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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
1.1. Τοµέας δραστηριοτήτων 

Ο ιατρικός επισκέπτης είναι υπάλληλος φαρµακευτικής βιοµηχανίας ή εταιρείας που επισκέπτεται 
γιατρούς, οδοντογιατρούς, φαρµακοποιούς, κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και ασφαλιστικά ταµεία 
για την ενηµέρωση / προώθηση των προϊόντων της εταιρείας µε σκοπό να πείσει τον ιατρό να 
συνταγογραφήσει το φάρµακο της εταιρείας. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis)  
2.1.Επαγγελµατικά καθήκοντα 

Ο ιατρικός επισκέπτης έχει ως έργο του την ενηµέρωση των ιατρών, αλλά και άλλων υγειονοµικών, 
για τα καινούργια φαρµακευτικά σκευάσµατα καθώς και την υπενθύµιση για τη χορήγηση και τη δράση 
των παλιότερων σκευασµάτων. Τα µέσα που χρησιµοποιεί για τη δουλειά του είναι διαφηµιστικά έντυπα, 
στα οποία αναγράφονται σηµαντικά στοιχεία του σκευάσµατος, αποτελέσµατα κλινικών µελετών, καθώς 
επίσης και δείγµατα σκευασµάτων. Τα έντυπα και τα δείγµατα παρέχονται από τις φαρµακοβιοµηχανίες.  

Ο ιατρικός επισκέπτης εργάζεται εντός ή εκτός γραφείου µε εξωτερικές µετακινήσεις, αλλά γενικά σε 
εσωτερικούς χώρους. Η προσέγγιση των πελατών γίνεται κυρίως ατοµικά, αλλά σε ορισµένες 
περιπτώσεις και οµαδικά, όταν βρίσκονται πολλά άτοµα στον ίδιο χώρο. Η προσέγγιση διαρκεί συνήθως 
λίγα λεπτά της ώρας. Ο ιατρικός επισκέπτης αναλαµβάνει µια γεωγραφική περιοχή µε συγκεκριµένο 
πελατολόγιο, την οποία επισκέπτεται µε καθηµερινές διαδροµές βάσει του προγράµµατος επισκέψεων 
που καταρτίζει. Το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς του το αναλώνει στις µετακινήσεις και επισκέψεις 
στους χώρους εργασίας των πελατών του, όπου προωθεί τα προϊόντα της εταιρείας που 
αντιπροσωπεύει, ενώ λιγότερο µέρος το περνά στα γραφεία της εταιρείας που εργάζεται, για 
ενηµέρωση, οδηγίες, απολογισµούς, κ.λ.π. 

2.2. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας γνωρίζει θέµατα που αφορούν στην ενηµέρωση φορέων της υγείας για 

τα προϊόντα της εταιρείας που θα εκπροσωπεί και στην προώθηση των προϊόντων αυτών µε σκοπό την 
πώληση. 

2.3. Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων  
Ο ιατρικός επισκέπτης πρέπει να διαθέτει όλα τα προσόντα ενός καλού ειδικού πωλήσεων. 

Χρειάζεται να είναι δυναµικός, να έχει ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, πειθώ και 
καλούς τρόπους. Η επιτυχής άσκηση του επαγγέλµατος απαιτεί τακτική εκπαίδευση και ενηµέρωση σε 
ιατρικά και φαρµακευτικά θέµατα, αλλά και υλοποίηση συγκεκριµένων οικονοµικών στόχων. 

2.4. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων 
Ο Ιατρικός επισκέπτης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήµερος και εκπαιδευµένος στα νέα φάρµακα 

που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία του καθώς και από τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να είναι 
ικανός να αναλύει µειονεκτήµατα/πλεονεκτήµατα αναδεικνύοντας και προωθώντας τα φάρµακα της 
εταιρείας. Ακόµη θα πρέπει να γνωρίζει την στρατηγική προώθησης των πωλήσεων των ανταγωνιστών 
και θα πρέπει να είναι ικανός να αναπτύσσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες.  
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ιατρικός Επισκέπτης πρέπει να 

ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
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βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ιατρικός Επισκέπτης εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 

Α.-Γενικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες 

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο υποψήφιος στην ειδικότητα Ιατρικός Επισκέπτης 
θα πρέπει να έχει αποκτήσει την απαιτούµενη κατάρτιση ώστε: 

 ANATOMIA 

1. Να µπορεί να περιγράφει το ανθρώπινο σώµα και να γνωρίζει βασικές γνώσεις της 
µακροσκοπικής ανατοµικής των οργάνων. 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

2. Να είναι σε θέση να περιγράφει τη δοµή της σύγχρονης επιχείρησης, του τρόπου 
λειτουργίας της και των αναγκών της.  

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

3. Να γνωρίζει τη βιοχηµική βάση που λειτουργεί ένας οργανισµός, και να είναι εξοικειωµένος 
µε τις βασικές αρχές της βιοχηµείας, καθώς και µε τα διάφορα βιοχηµικά µόρια (πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λιπίδια, κ.λ.π.). όπως και µε τη λειτουργία και σύνθεσή τους στον οργανισµό. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

4. Να είναι εξοικειωµένος µε τα διάφορα είδη επικοινωνίας στο σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον.  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

5. Να γνωρίζει τον µικροβιακό κόσµο καθώς και τον τρόπο δράσης του στον ανθρώπινο 
οργανισµό.  

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 
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6. Να γνωρίζει τα απαραίτητα σχετικά µε τη φυσιολογία των κυττάρων, των ιστών, του 
νευρικού συστήµατος και του κυκλοφορικού συστήµατος καθώς και ό,τι έχει σχέση µε τα 
νοσήµατα των διαφόρων συστηµάτων του ανθρώπινου οργανισµού (αναπνευστικού, 
κυκλοφορικού, πεπτικού κ.λ.π.). 

ΑΡΧΕΣ MARKETING 

7. Να γνωρίζει τη φύση, την φιλοσοφία και τις εφαρµογές της επιστήµης του marketing µέσα 
από την ανάπτυξη και περιγραφή του ρόλου του marketing στην επιχείρηση. 

 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ  

8. Να γνωρίζει τα απαραίτητα σχετικά µε τα νοσήµατα των διαφόρων συστηµάτων 
(γαστρεντερικού, αναπνευστικού, κυκλοφορικού, κ.λ.π.). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

9. Να είναι εξοικειωµένος µε την τέχνη της πώλησης, να µπορεί να ανιχνεύει τις ανάγκες του 
πελάτη, να τις ικανοποιεί, να χειρίζεται και να αντιµετωπίζει τις διάφορες καταστάσεις και να 
κλείνει την συνάντηση µε τους πελάτες, µε πώληση του προϊόντος. 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

10. Να γνωρίζει τη φύση των δηµόσιων σχέσεων και τις εφαρµογές τους µέσα από την 
ανάπτυξη και περιγραφή του ρόλου που διαδραµατίζουν στην επιχείρηση. Ακόµη να είναι 
εξοικειωµένος µε την οργάνωση των δηµοσίων σχέσεων µέσα στο επιχειρησιακό 
περιβάλλον. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

11. Να γνωρίζει πώς οργανώνεται, διοικείται και συντηρείται ένα τµήµα ή δίκτυο πωλήσεων σε 
µια επιχείρηση και πώς αλληλεπιδρά µε το τµήµα marketing αυτής. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING 

12. Να κατέχει τη λειτουργία της στρατηγικής marketing στη σύγχρονη επιχείρηση, προκειµένου 
αυτή να δηµιουργήσει και να συντηρήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αγορά. 

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ  

13. Να γνωρίζει στο πεδίο της τοξικολογίας, από πού προέρχονται οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
των φαρµάκων καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης τους σε σχέση µε το θεραπευτικό όφελος. 

    ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 

14. Να γνωρίζει τον τρόπο δράσης των φαρµάκων, των παραγόντων που την επηρεάζουν, και 
εν συνεχεία τη φαρµακολογία των συστηµάτων (ΑΝΣ και ΚΝΣ). 

15. Να γνωρίζει τη φαρµακολογία των συστηµάτων (ενδοκρινικό, καρδιαγγειακό, πεπτικό, 
ουροποιητικό, αιµοποιητικό, κ.λ.π.). 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

16. Να είναι εξοικειωµένος µε την τέχνη της επικοινωνίας και τον τρόπο που θα την 
χρησιµοποιεί στις συναντήσεις του µε τους γιατρούς.  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
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17. Να γνωρίζει θέµατα που έχουν σχέση µε τη συµπεριφορά του καταναλωτή καθώς και τα 
διάφορα πρότυπα/εργαλεία ανάλυσης αυτής. 

 

Β.- Ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες. 

Ο υποψήφιος ιατρικός επισκέπτης θα πρέπει:  

α) να είναι εξοικειωµένος: 

              ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

1. Με το σύνολο των επιστηµονικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση 
αριθµητικών δεδοµένων και ποιοτικών χαρακτηριστικών στις επιστήµες της υγείας. 

ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

2. Με τον κλάδο της αγοράς φαρµάκου στην Ελλάδα σε ένα γενικό επίπεδο, αλλά και µε τις 
ιδιαιτερότητές της σε ό,τι αφορά το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινείται ως ιατρικός 
επισκέπτης. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

3. Με το νοµικό πλαίσιο που διέπει την φαρµακευτική αγορά στην Ελλάδα.  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

4. Με την Αγγλική γλώσσα, όπως αυτή χρησιµοποιείται στον τοµέα της υγείας. Η Αγγλική 
γλώσσα θα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την ανάγνωση και κατανόηση ιατρικών 
δηµοσιεύσεων (π.χ. κλινικές µελέτες), τις οποίες καλείται να γνωρίζει ο ιατρικός επισκέπτης 
για τα θέµατα που ενηµερώνει τους γιατρούς. 

 

ΦΑΡΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

5. Με τις βασικές έννοιες της φαρµακοοικονοµίας,  
 
 

β)Να γνωρίζει: 

6. Πόσο κοστίζει η ανάπτυξη ενός φαρµάκου, η θεραπεία µιας νόσου και γενικότερα πόσο 
κοστίζει η υγεία. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 
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δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 

 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ιατρικός Επισκέπτης, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
Γενικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες 

Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι ικανός: 

Να χειρίζεται το ευρέως χρησιµοποιούµενο λειτουργικό σύστηµα των windows και το λογισµικό 
πακέτο MS Office (word, excel, power point) ως εργαλείο στην καθηµερινότητα της εργασίας του 
µε βάση γενικές και ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις της ειδικότητάς του. Επίσης να µπορεί να 
συντάσσει εκθέσεις, αλληλογραφία, να ετοιµάζει παρουσιάσεις κλπ. 
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4.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
1. Ποια είναι η δοµή του κυττάρου;  
2. Ποια είναι τα όργανα του αναπνευστικού συστήµατος και σε τι χρησιµεύουν; 
3. Ποιες είναι οι βαλβίδες της καρδιάς και πού βρίσκονται; 
4. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ αρτηριών και φλεβών; 
5. Ποια είναι τα όργανα του πεπτικού συστήµατος; 
6. Πώς διακρίνονται οι µυϊκές ίνες ανάλογα µε τη λειτουργία, τη µορφολογία και τη διάταξή τους και 

πού τις συναντάµε; 
7. Τι είναι το νευρικό σύστηµα και σε ποια τµήµατα υποδιαιρείται; 
8. Ποια είναι τα δύο κύρια τµήµατα του ουροποιητικού συστήµατος και από ποια όργανα αποτελείται 

το καθένα από αυτά; 
9. Τι ονοµάζεται επιχείρηση και σε ποιες βασικές νοµικές µορφές διακρίνεται; 
10. Ποια είναι τα οφέλη από τη λειτουργία του προγραµµατισµού µιας επιχείρησης; 
11. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι προγραµµάτων µιας επιχείρησης; 
12. Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας λήψης διοικητικών αποφάσεων σε µια επιχείρηση;  
13. Τι εννοούµε µε τον όρο «οργάνωση» σε µια επιχείρηση και ποια είναι τα βασικά επίπεδα της 

ιεραρχικής πυραµίδας των στελεχών της; 
14. Τι είναι το οργανόγραµµα µιας επιχείρησης και ποιες πληροφορίες µπορούµε να αντλήσουµε από 

αυτό; 
15. Πώς αντιλαµβάνεστε τον όρο «κίνητρο» για έναν εργαζόµενο σε µια επιχείρηση και ποια είναι τα 

σπουδαιότερα κίνητρα; 
16. Τι εννοούµε µε τον όρο «έλεγχο» σε µια επιχείρηση και ποια είναι τα βήµατα εφαρµογής ενός 

συστήµατος ελέγχου; 
17. Να δώσετε τους ορισµούς των παρακάτω: α) αντιγραφή του γενετικού υλικού, β) µεταγραφή του 

γενετικού υλικού και γ) µετάφραση του γενετικού υλικού. 
18. Τι είναι τα ένζυµα και ποιο ρόλο επιτελούν; 
19. Τι συµβαίνει κατά τη γλυκόλυση και τι παράγεται από το µεταβολισµό της φρουκτόζης; 
20. Από τι αποτελούνται οι πρωτεΐνες (δοµή) και ποιες λειτουργίες επιτελούν; 
21. Ποια νουκλεϊνικά οξέα συναντάµε στις διαδικασίες της αντιγραφής και της µεταγραφής του 

γενετικού υλικού και πού ακριβώς εµπλέκονται; 
22. Τι είναι τα πεπτίδια; 
23. Να δώσετε τους ορισµούς των παρακάτω: α)συνένζυµο β) αποένζυµο γ) ολοένζυµο. 
24. Τι είναι οι υδατάνθρακες; Ποιες κατηγορίες υδατανθράκων γνωρίζετε;  
25. Τι ονοµάζεται «επιχειρησιακή επικοινωνία» και σε ποιες κατηγορίες  διακρίνεται; 
26. Τι εννοούµε µε τον όρο «εσωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία» και µε ποια µέσα επιτυγχάνεται;

  
27. Τι ονοµάζεται «τυπική επικοινωνία» και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται; Να δώσετε ένα 

παράδειγµα τυπικής επικοινωνίας. 
28. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας πωλητής πριν συντάξει µια επιστολή προώθησης ενός προϊόντος; 
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29. Πώς αντιλαµβάνεστε τον όρο «σύσκεψη» σε µια επιχείρηση και ποια στοιχεία καθορίζουν την 
επιτυχία της; 

30. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν την τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ στελεχών επιχείρησης και 
πελατών; 

31. Ποιες είναι οι βασικές αρχές και τα στοιχεία που τηρούνται στην προσωπική συνέντευξη για 
πρόσληψη: α) από πλευράς επιχείρησης β) από πλευράς υποψηφίου προσλαµβανοµένου; 

32. Τι ονοµάζονται µικρόβια και πώς ταξινοµούνται; 
33. Nα αναφέρετε τους τρόπους µετάδοσης των µικροβίων. 
34. Πώς διακρίνεται η φυσιολογική µικροβιακή χλωρίδα ανάλογα µε τις περιοχές του ανθρώπινου 

σώµατος στις οποίες απαντάται; 
35. Πώς επιτυγχάνεται ο ανασυνδυασµός του γενετικού υλικού; 
36. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των νοσοκοµειακών λοιµώξεων: α) στους νοσηλευόµενους και β) στη 

νοσηλευτική µονάδα που νοσηλεύονται; 
37. Ποια είναι η δράση των αντιβακτηριακών και ποιες οι βασικές τους ιδιότητες; 
38. Ποια είναι τα κυριότερα είδη του γένους σαλµονέλλα και ποιες είναι οι κυριότερες µορφές 

µόλυνσης από αυτό; 
39. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αντιµικροβιακή δράση των αντισηπτικών – απολυµαντικών; 
40. Τι ονοµάζεται «κύτταρο», «ιστός», «όργανο» και τι ονοµάζεται «σύστηµα» στη Φυσιολογία; 
41. Από τι αποτελείται το νευρικό κύτταρο και ποια η κύρια λειτουργία του; 
42. Τι είναι το πυραµιδικό και τι το εξωπυραµιδικό σύστηµα; 
43. Να περιγράψετε τη µικρή και µεγάλη κυκλοφορία της καρδιάς. 
44. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του αίµατος; 
45. Ποιες είναι οι κατηγορίες των λευκών αιµοσφαιρίων και ποιος ο φυσιολογικός τους αριθµός; 
46. Ποιες είναι οι οµάδες αίµατος, τι συγκολλητινογόνα και τι συγκολλητίνες έχει η κάθε οµάδα; 
47. Τι ονοµάζεται «παθητική» και τι «ενεργητική ανοσία»; 
48. Τι είναι υπερθυρεοειδισµός, τι υπερπαραθυρεοειδισµός και ποιες οι λειτουργίες της θυροξίνης; 
49. Ποια είναι η ορµόνη που παράγεται από τους παραθυρεοειδείς αδένες και τι δουλειά κάνει; 
50. Ποια στοιχεία  είναι απαραίτητα για τη συντονισµένη διαδικασία της αναπνοής; Να δώσετε ένα 

παράδειγµα ανεπιτυχούς αναπνοής. 
51. Να περιγράψετε εν συντοµία τις λειτουργίες των νεφρών. 
52. Να περιγράψετε το γεννητικό σύστηµα του άνδρα και της γυναίκας. 
53. Ποια είναι τα προϊόντα πέψης των θρεπτικών ουσιών; 
54. Ποιοι είναι οι αδένες του δέρµατος και τι εκκρίνουν; 
55. Ποιος είναι ο ρόλος του σκελετού στο ανθρώπινο σώµα; 
56. Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία του µίγµατος του marketing; 
57. Με ποια κριτήρια και ποιες µεθόδους γίνεται η τµηµατοποίηση της αγοράς; 
58. Ποια είναι τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος; 
59. Ποια είναι τα βασικά βήµατα που ακολουθούνται για την έρευνα αγοράς ενός προϊόντος; 
60. Ποια στοιχεία απαρτίζουν το µίγµα προβολής ενός προϊόντος; 
61. Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες αναγκών τις οποίες θέλει να ικανοποιήσει ο καταναλωτής 

προβαίνοντας στην αγορά αγαθών; 
62. Σε ποιους βασικούς παράγοντες βασίζεται η πρόγνωση των πωλήσεων µελλοντικών χρονικών 

περιόδων; 
63. Πώς αντιλαµβάνεστε την έννοια του προϊόντος για το marketing; 
64. Τι ονοµάζεται διάγνωση και τι θεραπεία της νόσου; 
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65. Ποιους µηχανισµούς άµυνας διαθέτει ο ανθρώπινος οργανισµός κατά των λοιµογόνων 
παραγόντων; 

66. Πώς µεταδίδεται το AIDS; 
67. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του πνεύµονα; 
68. Ποια είναι τα αίτια της πνευµονίας; 
69. Τι είναι το έµφραγµα του µυοκαρδίου και πώς εκδηλώνεται; 
70. Τι είναι η φλεβοθρόµβωση και ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες; 
71. Τι είναι υπέρταση, τι υπόταση και ποια τα αίτια της υπέρτασης; 
72. Ποιοι είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες για την εµφάνιση του πεπτικού έλκους;  
73. Πού οφείλεται η ηπατίτιδα Β και πώς µεταδίδεται; 
74. Ποια είναι η κλινική εικόνα του κωλικού των νεφρών; 
75. Ποια είναι τα αίτια και τα συµπτώµατα των ουρολοιµώξεων; 
76. Ποια είναι η κλινική εικόνα της καρδιακής ανεπάρκειας; 
77. Ποια είναι η συχνότητα εµφάνισης του σακχαρώδη διαβήτη και ποιοι οι κλινικοί του τύποι; 
78. Ποια είναι η αιτιολογία της σιδηροπενικής αναιµίας; 
79. Ποια είναι η κλινική εικόνα του αλλεργικού σοκ; 
80. Ποια είναι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ενός καλού πωλητή; 
81. Ο εξωτερικός πωλητής πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο «εγώ» µε τον πελάτη; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 
82. Ποια είναι τα βασικά στάδια µιας αποτελεσµατικής πώλησης; 
83. Ποια πρέπει να είναι η συµπεριφορά του πωλητή σε εξωστρεφή πελάτη; 
84. Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη από τους πωλητές κατά την ταξινόµηση των πελατών στις 

διάφορες κατηγορίες κοινωνικών τάξεων; 
85. Τι σκοπό έχει η οργάνωση επαφών µε τους πελάτες από την πλευρά του πωλητή; 
86. Να αναφέρετε τα ειδικά προγράµµατα για την ψυχολογική τόνωση των πωλητών. 
87. Πώς µπορεί να οργανώσει την εργασία του ένας πωλητής ώστε να αυξήσει την 

αποτελεσµατικότητά της; 
88. Τι εννοούµε µε τον όρο «δηµόσιες σχέσεις»; 
89. Ποιοι είναι οι στόχοι των επαγγελµατιών των δηµοσίων σχέσεων, όταν καταστρώνουν τη 

στρατηγική τους; 
90. Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία των δηµοσίων σχέσεων; 
91. Ποια είναι τα τέσσερα διαδοχικά στάδια για τη λειτουργία της διαδικασίας των δηµοσίων σχέσεων; 
92. Ποια βήµατα θα πρέπει να ακολουθεί ο επαγγελµατίας των δηµοσίων σχέσεων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων; 
93. Ποια στάδια ακολουθεί η διαδικασία της έρευνας για την κοινή γνώµη; 
94. Να αναφέρετε τις τέσσερις κύριες µεθόδους ως προς τη συλλογή πληροφοριών για τις απόψεις 

του κοινού. 
95. Ποια τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του µεταδιδόµενου µηνύµατος µε φυλλάδια και 

µπροσούρες; 
96. Να αναφέρετε τους παράγοντες για τη διαδικασία της αξιολόγησης, πριν και µετά την εφαρµογή 

των προγραµµάτων των δηµοσίων σχέσεων. 
97. Έχουν µεγαλύτερη σηµασία οι πωλήσεις σήµερα από ό,τι τα προηγούµενα χρόνια; Αιτιολογήστε 

την απάντησή σας. 
98. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συνυπολογισθούν κατά την οργάνωση πωλήσεων από µια 

εταιρεία; 
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99. Σε µια επιχείρηση ο αριθµός των εξωτερικών πωλητών είναι διαφορετικός από τον αριθµό των 
περιοχών όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ποιες είναι οι δύο κυριότερες επιλογές που έχει 
η διοίκηση πωλήσεων για να πετύχει την άριστη κατανοµή των πωλητών της; 

100. Να αναφέρετε τα βασικά τµήµατα από τα οποία µπορεί να απαρτίζεται η διεύθυνση πωλήσεων 
µιας µεσαίου µεγέθους φαρµακευτικής εταιρείας.  

101. Εξηγήστε πώς διαµορφώνεται η τιµή πώλησης ενός προϊόντος από µια εταιρεία, όταν γνωρίζει το 
µέσο κόστος του προϊόντος και το περιθώριο κέρδους. 

102. Σε ποια είδη προϊόντων πιστεύετε ότι η προσωπική πώληση προσφέρει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε µια επιχείρηση; 

103. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι στόχοι που καθορίζονται από τη διοίκηση πωλήσεων προς 
τους πωλητές τους; 

104. Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές προώθησης πωλήσεων που απευθύνονται σε απλούς 
καταναλωτές; 

105. Τι είναι η Τοξικολογία και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επίδραση των τοξικών ουσιών; 
106. Τι είναι δηλητήριο και ποιοι είναι οι τρόποι απορρόφησης των τοξικών ουσιών στον οργανισµό; 
107. Πώς γίνεται η κατανοµή των διαφόρων δηλητηρίων στους ιστούς και πώς γίνεται η απέκκριση 

αυτών; 
108. Να αναφέρετε τους δευτερεύοντες παράγοντες που επηρεάζουν την τοξική επενέργεια του 

δηλητηρίου. 
109. Τι ονοµάζεται αποτοξινωτικός µηχανισµός τοξικής ουσίας και µε ποιο τρόπο γίνεται; 
110. Να αναφέρετε τα βασικά αντίδοτα που χρησιµοποιούνται γενικά στην αντιµετώπιση των 

δηλητηριάσεων. 
111. Να αναφέρετε τις πρώτες βοήθειες που µπορούν να παρασχεθούν σε κάποιον που έχει 

εισπνεύσει δηλητήρια. 
112. Σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται η τεχνητή πρόκληση εµετού σε κάποιον που έχει πάρει 

δηλητήριο από το στόµα; 
113. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τιµολογιακή πολιτική µιας εταιρείας; 
114. Ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα προϊόν προκειµένου να έχει 

διεθνή κυκλοφορία; 
115. Ποιους παράγοντες εξετάζει µια εταιρεία, όταν κάνει ανάλυση περιβάλλοντος στο οποίο διατίθεται 

ένα προϊόν; 
116. Τι περιλαµβάνει η ανάλυση του ανταγωνισµού σχετικά µε το προϊόν «στόχο»; 
117. Να αναφέρετε τις συνήθεις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι φαρµακευτικές εταιρείες 

προκειµένου να καταστρώσουν τη στρατηγική marketing που θα ακολουθήσουν. 
118. Με ποια κριτήρια προσδιορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι µιας εταιρείας διεθνούς 

προσανατολισµού; 
119. Ποιες είναι οι βασικές παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη για την επέκταση µιας επιχείρησης; 

(π.χ. επέκταση σε άλλη χώρα).  
120. Τι σηµαίνει ο όρος «πολιτικός κίνδυνος» για µια εταιρεία που ακολουθεί στρατηγική ανάπτυξης 

στο εξωτερικό; 
121. Ποιες είναι οι βασικές οδοί χορήγησης των φαρµάκων; 
122. Να δώσετε τους ορισµούς των παρακάτω: α) απορρόφηση φαρµάκου,  β) βιοδιαθεσιµότητα, γ) 

βιοϊσοδυναµία και δ) κατανοµή φαρµάκου. 
123. Τι ονοµάζονται υποδοχείς φαρµάκων και τι νευροδιαβιβαστές; 
124. Τι είναι η επιληψία; Ποιος είναι ο µηχανισµός δράσης των αντιεπιληπτικών φαρµάκων; 
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125. Σε ποια είδη διακρίνονται τα αντιυπερτασικά φάρµακα και µε ποιους βασικούς µηχανισµούς 
δρουν; 

126. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές µεταξύ γενικής αναισθησίας και τοπικής αναισθησίας, όσον 
αφορά τις επιπτώσεις τους στον ανθρώπινο οργανισµό;  

127. Ποια είναι τα συµπτώµατα της κατάθλιψης και µε ποιο τρόπο δρουν τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα 
στον ανθρώπινο οργανισµό; 

128. Σε τι χρησιµεύουν τα οπιοειδή αναλγητικά φάρµακα και µε ποιο τρόπο δρουν; 
129. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες φαρµάκων του πεπτικού συστήµατος; 
130. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες φαρµάκων του ενδοκρινικού συστήµατος ;  
131. Τι κάνει ο θυρεοειδής αδένας και ποιες είναι οι δυο κυριότερες θυρεοειδικές ορµόνες; 
132. Γιατί τα αντιβιοτικά δε δρουν στους ιούς; 
133. Να αναφέρετε τις κυριότερες κατηγορίες αντιµικροβιακών φαρµάκων, καθώς και βιταµινών που 

γνωρίζετε. 
134. Τι προκαλούν οι καρδιακές αρρυθµίες και από ποιες αιτίες προέρχονται; 
135. Ποιες κατηγορίες φαρµάκων χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση της στηθάγχης; 
136. Ποιοι είναι οι δυο βασικοί τύποι αντιπηκτικών φαρµάκων που χρησιµοποιούνται ευρέως; 
137. Πώς ορίζει τις έννοιες των αναγκών ο Maslow και πώς τις ταξινοµεί; 
138. Τι ονοµάζεται λεκτική επικοινωνία και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται; 
139. Ποια είναι τα στοιχεία της µη λεκτικής επικοινωνίας; 
140. Ποια είναι τα προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη µεταφορά οπτικών και 

ακουστικών µηνυµάτων από τον πωλητή (δότη) στον πελάτη (δέκτη); 
141. Τι ονοµάζεται ενεργητική, τι παθητική ακοή και µε ποιες προϋποθέσεις επιτυγχάνεται η ενεργητική 

ακοή; 
142. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αντίληψή µας για τους άλλους;  
143. Τι µπορεί να αποτελέσει φραγµό στη λεκτική επικοινωνία; 
144. Τι ικανότητες πρέπει να έχει ο οµιλητής, όταν παρουσιάζει µια οµιλία; Nα αναφέρετε πέντε σηµεία 

σε ό,τι αφορά στην οργάνωση µιας οµιλίας. 
145. Nα αναφέρετε τα τρία στάδια που περιλαµβάνει η µελέτη της συµπεριφοράς του καταναλωτή.  
146. Ποιοι είναι οι βασικοί κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του καταναλωτή; 
147. Ποιοι είναι οι πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του καταναλωτή; 
148. Ποιοι είναι οι τέσσερις ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην καταναλωτική συµπεριφορά 

των ατόµων; 
149. Τι εννοούµε µε τον όρο «τµηµατοποίηση της αγοράς» και ποια είναι τα δύο βασικά ψυχογραφικά 

κριτήρια µε βάση τα οποία γίνεται η τµηµατοποίηση της αγοράς; 
150. Τι ρόλο παίζει η χρησιµότητα που απολαµβάνει ο καταναλωτής από ένα προϊόν στην 

καταναλωτική του συµπεριφορά; 
151. Από τι εξαρτάται η στάση ενός ατόµου σε σχέση µε την αγορά ή µη ενός προϊόντος; 
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ΟΜΑ∆Α Β 
 

1. Τι µελετά η Στατιστική, πού εφαρµόζεται και τι είναι η Βιοστατιστική; 
2. Τι είναι η Περιγραφική Στατιστική και ποιες είναι οι µέθοδοι αυτής; 
3. ∆ώστε τους ορισµούς των παρακάτω: α) Μέση τιµή β) ∆ιάµεσος τιµή και γ) Επικρατούσα τιµή. 
4. Τι ονοµάζουµε εύρος στη Βιοστατιστική και πώς ορίζεται; 
5. Τι είναι η τυπική απόκλιση και γιατί χρησιµοποιείται πιο συχνά απ΄ ό,τι η διασπορά; 
6. Τι είναι ο συντελεστής µεταβλητότητας;  
7. Τι καλείται µεταβλητή, τι τυχαία µεταβλητή και πώς συµβολίζονται;  
8. Τι είναι διακριτή τυχαία µεταβλητή; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
9. Τι είναι συνεχής τυχαία µεταβλητή; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
10. Τι είναι ο µέσος του πληθυσµού και τι η διασπορά του; 
11. Ποιες είναι οι τρεις υποθέσεις που ορίζουν τη διωνυµική κατανοµή; 
12. Πότε χρησιµοποιείται η κατανοµή Poison; 
13. Ποια καλούνται διατεταγµένα δεδοµένα; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
14. Ποια καλούνται διακριτά ή ασυνεχή δεδοµένα; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
15. Ποια καλούνται συνεχή δεδοµένα; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
16. Τι είναι κατανοµή συχνοτήτων; 
17. Τι γνωρίζετε για τα ιστογράµµατα; 
18. Πού χρησιµοποιείται το διάγραµµα σηµείων µιας κατεύθυνσης; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και 

ποια τα µειονεκτήµατά του; 
19. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του διαγράµµατος σηµείων δύο κατευθύνσεων και του 

γραµµογραφήµατος; 
20. Τι καλείται χρόνος επιβίωσης στη Βιοστατιστική; 
21. Πότε θεωρούνται οι ασθενείς «χαµένοι από παρακολούθηση» και σε ποια περίπτωση έχουµε 

«περικεκοµµένη παρατήρηση»; 
22. Τι καλείται « πληθυσµός στόχος»; ∆ώστε ένα παράδειγµα 
23. Τι ονοµάζεται απλό τυχαίο δείγµα και τι συστηµατική δειγµατοληψία; 
24. Τι είναι η απλή γραµµική παλινδρόµηση και τι η ανάλυση συσχέτισης; Πού χρησιµοποιούνται οι 

δύο τεχνικές και ποια είναι η διαφορά τους; 
25. Τι καλείται πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση; 
26. Τι είναι οι ποσοτικές και τι οι ποιοτικές παρατηρήσεις στη Βιοστατιστική; 
27. Τι είναι η Επιδηµιολογία και ποιο είναι το αντικείµενο της αναλυτικής Επιδηµιολογίας; 
28. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι χρήσεις της Επιδηµιολογίας; 
29. Ποιος είναι ο σκοπός της προληπτικής ιατρικής; 
30. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η δήλωση των λοιµωδών νοσηµάτων στις αρµόδιες υγειονοµικές 

αρχές; 
31. Τι είναι επίπτωση στην Επιδηµιολογία και τι επιπολασµός; 
32. Τι είναι οι προοπτικές και τι οι αναδροµικές µελέτες στη Βιοστατιστική; 
33. Τι είναι ευαισθησία και τι ειδικότητα στην Επιδηµιολογία; 
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34. Σε ποιες κατηγορίες µπορούν να ταξινοµηθούν γενικά οι µελέτες που αφορούν τις υγειονοµικές 
υπηρεσίες; 

35. Για ποιους λόγους έχει µεγάλη σηµασία η διαπίστωση οµάδων υψηλού κινδύνου; 
36. Να ορίσετε το νόµο προσφοράς και το νόµο ζήτησης σε σχέση µε την αγορά ενός φαρµάκου. 
37. Τι παριστάνουν οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς ενός φαρµάκου; 
38. Τι παριστάνουν οι καµπύλες αδιαφορίας καταναλωτή σε σχέση µε κάποιο φάρµακο; 
39. Τι σηµαίνει ο όρος «χρησιµότητα καταναλωτή» όσον αφορά την αγορά φαρµάκων; 
40. Τι παριστάνει η γραµµή εισοδηµατικού περιορισµού ενός καταναλωτή σε σχέση µε την αγορά 

ενός φαρµάκου; 
41. Τι είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή ενός φαρµάκου και ποια είναι η οικονοµική της 

ερµηνεία; 
42. Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τη ζήτηση ενός φαρµάκου; 
43. Τι σηµαίνει όταν λέµε ότι ένα φάρµακο εµφανίζει ανελαστική καµπύλη ζήτησης; 
44. Στην αγορά φαρµάκων ισχύουν τα χαρακτηριστικά του πλήρους ανταγωνισµού ή όχι και γιατί; 
45. Πού στοχεύει το κράτος, όταν επιβάλλει διατίµηση στην τιµή ενός φαρµάκου; 
46. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου της φαρµακοβιοµηχανίας στην Ελλάδα; 
47. Με τι σύστηµα προσδιορίζονται οι τιµές στα φάρµακα µε βάση την Ελληνική και Κοινοτική 

νοµοθεσία; 
48. Ποια είναι τα βασικά δίκτυα διανοµής των φαρµακευτικών προϊόντων; 
49. Ποια µεγέθη υπεισέρχονται στον προσδιορισµό του κέρδους µιας φαρµακευτικής επιχείρησης; 
50. Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά που διακρίνει την αγορά φαρµάκων, σε σχέση µε την αγορά ενός 

αγαθού όπου ισχύουν τα χαρακτηριστικά του πλήρους ανταγωνισµού; 
51. Από ποια µεγέθη υπολογίζεται η δαπάνη του καταναλωτή στην αγορά ενός φαρµάκου; 
52. Ποιοι βασικοί παράγοντες συντελούν στον προσδιορισµό του κόστους παραγωγής ενός 

φαρµάκου από µια φαρµακοβιοµηχανία; 
53. Ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές της παραγωγής στον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας; 
54. Τι δείχνει η καµπύλη ίσου κόστους στην παραγωγή ενός φαρµάκου; 
55. Εξηγήστε τους παρακάτω όρους που αναφέρονται στην παραγωγή ενός φαρµάκου από µια 

φαρµακοβιοµηχανία: α) συνολικό κόστος παραγωγής, β) σταθερό κόστος παραγωγής και γ) 
µεταβλητό κόστος παραγωγής. 

56. Τι σηµαίνει όταν λέµε ότι µια φαρµακοβιοµηχανία εµφανίζει στην παραγωγή ενός φαρµάκου 
οικονοµίες κλίµακος και τι αντιοικονοµίες κλίµακος; 

57. Γιατί γίνονται συγχωνεύσεις φαρµακευτικών εταιρειών σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία; 
58. Πώς προσδιορίζεται το κέρδος µιας φαρµακοβιοµηχανίας στις σηµερινές συνθήκες έντονου 

ανταγωνισµού; 
59.  Πότε µια επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη της στον τέλειο ανταγωνισµό; 
60. Ποιοι ορίζονται ως πελάτες σε µια φαρµακευτική εταιρεία; 
61. Ποιοι ορίζονται ως προµηθευτές σε µια φαρµακοβιοµηχανία; 
62. Ποιες είναι οι τάσεις και οι προοπτικές για τον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας στις ΗΠΑ; 
63. Ποιες είναι οι τάσεις και οι προοπτικές για τον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση; 
64. Τι σηµαίνει εξαγορά µιας φαρµακοβιοµηχανίας από άλλη; 
65. Ποιοι παράγοντες διαµορφώνουν την τιµή διάθεσης ενός φαρµάκου στην αγορά; 
66. Πώς αντιλαµβάνεστε τον όρο «δαπάνη για έρευνα» από µια φαρµακοβιοµηχανία; 
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67. Ποια είναι η εικόνα της εγχώριας αγοράς φαρµάκων όσον αφορά την παραγωγή τους στην 
Ελλάδα ή την εισαγωγή τους από άλλες χώρες; 

68. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του τόπου εγκατάστασης µιας νεοσύστατης 
φαρµακοβιοµηχανίας; 

69. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας αγοράς φαρµάκων ολιγοπωλιακής µορφής; 
70. Τι ρόλο επιτελεί η επιτροπή ανταγωνισµού στην αγορά φαρµάκων; 
71. Ποια µορφή αγοράς επικρατεί στην εγχώρια αγορά φαρµάκων µεταξύ των κάτωθι: α) πλήρης 

ανταγωνισµός, β) µονοπώλιο, γ) µονοψώνιο, δ) ανταγωνισµός µε στρεβλώσεις; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

72. Τι ρόλο επιτελεί ο ιατρικός επισκέπτης σε µια φαρµακευτική εταιρεία; 
73. Τι σηµαίνει όταν λέµε ότι ένα φάρµακο έχει µεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή 

από ένα άλλο; 
74. Τι είναι το ΚΕΣΥ και ποιες είναι οι αρµοδιότητές του; 
75. Τι είναι ο ΕΟΦ και ποιος είναι ο σκοπός του; 
76. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του ΕΟΦ για την προστασία της δηµόσιας υγείας σε συνεργασία µε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
77. Ποια είναι η σύνθεση του προσωπικού  του ΕΟΦ; 
78. Ποιες είναι οι κυριότερες επιτροπές και τα συµβούλια που συστήνονται στον ΕΟΦ; 
79. Τι είναι το ΙΦΕΤ και ποιος είναι ο σκοπός του; 
80. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του ΙΦΕΤ; 
81. Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρµακείου; 
82. Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται άδεια για προσωρινό κλείσιµο του φαρµακείου; 
83. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του νοσοκοµειακού φαρµακείου; 
84. Ποια είναι η σωστή διάρθρωση ενός νοσοκοµειακού φαρµακείου; 
85. Ποια όργανα και σκεύη πρέπει να υπάρχουν σε ένα νοσοκοµειακό φαρµακείο; 
86. Ποιος είναι ο ιδανικός χώρος σε ένα νοσοκοµείο για τη στέγαση του φαρµακείου του και ποιες 

περιβαλλοντικές συνθήκες πρέπει να υπάρχουν; 
87. Να αναφέρετε τα διαχειριστικά βιβλία ενός νοσοκοµειακού φαρµακείου. 
88. Από ποιες ειδικότητες προσωπικού στελεχώνεται ένα νοσοκοµειακό φαρµακείο; 
89. Από ποιες αρχές εποπτεύεται η λειτουργία των φαρµακαποθηκών; 
90. Ποιο είναι το βασικό αντικείµενο λειτουργίας µιας φαρµακαποθήκης; 
91. Από ποιους χώρους πρέπει να απαρτίζεται µια φαρµακαποθήκη µε βάση τη νοµοθεσία; 
92. Ποιος είναι ο κανονισµός προµήθειας φαρµάκων των φαρµακαποθηκών; 
93. Τι πρέπει να διαθέτει µια φαρµακαποθήκη από πλευράς εξοπλισµού µε βάση τη νοµοθεσία; 
94. Από ποιους γίνεται ο έλεγχος των φαρµάκων στα φαρµακεία, στις φαρµακαποθήκες και στα 

νοσηλευτικά ιδρύµατα; 
95. Ποια είναι η αποστολή του σώµατος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ); 
96. Σε ποιους τοµείς διαρθρώνεται το σώµα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ); 
97. Ποια στοιχεία περιλαµβάνει υποχρεωτικά µια ιατρική συνταγή; 
98. Ποιος κανονισµός ισχύει για την εισαγωγή φαρµάκων που προέρχονται από χώρες που δεν είναι 

µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
99. Ποιες είναι οι πληροφορίες που δίνονται από τον ιατρικό επισκέπτη κατά την παρουσίαση ενός 

φαρµακευτικού προϊόντος; 
100. Ποιες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στις µικρές στοιχειώδεις συσκευασίες των 

φαρµακευτικών προϊόντων; 
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101. Τι εννοούµε µε τον όρο «δεοντολογία επαγγέλµατος»; 
102. Τι περιλαµβάνει ο κώδικας πρακτικής και δεοντολογίας; 
103. Από ποιον ορίζεται και από ποιους απαρτίζεται η πρωτοβάθµια επιτροπή για τον έλεγχο της 

τήρησης εφαρµογής του κώδικα πρακτικής και δεοντολογίας; 
104. Τι περιλαµβάνει η προώθηση των φαρµακευτικών προϊόντων; 
105. Ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητο να αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών των φαρµακευτικών 

προϊόντων πριν τη λήξη τους; 
106. Τι πρέπει να ισχύει µε βάση τη νοµοθεσία σχετικά µε τη διανοµή εντύπων προώθησης 

φαρµακευτικών προϊόντων; 
107. Από ποια φαρµακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να δίνεται κανένα δείγµα; 
108. Ποιος είναι ο ρόλος της επιστηµονικής υπηρεσίας µιας φαρµακευτικής επιχείρησης και µε τι είναι 

επιφορτισµένη; 
109. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις που µπορεί να οργανώσει µια φαρµακευτική επιχείρηση; 
110. Ποια πρέπει να είναι η σχέση του φαρµακοποιού µε το κοινό στα πλαίσια της δεοντολογίας; 
111. Ποια είναι η συµβολή του φαρµακοποιού µε ιδιόκτητο φαρµακείο στην προστασία της δηµόσιας 

υγείας; 
112. Ποια η σχέση του φαρµακοποιού µε τους λοιπούς υγειονοµικούς επιστήµονες; 
113. Τι εννοούµε µε τον όρο «οικονοµική της υγείας»; 
114. Ποια είναι τα βασικά θέµατα που αφορούν την οικονοµική της υγείας; 
115. Ποιοι είναι οι βασικοί σκοποί και στόχοι της οικονοµικής της υγείας; 
116. Τι ορίζεται ως σύστηµα υγείας; 
117. Με ποιους τρόπους µπορεί να προσδιοριστεί ένα σύστηµα υγείας;  
118. Ποιες είναι οι τρεις µεταβλητές του συστήµατος υγείας πολλαπλών µεταβλητών; 
119. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία του συστήµατος υγείας «συνολικού κύκλου εργασιών». 
120. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία του «συστήµατος υγείας ως παραγωγική διαδικασία». 
121. Ποιοι παράγοντες αιτιολογούν την αναγκαιότητα µελέτης της οικονοµικής της υγείας; 
122. Πώς λειτουργεί ο µηχανισµός της αγοράς στην αγορά υπηρεσιών υγείας; 
123. Ποιοι είναι οι πέντε βασικοί παράγοντες που δρουν σε ένα σύστηµα υγείας; 
124. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του αποκεντρωµένου συστήµατος υγείας. 
125. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεντρωτικού συστήµατος υγείας. 
126. Ποια είναι τα τρία βασικά στοιχεία ενός φιλελεύθερου συστήµατος οργάνωσης της υγείας; 
127. Ποια µέτρα εφαρµόζονται για την µερική αποκατάσταση των µηχανισµών της αγοράς σε ένα 

φιλελεύθερο σύστηµα υγείας; 
128. Τι σηµαίνει ο όρος «νοσηρότητα»; 
129. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση υπηρεσιών υγείας και φαρµάκων από πλευράς 

ζήτησης; 
130. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση υπηρεσιών υγείας και φαρµάκων από πλευράς 

προσφοράς; 
131. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες υγείας που περιλαµβάνονται σε έναν τακτικό κρατικό 

προϋπολογισµό; 
132. Γιατί εµφανίζεται συνεχώς αυξητική τάση στις δαπάνες υγείας; 
133. Πώς λειτουργεί το διανεµητικό σύστηµα υγείας στη δηµόσια ασφάλιση υγείας 
134. Πώς λειτουργεί το ανταποδοτικό σύστηµα υγείας στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας; 
135. Τι εννοούµε µε τον όρο «κάρτα νοσηλείας»; 
136. Να δώσετε τους ορισµούς των παρακάτω: α) νοσοκοµειακό κόστος, β) µέσο ηµερήσιο κόστος. 



  

 
 

 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

Σελίδα 21 από 23 

137. Τι είναι το ηµερήσιο νοσήλιο; 
138. Από πού χρηµατοδοτούνται τα δηµόσια και από πού τα ιδιωτικά νοσοκοµεία; 
139. Ποια είναι τα τρία βασικά επίπεδα υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα; 
140. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ επάρκειας και αποτελεσµατικότητας σε ένα σύστηµα υγείας; 
141. Τι σηµαίνει ο όρος «αποδοχή ενός συστήµατος υγείας»; 
142. Τι σηµαίνει ο όρος «αποδοτικότητα ενός συστήµατος υγείας»;  
143. Σε τι συνίσταται η ανάλυση κόστους-ωφέλειας ως µορφή οικονοµικής αξιολόγησης ενός 

συστήµατος υγείας; 
144. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δηµόσιας ασφάλισης υγείας; 
145. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας; 
146. Τι εννοούµε µε τον όρο «χρηµατοδότηση υπηρεσιών υγείας» από τον κρατικό προϋπολογισµό; 
147. Τι σηµαίνει ο όρος «κοινωνική ασφάλιση»; 
148. Τι εκφράζει ο δείκτης αριθµός νοσηλευτικών κλινών ενός έτους ανά πληθυσµό έτους; 
149. Τι εκφράζει ο δείκτης συνολικές δαπάνες έτους Α ανά συνολικές ηµέρες νοσηλείας έτους Α, για 

ένα νοσοκοµείο; 
150.  A.- Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα (ή το 

αντίστροφο). Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγµατα: 
 

1. Το «MERONEM» I.M. ενδείκνυται για την αντιµετώπιση σε ενήλικες των ακόλουθων λοιµώξεων 
που προκαλούνται από µονήρη ή πολλαπλά βακτήρια ευαίσθητα στη Meropenem: 

 Οξεία βακτηριακή έξαρση χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας 
 Μη επιπλεγµένες λοιµώξεις του ουροποιητικού. 

 

2. «FIXOTIDE INHALER» 
ΑΝΤΕΝ∆ΕIΞΕΙΣ 

Τo Fixotide Inhaler αντενδείκνυται σε ασθενείς µε ιστορικό υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε 
από τα συστατικά του. 

Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι: 

Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, απλός οφθαλµικός έρπητας, γλαύκωµα, εκσεσηµασµένη 
οστεοπόρωση, σακχαρώδης διαβήτης, ψυχώσεις, αµέσως πριν και µετά προφυλακτικό 
εµβολιασµό, καρδιοπάθεια ή υπέρταση µε συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, συστηµατική 
µυκητίαση, φυµατίωση, βαρειά νεφροπάθεια, λοιµώδη νοσήµατα, αιµοραγική διάθεση. 
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3. «FLAGYL» 
Χρήση κατά την κύηση: 

Το Flagyl δεν πρέπει να χορηγείται κατά την περίοδο της κύησης, εκτός αν κριθεί από τον ιατρό 
απολύτως απαραίτητο. 

Χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας: 

Το Flagyl δεν πρέπει να χορηγείται κατά την περίοδο της γαλουχίας, εκτός αν κριθεί από τον 
ιατρό απολύτως απαραίτητο. 

 

4. «KARVEZIDE» 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Karvezide από την κανονική: 

Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία, ή ένα παιδί καταπιεί ένα ή περισσότερα δισκία, 
επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. 

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Karvezide: 

Αν κατά λάθος παραλείψετε µία δόση, απλά συνεχίστε µε την επόµενη ως συνήθως. Μην πάρετε 
διπλή δόση για να αναπληρώσετε αυτή που ξεχάσατε. 

 

5. Fluid and electrolytes 
Sodium, potassium and chloride are provided daily in Parenteral Nutrition bags. The amount of 
each electrolyte added and the volume of the bag provided should be adjusted as necessary, 
based on daily blood biochemistry results and monitoring of fluid balance. 

 

6. Intravenous (IV) therapy is defined as : “The administration of fluids or drugs, or both, into the 
general circulation through a venepuncture” (Mosby 1990). The scope of IV therapy and the 
range of solutions available for IV infusion are immense, ranging from simple hydration with 
isotonic solutions to the management of complex IV drug regiment, e.g. those associated with 
the treatment of cancer. 

 

7. CEFTAZIDIME is a third – generation cephalosporin. Fortaz works by inhibiting bacterial cell 
wall synthesis. The most potent antipseudomonal cephalosporin available , it is active against 
most gram-positive aerobes and many gram-negative organisms resistant to gentamicin and 
other aminoglycosides. 
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Β.-Να µεταφράσετε τους παρακάτω όρους από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα(ή το 
αντίστροφο). Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγµατα: 

 

1) αερόβιος µικροοργανισµός 
2) φύσιγγα, φιαλίδιο 
3) αντισηπτικός 
4) αντιβηχικός 
5) αναρρόφηση 
6) βακτηριακή λοίµωξη 
7) κάψουλα 
8) φαρµακοποιός 
9) ναρκωτικό 
10) λήξη προθεσµίας 
11) ένεση, έγχυση 
12) σιρόπι 
13) σύριγγα 
14) χάπι δισκίο 
15) θερµοκρασία 
16) counterindication 
17) defervescent 
18) enstrogen 
19) excipient medicament 
20) formulary 
21) gram-negative 
22) gram-positive 
23) intracutaneous 
24) intramuscular 
25) intravenous 
26) sachet 
27) subcutaneous 
28) subglossal, sublingual 
29) suppository 
30) tranfusion 
31) vaccine 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


