται να ανάλογα  
        εξέταστρα.  
• Εξετάζονται στο Διαγνωστικό, συμπληρώνεται το ιστορικό και υπογράφεται από τον ασθενή 

η ενήμερη συγκατάθεση.  
• Τα ιστορικά συμπληρωμένα διοχετεύονται στη μηχανοργάνωση όπου καταχωρούνται το ιατ-

ρικό ιστορικό, το αρχικό σχέδιο θεραπείας, με τις παραπομπές στις αντίστοιχες κλινικές. Είναι 
αναγκαίο να επισημανθεί ότι στο ιστορικό καταχωρείται ψηφιοποιημένη η πανοραμική ακτι-
νογραφία του ασθενή, καθώς και όλες οι υπόλοιπες που ενδεχομένως θα απαιτηθούν έτσι ώσ-
τε, να είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων κλινικών και πάνω απ’ όλα να αποφεύγον-
ται οι επανειλημμένες και πολλές φορές άσκοπες ακτινογραφικές λήψεις. Αναμφίβολα, είναι 
πολύ χρήσιμο να υπάρξει προσπάθεια εκ μέρους των κλινικών (προπτυχιακών και μεταπτυχι-
ακών), όσων δεν έχουν ενταχθεί, να ενταχθούν στο σύστημα της κεντρικής μηχανοργάνωσης 
(η υποδομή υπάρχει). Έτσι θα είναι προσβάσιμες και με δυνατότητα επεξεργασίας όλες οι 
πληροφορίες σχετικές με τη θεραπεία των ασθενών.     

•  Μετά την καταγραφή του ιστορικού και λαμβάνοντας υπ’ όψη την επιθυμία του ασθενή 
σε συνδυασμό με τη διάγνωση και τον αρχικό θεραπευτικό σχεδιασμό, προκύπτουν οι 
εξής κατηγορίες:

 α) Ο ασθενής παραπέμπεται σε προπτυχιακή κλινική (μία ή περισσότερες ανάλογα με το αρχι-
κό σχέδιο θεραπείας) και μπαίνει στη διαδικασία διανομής στους φοιτητές. 

   

 β) Ο ασθενής παραπέμπεται σε μεταπτυχιακή κλινική και ακολουθείται η διαδικασία που πε-
ριγράφεται παρακάτω. Το ποσό των εξέταστρων  που κατέβαλλε θα αφαιρείται από το συνολι-
κό νοσήλιο που προκύπτει από τη θεραπεία του, εφόσον  πραγματοποιηθεί, στη μεταπτυχιακή 
κλινική. 
 

Ειδικότερα: 



 Όταν ο ασθενής παραπέμπεται για θεραπεία σε προπτυχιακό επίπεδο (περίπτωση α). 
• Ο ασθενής ενημερώνεται από το διαγνωστικό ότι, με την περάτωση μιας συγκεκριμένης θεραπε-

ίας  και με παραπεμπτικό της κλινικής, θα καταβάλλει παράβολο κλινικής . Το παράβολο αυτό 
των εισπράττεται στο ισόγειο της Σχολής, συνοδεύεται από αντίστοιχη απόδειξη, είναι αυστηρά 
προσωπικό και ισχύει, ανεξάρτητα του αριθμού των επισκέψεων του ασθενή, για μία

• Υπενθυμίζεται ότι, η καταβολλή του παράβολου της κλινικής προϋποθέτει την ύπαρ-
ξη, στο ιστορικό του ασθενή, της ένδειξης καταβολής των αρχικών εξέταστρων.   

 ολοκλη-
ρωμένη θεραπεία, στην συγκεκριμένη κλινική.   

Ασθενείς που προσέρχονται στη Σχολή μόνοι τους αλλά έχουν έρθει και παλαιότερα ακαδημαϊκά έτη. 
•    Καταβάλλουν στο ταμείο της Σχολής τα ανάλογα  εξέταστρα.  
•    Εξετάζονται στο Διαγνωστικό και καταχωρούνται τα επικαιροποιημένα στοιχεία ιατρικού 
       ιστορικού και αρχικού σχεδίου θεραπείας.  
• Οι ασθενείς αυτοί είναι ήδη καταχωρημένοι, απλώς γίνεται μηχανογραφική ενημέρωση των 

νέων στοιχείων .  
• Η υπόλοιπη διαδικασία είναι ίδια όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. 

 Ασθενείς που συνοδεύουν οι φοιτητές και έρχονται στη Σχολή για πρώτη φορά. 
• Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει το δισέλιδο ιστορικό (ίδιο με του διαγνωστικού) για τον 

ασθενή. Θα συμπληρωθεί φυσικά και το ιατρικό ιστορικό και ο ασθενής θα υπογράψει την ε-
νήμερη συγκατάθεση. 

• Το δισέλιδο ιστορικό θα καταχωρηθεί στη μηχανογράφηση. Σε αυτό το σημείο ο ασθενής θα 
πρέπει να καταβάλει τα εξέταστρα στο ταμείο της Σχολής.. 

•  Η υπόλοιπη διαδικασία είναι ίδια όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. 
 Ασθενείς που συνοδεύουν οι φοιτητές αλλά έχουν έρθει και παλαιότερα. 

• Ισχύουν τα ίδια με τις παραγράφους (3) και (4).  
Ασθενείς που προσέρχονται κατευθείαν σε μεταπτυχιακή κλινική χωρίς να μεσολαβήσει το Δι-
αγνωστικό. 

• 
• 

Δεν καταβάλλουν εξέταστρα διαγνωστικού.  

• 
Ακολουθούν την ισχύουσα, κατά περίπτωση, διαδικασία των μεταπτυχιακών κλινικών 
Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρούνται στη μηχανογράφηση πριν την έναρξη της 
θεραπείας

• Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ασθενούς σε μεταπτυχιακή κλινική, εάν προκύψει οποιαδή-
ποτε διαφορετική εργασία που άπτεται άλλου γνωστικού αντικειμένου και αφορά στο σχέδιο 
θεραπείας, του επιπέδου δυσκολίας, ο ασθενής, με παραπεμπτικό, θα κατευθύνεται κατά προ-
τεραιότητα σε αντίστοιχη μεταπτυχιακή κλινική. 

. Κατά προτίμηση να υπάρχει η δυνατότητα αυτή η καταχώρηση να γίνεται εντός 
του χώρου της μεταπτυχιακής κλινικής. Διαφορετικά να παραπέμπονται στη μηχανογράφηση 
στο ισόγειο της Σχολής. Η καταχώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει: ιατρικό ιστορικό και αν-
τίστοιχη ενήμερη συγκατάθεση. 

7) Σε περίπτωση προσέλευσης επείγοντος περιστατικού (με εκτίμηση του εξεταστή). 
•  Καταγράφονται τα στοιχεία τους στη μηχανοργάνωση και καταβάλλουν στο  ταμείο της  
         Σχολής, τα εξέταστρα.  
• Εξετάζονται στο Διαγνωστικό, συμπληρώνεται το ιστορικό και υπογράφεται από τον ασθενή 

η ενήμερη συγκατάθεση.  
•   Στη συνέχεια ο ασθενής παραπέμπεται άμεσα στην αντίστοιχη, με το πρόβλημά του, μεταπτυ-

χιακή κλινική, ώστε να του παρασχεθεί μια πρώτη βοήθεια η οποία και καταγράφεται. Η περαι-



τέρω θεραπεία του ασθενή, εφόσον την επιθυμεί, ακολουθεί, μέσω του Διαγνωστικού, τις διαδι-
κασίες που περιγράφονται παραπάνω.   

• 7) Αφορά όλες τις περιπτώσεις
• Δε γίνεται καμία καταχώρηση στη μηχανοργάνωση (ούτε και των ασθενών των 

: 

      φοιτητών) αν δεν συνοδεύεται από ιατρικό ιστορικό.                                                                                                                 


