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MHNYMA TOY ΠΡΟΔΓΡΟY ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ IATΡΙΚΗ 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο βξίζθεηαη ζήκεξα αληηκέησπε κε πνιχ ζθιεξέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο. Σελ εηεξφθιεηα θαζνδεγνχκελε, αιιά ζαθψο ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα 

ππνβαζκηζηεί θαη λα δηαζηξεβισζεί δεκφζηα ε θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηεο Λάξηζαο. 

Σελ θξαηηθή ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ρσξίο εκπεξηζηαησκέλε ελαιιαθηηθή πξφηαζε 

εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, ε νπνία νδεγεί ζε ελδνπαλεπηζηεκηαθή έξηδα δπζηπρψο πνιχ ζπρλά κε ζηφρν θαη 

επίθεληξν ηελ Ηαηξηθή («ε θηψρεηα θέξλεη γθξίληα»). 

Σε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ε νπνία έζημε θαη ην Σκήκα καο νδεγψληαο ην 7% ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο κε πνιχ ζνβαξέο ιεηηνπξγηθέο επηπηψζεηο. 

Σε δηαηαξαγκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ εμαηηίαο κηαο «άγαξκπεο» 

δηνίθεζεο (2010-2013), ε νπνία κέζα ζηελ θξίζε πξνθάιεζε ηξαχκαηα πνπ παξακέλνπλ αθφκε αλνηθηά. 

Σν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ην ειεχζεξν επάγγεικα ησλ θαζεγεηψλ Ηαηξηθήο, αθφκε αθαζφξηζην θαη κε 

θελά, ηα νπνία μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο αζχγγλσζηεο ακέιεηαο. 

Ζ άκεζε απάληεζε ηνπ Σκήκαηνο ζε απηή ηελ παξαπνίεζε, ηελ ππνηίκεζε, ηελ ηζν-πεδσηηθή 

ππν-ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αδηαιιαμία είλαη κία θαη κνλαδηθή: ε αλπζηεξφβνπιε πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα επηδηψθεη ηε ζχγθξηζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

απνδέρεηαη θάζε δίθαηε θξίζε φζν απζηεξή θαη αλ είλαη, ελψ παξάιιεια δελ έρεη αλάγθε απφ «δηνηθεηηθά 

δεθαλίθηα», πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο, απνθιεηζκνχο θαη αλνχζηεο αληηπαξαζέζεηο. 

Αδήξηηε είλαη επίζεο ε αλάγθε ζεηηθήο δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Απηή απνζαξξχλεη 

εθ πξννηκίνπ φινπο φζνπο (ζπρλά αλψλπκα αιιά θαη επψλπκα) ελζπείξνπλ ακθηβνιίεο θαη πξνθιήζεηο 

πξνζπαζψληαο λα εθζξέςνπλ ηερλεηέο δεκφζηεο δηειθπζηίλδεο. 

Με φπιν ηε ζπιινγηθή θαη ηελ αηνκηθή δξάζε ησλ κειψλ ηεο, ε Ηαηξηθή επηηπγράλεη πςεινχο 

ζηφρνπο. Σν απέδεημε κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Λαξίζεο, ην 1999 κε 

πεληρξά κέζα, ζε πείζκα ησλ θαηξψλ θαη ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο. Σν απνδεηθλχεη, κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηήο ζε πςειφ επίπεδν παξά ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αληημνφηεηεο ζηελ επνρή ηεο θξίζεσο. 

Πξέπεη λα πηζηέςνπκε θαη πάιη ζηνλ εαπηφ καο θαη λα νξακαηηζηνχκε.  

Να νξακαηηζηνχκε έλα Σκήκα κε δηεζλή αίγιε, θφζκεκα γηα ην Παλεπηζηήκην καο, ηε Λάξηζα, ηε 

Θεζζαιία θαη ηελ Διιάδα. Ζ Ηαηξηθή ρνιή Λάξηζαο έρεη ην δπλακηθφ γηα λα θνηηάμεη ρσξίο θφβν ην 

κέιινλ. 

  

Ιωάννης ηεθανίδης, Πρόεδρος ηοσ Σμήμαηος Ιαηρικής 

Καθηγηηής Παθολογίας - Νεθρολογίας 
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Μέπορ Ππϊηο 

ΙΣΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΙΑ  

 

Ιζηοπικψ 

Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηδξχζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 83/84 ΦΔΚ. 31η.Α/20-3- 84 

σο απηνδηνηθνχκελν Nνκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία 

ηνπ θξάηνπο. 

Έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νξίζηεθε ε πφιε ηνπ Βφινπ θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ 

έηνο 1988-89. Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο πφιεηο ηνπ Βφινπ, ηεο Λάξηζαο, ησλ 

Σξηθάισλ θαη ηεο Καξδίηζαο θαη  ηεο Λακίαο. 

Οπγάνυζη 

Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο είλαη απηφλνκν θαη δηνηθείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ην Πξπηαληθφ ζπκβνχιην θαη ηε 

χγθιεην.  

 

Πξχηαλεο: Γεψξγηνο Πεηξάθνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο 

Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

mailto:prytanis@uth.gr 

 

 

Αλαπιεξσηήο Πξχηαλεο Έξεπλαο, Εήζεο Μακνχξεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Βηνρεκείαο 

θαη Βηνηερλνινγίαο  

mailto:vrec-rd@uth.gr 

 

Αλαπιεξσηήο Πξχηαλε Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, Καζεγεηήο 

Βαζίιεηνο Μπνπξδάθεο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

mailto:vrec-econ@uth.gr 

 

Αλ. Καζεγεηήο Αζαλάζηνο θνπγγάξεο, Σκήκα Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη 

Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο 

mailto:vrec-academic@uth.gr 

mailto:prytanis@uth.gr
mailto:vrec-rd@uth.gr
mailto:vrec-econ@uth.gr
mailto:vrec-academic@uth.gr
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ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ιεηηνπξγνχλ ηα αθφινπζα ηκήκαηα πνπ ππάγνληαη αληίζηνηρα ζηηο 

ρνιέο, φπσο αθνινπζεί: 

σολή Ανθπυπιζηικϊν και Κοινυνικϊν Δπιζηημϊν 

• Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

• Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

• Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο 

• Σκήκα Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

• Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

σολή Γευπονικϊν Δπιζηημϊν 

• Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο 

• Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο 

 

Πολςηεσνική σολή 

• Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

• Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

• Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

• Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

• Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

 

σολή Δπιζηημϊν Τγείαρ 

• Ηαηξηθήο 

• Κηεληαηξηθήο 

• Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο 

 

σολή Θεηικϊν Δπιζηημϊν 

• Πιεξνθνξηθήο 

• Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή 

  

σολή Δπιζηήμηρ Φςζικήρ Αγυγήρ και Αθληηιζμοω 

    Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 
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Μέπορ Γεωηεπο 

ΙΣΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ  

 

 Ιζηοπικψ 

Σν Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο είλαη ην κεγαιχηεξν απφ ηα ηκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ην νπνίν έρεη κηθξή ζρεηηθά ηζηνξία ζηνλ ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

ζηε ρψξα καο, ελψ ζπγρξφλσο είλαη θαη ην λεφηεξν απφ ηα 7 αληίζηνηρα Σκήκαηα Ηαηξηθήο θαη ρνιέο 

ηεο Διιάδαο. 

Σν  Σκήκα  Ηαηξηθήο  ηδξχζεθε  ην  1985  κε  έδξα  ηε  Λάξηζα.  Αξρηθά,  εγθαηαζηάζεθε ζην 

αλαθαηληζκέλν θηίξην ηεο πξψελ θιηληθήο «Καηζίγπα» θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δχν αθφκε κηζζσκέλα θηίξηα. 

Σν 2008, εγθαηληάζηεθε κέξνο ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ (Παλεπηζηεκηνχπνιεο) ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο 

πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε νηθφπεδν 100.000 ζηξεκκάησλ ζηε πεξηνρή Μεδνχξιν, ην νπνίν παξαρσξήζεθε απφ 

ην Γήκν Λαξηζαίσλ θαηά ηελ ζεηεία ηνπ αείκλεζηνπ Γεκάξρνπ Α. Λακπξνχιε. ην Νέο Κηίπιο ηηρ 

Πανεπιζηημιούποληρ (Βιόπολιρ), έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 ηα εξγαζηήξηα: Αλαηνκίαο, 

Βηνινγίαο, Βηνρεκείαο,  Φπζηνινγίαο,  Φαξκαθνινγίαο, Αλνζνινγίαο & Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. Δπίζεο, 

ηα «θιηληθά εξγαζηήξηα» ησλ Σνκέσλ Παζνινγίαο, Υεηξνπξγηθήο, Μεηέξαο-Παηδηνχ & Νεπξνινγίαο-

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, φπσο επίζεο θαη ε Βηβιηνζήθε. Οη ρψξνη δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνπλ 1 ακθηζέαηξν 

250 ζέζεσλ, 2 ακθηζεαηξηθέο 100 ζέζεσλ θαη 10 θνηλέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. ην θηίξην ηεο πξψελ 

θιηληθήο «Καηζίγξα» εδξεχνπλ ηα εξγαζηήξηα: Τγηεηλήο - Δπηδεκηνινγίαο, θαη Βηνκαζεκαηηθψλ  

Ζ ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά κε ζρεηηθά αξγφ ξπζκφ ηελ πξψηε 6εηία, 

πνπ εληάζεθε απφ ην 1997 σο ην 2003. Σήμεπα, ηο ημήμα απιθμεί 109 ενεπγά μέλη ΔΕΠ.   

Σν Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο (ΠΓΝ) Λάξηζαο απνηέιεζε ηελ «θπζηθή» ζηέγε γηα ην θιηληθφ θαη 

δηδαθηηθφ έξγν ηνπ  Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο θαη πξνζέθεξε ηνλ απαξαίηεην «δσηηθφ ρψξν» γηα ηελ αλάπηπμε 

ζεκαληηθήο Δξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε δηεζλή εκβέιεηα θαη αλαγλψξηζε. Οινθιεξψζεθε ην 1997 αιιά 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 1999.  

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ζην ΠΓΝ Λάξηζαο ζπλέβαιε 

θαηαιπηηθά ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο Πεξίζαιςεο γηα πεξίπνπ 1.500.000 θαηνίθνπο 

ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο θαη ησλ φκνξσλ λνκψλ. Δπηπξφζζεηα, ζηηο Κιηληθέο θαη  ηα Δξγαζηήξηα ηνπ γίλεηαη ε 

θιηληθή άζθεζε θαη θιηληθά καζήκαηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ 3νπ, 4νπ, 5νπ & 6νπ έηνπο. 
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Το Τμήμα Ιαηπικήρ ςποδέσηηκε ηοςρ ππώηοςρ θοιηηηέρ ηο ακαδημαϊκό έηορ 1990-91. Σν 1996 

νινθιεξψζεθε ν πξψηνο θχθινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη απνθνίηεζαλ νη πξψηνη Γηαηξνί πηπρηνχρνη. 

ηα 25 ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ απηή ηελ εκεξνκελία, ην ηαηξηθφ Σκήκα ηεο Λάξηζαο απέδσζε ζην 

ηαηξηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο 928 νέοςρ Γιαηπούρ, νη  πεξηζζφηεξνη  ησλ νπνίσλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

εηδίθεπζή ηνπο ζηελ Διιάδα, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο θαη ζηηο ΖΠΑ θαη ζηειερψλνπλ ην ΔΤ ή 

εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αξηζκφο απνθνίησλ καο δηεθδίθεζε επίζεο θαη θαηέθηεζε Παλεπηζηεκηαθέο 

ζέζεηο. Μέρξη ζήκεξα ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ έρνπλ εηζαρζεί 2.200 πεξίπνπ θνηηεηέο.  

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ην Σκήκα ζπγθεληξψλεη πςειή πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο επξηζθφκελν ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 4ε ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ κεηά ηηο Ηαηξηθέο 

ζρνιέο ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πάηξαο. 

 

 

Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο είλαη ν κ. Ιωάννης ηεθανίδης, Καζεγεηήο Παζνινγίαο 

– Νεθξνινγίαο (απφ 01/09/2013 θαη γηα δεχηεξε ζπλερή ζεηεία). 

mailto: proedros@med.uth.gr 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Όπγανα ηος Σμήμαηορ 

Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο είλαη ε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (.Δ..), ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

(.Σ.) θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο. 

1. Ζ σνέλεσζη ηοσ Σμήμαηος  Ηαηξηθήο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο, ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

Σνκέσλ θαη εθπξνζψπνπο  ηνπ  Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Σνκέσλ. Δπίζεο 

ζπκκεηέρνπλ κέιε ηνπ  Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π.), ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ θαη Πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ.  

2. Ζ σνέλεσζη Διδικής ύνθεζης ηνπ Σκήκαηνο Η α η ξ η θ ή ο  απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ Σνκέσλ θαη εθπξνζψπνπο  ηνπ  Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Σνκέσλ 

θαζψο θαη  δχν (2) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο.  

3. Ο Πρόεδρος ηοσ Σμήμαηος εθιέγεηαη απφ ηνπο Καζεγεηέο θαη ηνπο Λέθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο.  

Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Πξχηαλε 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

 

ηέγαζη ηος Σμήμαηορ 

Σηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο απαξηίδνπλ ηα θαησηέξσ θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα : 

 

 

1. Σν Νέο κηίριο ζηην περιοτή 

ΒΙΟΠΟΛΙ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, 

φπνπ ζηεγάδνληαη ν Ππόεδπορ ηνπ 

Σκήκαηνο, ε Γπαμμαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ηα 

Επγαζηήπια (με εξαίπεζη δύο), θαζψο 

επίζεο ε Βηβιηνζήθε θαη  ε Κνζκεηεία ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο. 
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2. Σν θηίξην  Καηζίγπα  ζην θέληξν ηεο πφιεο  

(Παπακςπιαζή 22 - Πλαηεία Τασςδπομείος), φπνπ 

ζηεγάδνληαη ην Δξγαζηήξην Βηνκαζεκαηηθψλ θαη 

Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Σν Πανεπιζηημιακό Γενικό 

Νοζοκομείο Λάξηζαο, 

ΒΗΟΠΟΛΗ δίπια ζην λέν 

θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη ηα 

ππφινηπα  επγαζηήπια και οι 

κλινικέρ. 
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ΣΟΜΔΙ/ ΚΛΙΝΙΚΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Σομείρ 

Α/Α Όνομα Σομέα Γιεςθςνηήρ Σομέα Γπαμμαηέαρ Σομέα 

1 Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ ίκνο Γεψξγηνο - Καζεγεηήο Ννχζηνπ Δπαγγειία 

2 Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  Γεξκελήο Αλαζηάζηνο - Καζεγεηήο Μαζηξνγηάλλε ηέιια 

3 Μεηέξαο-Παηδηνχ πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο - Καζεγεηήο Παπαγεσξγίνπ Ησάλλα 

4 Μνξθνινγίαο Κνπθνχιεο Γεψξγηνο - Καζεγεηήο Καξαΐζθνπ Γεζζεκαλή 

5 
Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

Σζηξψλε Δπαγγειία - Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
αηήξα Αηθαηεξίλε 

6 Παζνινγίαο αθθάο Λάδαξνο - Καζεγεηήο 
Παπαραηδνπνχινπ 

Βηθησξία 

7 Υεηξνπξγηθήο Μαιίδνο Κσλ/λνο - Καζεγεηήο Γθνλέια Καηεξίλα 

 

Κλινικέρ 

Α/Α Όνομα Γιεςθςνηήρ Σομέαρ 

1 Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο Υεηξνπξγηθήο 

2 Αηκαηνινγηθή Κιηληθή Βαζηιφπνπινο Γεψξγηνο Παζνινγίαο 

3 Αλαηζζεζηνινγηθή Κιηληθή Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο Υεηξνπξγηθήο 

4 Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Πνηακηάλνο ππξίδσλ Παζνινγίαο 

5 Γεξκαηνινγηθή Κιηληθή 
Ρνπζζάθε-νχιηζε Αγγειηθή-

Βηθησξία  
Παζνινγίαο 

6 
Δλδνθξηλνινγίαο θαη κεηαβνιηθψλ 

λφζσλ Κιηληθή 
Μπαξγηψηα Αιεμάλδξα Παζνινγίαο 

7 Δληαηηθήο Θεξαπείαο Κιηληθή Εαθπλζηλφο Δπακεηλψλδαο Παζνινγίαο 

8 Θσξαθνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Σζηιηκίγθαο Νηθφιανο Υεηξνπξγηθήο 

9 Καξδηνινγηθή Κιηληθή Σξππνζθηάδεο Φίιηππνο Παζνινγίαο 

10 
Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή 

Κιηληθή 
Γαπφληε Αιέμαλδξνο Μεηέξαο-Παηδηνχ 

11 Νενγλνινγηθή Κιηληθή πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο Μεηέξαο-Παηδηνχ 

12 Νεπξνινγηθή Κιηληθή Υαηδεγεσξγίνπ Γεψξγηνο 
Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

13 Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Φνπληάο Κσλζηαληίλνο 
Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

14 Νεθξνινγηθή Κιηληθή ηεθαλίδεο Ησάλλεο Παζνινγίαο 
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15 Ογθνινγηθή Κιηληθή Παπαλδξένπ Υξήζηνο Παζνινγίαο 

16 Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Μαιίδνο Κσλ/λνο Υεηξνπξγηθήο 

17 Οπξνινγηθή Κιηληθή Σδψξηδεο Βαζίιεηνο Υεηξνπξγηθήο 

18 Οθζαικνινγηθή Κιηληθή Σζηξψλε Δπαγγειία 
Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

19 Παζνινγηθή Κιηληθή Νηαιέθνο Γεψξγηνο Παζνινγίαο 

20 Παηδηαηξηθή Κιηληθή πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο Μεηέξαο-Παηδηνχ 

21 Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Γνπξγνπιηάλεο Κσλ/λνο Παζνινγίαο 

22 Ρεπκαηνινγηθή Κιηληθή αθθάο Λάδαξνο Παζνινγίαο 

23 Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Σεπεηέο Κσλ/λνο Υεηξνπξγηθήο 

24 Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηεθαλίδεο Ησάλλεο 
Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

25 Χηνξηλνιαξπγγνινγία Κιηληθή Μπηδάθεο Ησάλλεο 
Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

 

Δπγαζηήπια 

Α/Α Όνομα Γιεςθςνηήρ Σομέαρ 

1 
Δξγαζηήξην Αηκνδνζίαο–

Αηκαηνινγίαο 
Κπξηάθνπ Γέζπνηλα Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

2 Δξγαζηήξην Αθηηλνδηαγλσζηηθήο  Φεδνπιίδεο Ησάλλεο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

3 Δξγαζηήξην Αθηηλνζεξαπείαο Κχξγηαο Γεψξγηνο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

4 Δξγαζηήξην Αλαηνκηθήο  Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο Μνξθνινγίαο 

5 
Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο–

Ηζηνζπκβαηφηεηαο 
Γεξκελήο Αλαζηάζηνο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

6 Δξγαζηήξην Βηνινγίαο Βακβαθφπνπινο Νηθφιανο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

7 Δξγαζηήξην Βηνκαζεκαηηθψλ Εηληδαξάο Ζιίαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

8 Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο ίκνο Γεψξγηνο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

9 Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο Κάππαο Κσλ/λνο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

10 Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Φπζηθήο Κάππαο Κσλ/λνο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

11 
Δξγαζηήξην Ηζηνινγίαο – 

Δκβξπνινγίαο 
Κνπθνχιεο Γεψξγηνο Μνξθνινγίαο 

12 
Δξγαζηήξην Κιηληθήο 

Φαξκαθνινγίαο 
αθειιαξίδεο Νηθφιανο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

13 Δξγαζηήξην Κιηληθήο Υεκείαο Πεηεηλάθε Δπζπκία Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  
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14 
Δξγαζηήξην Κπηηαξνγελεηηθήο & 

Μνξ. Γελεηηθήο 
Σζέδνπ Αζπαζία Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

15 Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Πεηεηλάθε Δπζπκία Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

16 
Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο 

Αλαηνκηθήο 
Κνπθνχιεο Γεψξγηνο Μνξθνινγίαο 

17 Δξγαζηήξην Ππξεληθήο Ηαηξηθήο Γεσξγνχιηαο Παλαγηψηεο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

18 
Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη 

Δπηδεκηνινγίαο 
Υαηδερξηζηνδνχινπ Υξήζηνο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

19 Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο αθειιαξίδεο Νηθφιανο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

20 Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Υαηδφγινπ Υξπζή Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Μέλη Γ.Δ.Π. (ανά Σομέα) 

Α/Α Ονομαηεπϊνςμο Βαθμίδα Γνυζηικψ Ανηικείμενο Σομέαρ 

1 Αεδνλίδεο Ηζαάθ 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Ηαηξηθήο Φπζηνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

2 Αλδξνχδε νθία Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Οθζαικνινγίαο 
Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

3 Αλπθαληήο Γεψξγηνο Λέθηνξαο Δκβξπνινγία Μνξθνινγίαο 

4 Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο Καζεγεηήο 
Αλαηνκίαο-Ηζηνινγίαο-

Δκβξπνινγίαο 
Μνξθνινγίαο 

5 Αζπξνδίλε Δπηπρία 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Φαξκαθνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

6 
Βακβαθφπνπινο 

Νηθφιανο 
Καζεγεηήο Βηνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

7 Βαξπηηκίδεο σθξάηεο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο 

8 Βαζηιάθε Άλλα 
Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

- Μφληκε 
Φαξκαθνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

9 
Βαζηιφπνπινο 

Γεψξγηνο 

Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

Παζνινγίαο-

Αηκαηνινγίαο 
Παζνινγίαο 

10 Βάζηνπ Αηθαηεξίλε 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Αλαηνκίαο Μνξθνινγίαο 

11 Βιπρνχ Μαξηάλλα 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

12 Βξεηδάθεο Γεψξγηνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Αλαηζζεζηνινγίαο Υεηξνπξγηθήο 

13 Γαηζέιεο Νηθφιανο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Παζνινγίαο Παζνινγίαο 

14 Γεξκελήο Αλαζηάζηνο Καζεγεηήο 
Δξγαζηεξηαθήο 

Αλνζνινγίαο 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

15 Γεσξγάηζνπ Διέλε 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

Βηνρεκείαο - Μνξηαθήο 

Βηνινγίαο 
Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 
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16 
Γεσξγνχιηαο 

Παλαγηψηεο 

Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Ππξεληθήο Ηαηξηθήο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

17 Γηακνχδεο Γξεγφξηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Καξδηνινγία Παζνινγίαο 

18 
Γηαλλαθνχιαο 

Νηθφιανο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Παζνινγίαο-

Αηκαηνινγίαο 
Παζνινγίαο 

19 Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Υεηξνπξγηθήο 

20 Γθαξάο Αληψληνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  
Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο 
Μεηέξαο-Παηδηνχ 

21 Γθξάβαο ηαχξνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Οπξνινγίαο Υεηξνπξγηθήο 

22 
Γνπξγνπιηάλεο 

Κσλ/λνο 
Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Παζνινγίαο 

23 Γξηβέα Ησάλλα 
Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

- Μφληκε 
Παηδηαηξηθήο Μεηέξαο-Παηδηνχ 

24 Γαληήι Εσή 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Πλεπκνλνινγίαο Παζνινγίαο 

25 Γαπφληε Αιέμαλδξνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο 
Μεηέξαο-Παηδηνχ 

26 Γαξδηψηεο Δπζχκηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Νεπξνινγίαο 
Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

27 Γήκαο Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Φαξκαθνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

28 
Γηακαληφπνπινο 

ηαχξνο 
Λέθηνξαο 

Παηδηαηξηθή-

Παηδνελδνθξηλνινγία 
Μεηέξαο-Παηδηνχ 

29 
Διεπζεξηάδεο 

Θεφδσξνο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Νεθξνινγία Παζνινγίαο 

30 
Εαθπλζηλφο 

Δπακεηλψλδαο 
Καζεγεηήο Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παζνινγίαο 

31 Εαξνγηάλλεο σηήξηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Φπζηνινγία Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

32 Εαθεηξίνπ Δπηέξπε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γεξκαηνινγίαο Παζνινγίαο 

33 Εαραξνχιεο Γεκήηξηνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο Υεηξνπξγηθήο 

34 Εάρνπ Καιιηφπε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Παζνινγίαο Παζνινγίαο 

35 Εηκπήο Αξηζηείδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Αλαηνκία Μνξθνινγίαο 

36 Εηληδαξάο Ζιίαο Καζεγεηήο 
Βηνκαζεκαηηθψλ–

Βηνκεηξίαο 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

37 Θενδψξνπ Κπξηαθή 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

Ηαηξηθήο Φπζηθήο – 

Πιεξνθνξηθήο 
Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

38 Ησάλλνπ Μαξία 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

Παζνινγηθήο 

Αλαηνκηθήο 
Μνξθνινγίαο 

39 Κάππαο Κσλ/λνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο Φπζηθήο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

40 Καξαηδάο Αλαζηάζηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Οπξνινγίαο Υεηξνπξγηθήο 

41 Καξαράιηνο Θεφθηινο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο 

42 Καηζηαξε Υξηζηίλα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 
Παζνινγία - 

Ρεπκαηνινγία 
Παζνινγίαο 

43 Καςαιάθε Δπηπρία 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

44 Καςσξηηάθεο Αλδξέαο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

Παζνινγίαο-

Γαζηξεληεξνινγίαο 
Παζνινγίαο 
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45 Κεξελίδε Θενδψξα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Πλεπκνλνινγία Παζνινγίαο 

46 Κνπθνχιεο Γεψξγηνο Καζεγεηήο 
Παζνινγηθήο 

Αλαηνκηθήο 
Μνξθνινγίαο 

47 Κνχηζηαο ηπιηαλφο Λέθηνξαο 

Αγγεηνρεηξνπξγηθήο - 

Δλδναγγεηαθή 

Υεηξνπξγηθή 

Υεηξνπξγηθήο 

48 Κχξγηαο Γεψξγηνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Αθηηλνζεξαπεία Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

49 Κπξηάθνπ Γέζπνηλα Καζεγήηξηα 
Ηαηξηθήο ησλ 

Μεηαγγίζεσλ 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

50 Κσζηνπνχινπ Δπαλζία 
Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

- Μφληκε 

Παζνινγηθήο 

Αλαηνκηθήο 
Μνξθνινγίαο 

51 Ληάθνο Παλαγηψηεο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Ηαηξηθήο Βηνρεκείαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

52 
Μαθαξίηζεο 

Κσλζηαληίλνο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Παζνινγίαο Παζνινγίαο 

53 Μαθξήο Γεκνζζέλεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Δληαηηθνινγία Παζνινγίαο 

54 Μαιίδνο Κσλ/λνο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο 

55 Μεζζήλε Υξηζηίλα Λέθηνξαο 
Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο 
Μεηέξαο-Παηδηνχ 

56 Μπαξγηψηα Αιεμάλδξα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 
Παζνινγίαο-

Δλδνθξηλνινγίαο 
Παζνινγίαο 

57 Μπηδάθεο Ησάλλεο Καζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο 
Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

58 Μπφγδαλνο Γεκήηξηνο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Παζνινγίαο Παζνινγίαο 

59 
Μπνλψηεο 

Κσλζηαληίλνο 
Λέθηνξαο Φπρηαηξηθήο 

Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

60 Μπισλήο Ζιίαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Βηνρεκείαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

61 Νηατιηάλα Εσή 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο 

62 Νηάηνο Γεψξγηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Παζνινγίαο Παζνινγίαο 

63 Νηαιέθνο Γεψξγηνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Παζνινγίαο 

64 Νηαθφπνπινο Κσλ/λνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο 
Μεηέξαο-Παηδηνχ 

65 Παπαλδξένπ Υξήζηνο Καζεγεηήο Παζνινγία-Ογθνινγίαο Παζνινγίαο 

66 Παξαζθεπά Δπθξνζχλε 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Κπηηαξηθήο Φπζηνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

67 
Παηεξάθεο 

Κσλζηαληίλνο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Νεπξνρεηξνπξγηθήο 

Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

68 Πεηεηλάθε Δπζπκία 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Μηθξνβηνινγίαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

69 Πηηζίθαο Νηθφιανο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Φαξκαθνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

70 Πνηακηάλνο ππξίδσλ 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Γαζηξεληεξνινγίαο Παζνινγίαο 

71 Πνπιηζίδε Αληηγφλε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο Υεηξνπξγηθήο 
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72 Ραρηψηεο Γεψξγηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  
Δπηδεκηνινγία θαη 

Δπαγγεικαηηθή Τγηεηλή 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

73 Ρεγνπνχινπ Δηξήλε 
Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

- Μφληκε 
Παζνινγίαο Παζνινγίαο 

74 Ρνχληαο Υξήζηνο Λέθηνξαο Αθηηλνινγίαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

75 
Ρνπζζάθε-νχιηζε 

Αγγειηθή-Βηθησξία  

Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Γεξκαηνινγίαο Παζνινγίαο 

76 
αθειιαξίδεο 

Νηθφιανο 
Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

77 αθθάο Λάδαξνο Καζεγεηήο 
Παζνινγίαο-

Ρεπκαηνινγίαο 
Παζνινγίαο 

78 ακαξά Μαξία Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

Παζνινγηθή Αλαηνκηθή 

κε έκθαζε ζηε Μνξηαθή 

Ηζηνπαζνινγία 

Μνξθνινγίαο 

79 γάληδνο Μάξθνο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Αλαηνκίαο Μνξθνινγίαο 

80 ίκνο Γεψξγηνο Καζεγεηήο Βηνρεκείαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

81 θεληέξεο Νηθφιανο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Παηδηαηξηθήο Μεηέξαο-Παηδηνχ 

82 
θνπιάθεο 

Υαξάιακπνο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο 

Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

83 θνπιαξίγθεο Ησάλλεο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Καξδηνινγίαο Παζνινγίαο 

84 πειέηαο Μαηζαίνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

Δξγαζηεξηαθήο 

Αλνζνινγίαο 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

85 
πειηφπνπινο 

Κπξηάθνο 
Λέθηνξαο 

Καξδηναγγεηνζσξαθνρεη

ξνπξγηθή 
Υεηξνπξγηθήο 

86 ηεθαλίδεο Ησάλλεο Καζεγεηήο 
Παζνινγίαο-

Νεθξνινγίαο 
Παζνινγίαο 

87 
πξνγηαλλφπνπινο 

Γεψξγηνο 
Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Μεηέξαο-Παηδηνχ 

88 σηεξίνπ σηήξεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Δκβξπνινγία Μνξθνινγίαο 

89 Σεπεηέο Κσλ/λνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο Υεηξνπξγηθήο 

90 Σδνβάξαο Γεψξγηνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Υεηξνπξγηθήο Υεηξνπξγηθήο 

91 Σδψξηδεο Βαζίιεηνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Οπξνινγίαο Υεηξνπξγηθήο 

92 Σφιηα Μαξία Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Αθηηλνζεξαπεία Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

93 Σξαραλά Βαξβάξα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Κπηηαξηθή Βηνινγία Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

94 Σξππνζθηάδεο Φίιηππνο Καζεγεηήο Καξδηνινγίαο Παζνινγίαο 

95 Σζαθάισθ Αλδξέαο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 
Ηαηξηθήο Υεκείαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

96 Σζέδνπ Αζπαζία Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο Γελεηηθήο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

97 Σζηιηκίγθαο Νηθφιανο Καζεγεηήο 
Υεηξνπξγηθήο Θψξαθα- 

Καξδηά-Αγγεία 
Υεηξνπξγηθήο 
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98 Σζηξψλε Δπαγγειία 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

Οθζαικνινγίαο-

Νεπξννθζαικνινγίαο 

Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

99 

Σζνχγθνο 

Υξπζνβαιάληεο – 

Ησάλλεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Ηαηξηθή Φπζηθή Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

100 Φεδνπιίδεο Ησάλλεο Καζεγεηήο 
Γηαγλσζηηθήο 

Αθηηλνινγίαο 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

101 Φνπληάο Κσλζηαληίλνο 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Νεπξνρεηξνπξγηθήο 

Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

102 
Φνπξηνχλαο 

Κσλζηαληίλνο 

Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

Παζνινγίαο - 

Νεθξνινγία 
Παζνινγίαο 

103 Υαληέο Μηραήι 
Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο 

104 
Υαηδεγεσξγίνπ 

Γεψξγηνο 
Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο 

Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

105 
Υαηδεεπζπκίνπ 

Απνζηνιία 

Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Ηαηξηθήο Φπζηνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

106 Υαηδεησάλλνπ Ησάλλεο  Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο 
Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

107 
Υαηδερξηζηνδνχινπ 

Υξήζηνο 
Καζεγεηήο 

Τγηεηλήο θαη 

Δπηδεκηνινγίαο 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

108 Υαηδφγινπ Υξπζή 
Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 
Ηαηξηθήο Φπζηνινγίαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

109 Υαράκε Γεσξγία Λέθηνξαο Κπηηαξηθή Βηνρεκεία Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Μέλη  Δ. ΓΙ. Π   (Διδικψ Γιδακηικψ Πποζυπικψ) 

Α/Α Ονομαηεπϊνςμο Θέζη Κηήπιο 

1 Βαγγέιε Γήκεηξα Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Βηφπνιηο 

2 Βαιηάθνο Ζιίαο Δξγ. Φαξκαθνινγίαο Βηφπνιηο 

3 Βεληέξεο Δκκαλνπήι  Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο Βηφπνιηο 

4 Μελά Παξαζθεπή Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Κιηληθήο Βηφπνιηο 

5 άηξα Μαξία Δξγαζηεξίν Βηνινγίαο Βηφπνιηο 

 

Μέλη   Δ.Σ.Δ.Π.    (Διδικψ Σεσνικψ Δπγαζηηπιακψ Πποζυπικψ) 

Α/Α Ονομαηεπϊνςμο Θέζη Κηήπιο 

1 Καξπψηνπ νθία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΠΓΝΛ 

2 Κπιηλδξήο Θσκάο Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Φπζηθήο - Πιεξνθνξηθήο Βηφπνιηο 

3 Λπκηζηνχιε Δπγελία Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Καηζίγξα 

4 Μαθαληάζεο Ησάλλεο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Βηφπνιηο 
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5 Μπέγαο Ζιίαο Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο Βηφπνιηο 

 
Γιοικηηικψ Πποζυπικψ 

Α/Α Ονομαηεπϊνςμο Θέζη Κηήπιο 

1 Αζαλαζίνπ Αγιαΐα Δξγαζηεξίν Βηνινγίαο Βηφπνιηο 

2 Αξγπξίνπ Γήκεηξα Φπρηαηξηθή Κιηληθή ΠΓΝΛ 

3 Βιάρνπ Αξγπξψ Γξακκαηεία Φνηηεηψλ Βηφπνιηο 

4 Γθνλέια Καηεξίλα Οξζνπαηδηθή Κιηληθή / Γξακκαηέαο Σνκέα Υεηξνπξγηθήο ΠΓΝΛ 

5 Γθφληα νθία Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Καηζίγξα 

6 Γνκνχδεο Παλαγηψηεο 
Αλαηζζεζηνινγηθή θαη Θσξαθνρεηξνπξγηθή - Καξδηάο 

θαη Αγγείσλ- Κιηληθή 
ΠΓΝΛ 

7 Καδάλα Δπζπκία Δξγαζηήξην Ηζηνινγίαο Καηζίγξα 

8 Καινγηάλλε Αηθαηεξίλε Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην ΠΓΝΛ 

9 Καξαΐζθνπ Γεζζεκαλή 
Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο-

Ηζηνζπκβαηφηεηαο/Γξακκαηέαο Σνκέα Μνξθνινγίαο 
Βηφπνιηο 

10 Καξαλίθα Μαξία 
Γξακκαηεία Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ/Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε 
Βηφπνιηο 

11 Κεκαιάθε Διέλε ΧΡΛ Κιηληθή Βηφπνιηο 

12 Κφθθα Γεσξγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΠΓΝΛ 

13 Κνληνγηάλλε Αξεηή Αλαπιεξψηξηα Γξακκαηέαο Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Βηφπνιηο 

14 Κνπηζηαξή νθία Νεπξνινγηθή Κιηληθή ΠΓΝΛ 

15 Ληαθνχιε Βαζηιηθή Δξγαζηήξην Ηζηνινγίαο Καηζίγξα 

16 Λπγνχξα Διέλε Φνηηεηηθή Μέξηκλα Βηφπνιηο 

17 Μαζηξνγηάλλε ηέιια 
Δξγαζηήξην Αθηηλνδηαγλσζηηθήο (Ηαηξηθήο 

Απεηθφληζεο)/Γξακκαηέαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθνχ Σνκέα  
ΠΓΝΛ 

18 Μπνκπφια Διέλε Γξακκαηεία Φνηηεηψλ Βηφπνιηο 

19 Ννχζηνπ Δπαγγειία 
Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο/Γξακκαηέαο Σνκέα Βαζηθψλ 

Δπηζηεκψλ 
Βηφπνιηο 

20 Ννχηζνπ Βαζηιηθή Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Βηφπνιηο 

21 Παπαγεσξγίνπ Ησάλλα 
Παηδηαηξηθή Κιηληθή- Γξακκαηέαο Σνκέα Μεηέξαο-

Παηδηνχ 
ΠΓΝΛ 

22 Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Γηαλνκή Βηβιίσλ  Βηφπνιηο 

23 
Παπαραηδνπνχινπ 

Βηθησξία 
Γξακκαηεία Σκήκαηνο/Γξακκαηέαο Σνκέα Παζνινγίαο Βηφπνιηο 

24 Παπνπηζφγινπ Φσηεηλή Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Γελεηηθήο Καηζίγξα 

25 αηήξα Αηθαηεξίλε 
Οθζαικνινγηθή Κιηληθή/Γξακκαηέαο Σνκέα 

Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 
ΠΓΝΛ 

26 ετηαλίδεο Γεψξγηνο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΠΓΝΛ 

27 νπιηψηε Διέλε Γξακκαηεία Πξνέδξνπ Βηφπνιηο 

28 νπινχθνπ Διέλε Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΠΓΝΛ 

29 Σνπηνπδάθε Άλλα Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΠΓΝΛ 

30 Σζάπνπ Βαζηιηθή Δξγαζηήξην Ηζηνινγίαο Καηζίγξα 

31 Φνχξιαξε Υξπζάλζε Γξακκαηεία Σκήκαηνο Βηφπνιηο 

32 Υαράκε Δπαλζία Γξακκαηεία Σκήκαηνο/Πξσηφθνιιν Βηφπνιηο 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ηει:+30 2410 68 5701/5731 |  fax:+302410 68 5546 |  email:g-med@med.uth.gr 

Αν. Γπαμμαηέαρ ηος Σμήμαηορ: Αξεηή Κνληνγηάλλε  (+30 2410 68 5703) 

 

Γιοικηηικψ Πποζυπικψ Γπαμμαηείαρ: 

Πξσηφθνιιν, ERASMUS - ECFMG 

 Δπαλζία Υαράκε (ηει. +30 2410-68 5731 - exaxami@med.uth.gr )  

 

Θέκαηα Πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

Αξγπξψ Βιάρνπ (+30 2410 68 5591 - avlachou@uth.gr )  

Διέλε Μπνκπφια (+30 2410 68 5592 - bobola@med.uth.gr )  

 

Θέκαηα Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

Αξγπξψ Βιάρνπ (+30 2410 68 5591 - avlachou@uth.gr )  

 Μαξία Καξαλίθα (+30 2410 68 5727 - mkaranik@uth.gr )  

 

Θέκαηα Γηδαθηφξσλ – Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

Μαξία Καξαλίθα (+30 2410 68 5727 - mkaranik@uth.gr )  

 

Θέκαηα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ΔΤΓΟΞΟ, ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ΗΣΟΔΛΗΓΑ. 

Βηθησξία Παπαραηδνπνχινπ (+302410 685702- vpapahatz@uth.gr)  

Υξπζάλζε Φνχξιαξε (+30 2410 685732 – cfour@med.uth.gr )  

 

Φνηηεηηθή Μέξηκλα 

Διέλε Λπγνχξα (+30 2410 685594 - eligoura@lib.uth.gr )  

 

Γηαλνκή Φνηηεηηθψλ πγγξακκάησλ 

Υξήζηνο Παπαδεκεηξίνπ (+30 2410 68 5595 – Ηζφγεην Κηηξίνπ)  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΗΑΣΡΗΚΖ:  

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σκήκα Ηαηξηθήο 

Βηφπνιηο, Σ.Κ. 41500, Λάξηζα 

 

Πληποθοπίερ και ανακοινϊζειρ ζηην ιζηοζελίδα ηος Σμήμαηορ: www.med.uth.gr  

http://www.med.uth.gr/
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Μέπορ Σπίηο 

ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΓΓΡΑΦΔ 

Δνεπγοποίηζη Ιδπςμαηικοω Λογαπιαζμοω 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ Ηδξπκαηηθφ ζαο Λνγαξηαζκφ ζα πξέπεη λα ζπλδεζείηε ζηε ζειίδα Αλάθηεζεο 

Κσδηθνχ Πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ αλάθηεζεο πνπ ζαο έρνπλ δνζεί. 

ηελ επφκελε ζειίδα ζα θαηαρσξήζεηε δχν θνξέο ηνλ Κσδηθφ Πξφζβαζεο πνπ επηζπκείηε. Πιένλ ν 

ινγαξηαζκφο ζαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο κε Ολνκα Υξήζηε (username) απηφ πνπ ζαο έρεη ήδε δνζεί θαη 

Κσδηθφ Πξφζβαζεο (password) απηφ πνπ επηιέμαηε εζείο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 

ΠΡΟΟΥΖ: Ο θσδηθφο αλάθηεζεο πνπ ζαο έρεη ζηαιεί είλαη κίαο ρξήζεο θαη απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κεηά 

ηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο. 

ωνδεζη ζηο Δικονικψ Ιδιυηικψ Γίκηςο (VPN) 

Γηα ηελ πξφζβαζή ζαο ζε θάπνηεο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Π.Θ. (π.ρ. Ζιεθηξνληθή Γξακκαηεία) 

απφ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή εθηφο δηθηχνπ Π.Θ., είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνίεζεηε ην Δηθνληθφ Ηδησηηθφ 

Γίθηπν (VPN). Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ, ζα βξείηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Κέληξνπ 

Γηθηχνπ Σειεκαηηθήο. 

Ηλεκηπονική Γπαμμαηεία 

Μέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γξακκαηείαο κπνξείηε απνκαθξπζκέλα λα δείηε ηηο βαζκνινγίεο ζαο, λα θάλεηε 

δήισζε καζεκάησλ θαη γεληθά δηαδηθαζίεο πνπ κέρξη ηψξα απαηηνχζαλ επίζθεςε ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηφο ζαο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Οπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Γξακκαηεία απφ Ζιεθηξνληθφ 

Τπνινγηζηή εθηφο δηθηχνπ Π.Θ., ζα πξέπεη λα θάλεηε ρξήζε ηνπ Δηθνληθνχ Ηδησηηθνχ Γηθηχνπ (VPN). 

Φοιηηηική Μέπιμνα - Τπεχζπλε γηα ην Σκήκα Ηαηξηθήο: θ. Διέλε Λπγνχξα ηει. 241 0 685594,email address: 

eligoura@med.uth.gr) 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξνρέο θνηηεηηθήο κέξηκλαο ζα βξείηε ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://www.uth.gr/students/student-welfare 

Ππψζβαζη ζηιρ πηγέρ και ςπηπεζίερ ηηρ Βιβλιοθήκηρ & Κένηπος Πληποθψπηζηρ ηος Π.Θ. 

Καηεβάζηε ζε κνξθή pdf ην θπιιάδην ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ ζαο αθνξά κε νδεγίεο γηα πξσηνεηείο θνηηεηέο 

(θπιιάδην Παξαξηεκάησλ γηα θνηηεηέο Σκεκάησλ Λάξηζαο,). Δπηπξφζζεηα ζην δηθηπαθφ ηφπν 

http://www.lib.uth.gr) ζα βξείηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο παξερφκελεο πεγέο θαη ππεξεζίεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο. 

 

https://admin.uth.gr/user/recover
https://admin.uth.gr/user/recover
http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/181
http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/181
mailto:eligoura@med.uth.gr
http://www.uth.gr/students/student-welfare
http://www.lib.uth.gr/lws/el/el_files/LibUth_CLbranch_fist_year_students_orientation.pdf
http://www.lib.uth.gr/
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ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Ι. Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ για δυπεάν ζίηιζη έσοςν:  

1. Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο , εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ θαη γηα φζα έηε απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε 

πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζαπμεκέλα θαηά δχν (2) έηε. 

2. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη γηα φζα έηε δηαξθεί ε 

θνίηεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ελδεηθηηθφ πξφγξακκα δεπηέξνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 

3. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ 

ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο. 

4. Οη εγγεγξακκέλνη, σο θηινμελνχκελνη, θνηηεηέο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νκνηαγή Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο. 

ΙΙ. Πποχποθέζειρ για ςποβολή αίηηζηρ:  

 Άγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο 2014 (εηζνδήκαηα έηνπο 2014) , δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) Δπξψ 

πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν ηέθλν. Γηα νηθνγέλεηεο κε δχν ηέθλα θαη πιένλ ην παξαπάλσ πνζφ 

πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) Δπξψ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ πξψηνπ. Σν αλσηέξσ 

δηακνξθνχκελν πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξψ εθφζνλ ν αδειθφο ηνπ δηθαηνχρνπ 

θνηηεηή είλαη ελεξγφο πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αδειθνί ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξψ γηα θαζέλαλ απφ απηνχο. 

 Έγγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο 2014 (εηζνδήκαηα έηνπο 2014) δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) Δπξψ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα έληεθλε νηθνγέλεηα ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) Δπξψ γηα 

θάζε αλήιηθν ηέθλν. 

 Άγακνη θνηηεηέο άλσ ησλ 25 εηψλ, ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 (εηζνδήκαηα έηνπο 2014), δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) 

Δπξψ. 

 Σα θαηά πεξίπησζε δηακνξθνχκελα πνζά κεηψλνληαη θαηά 10%, φηαλ νη δηθαηνχρνη θνηηεηέο θαηνηθνχλ 

κφληκα ζην Γήκν πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην Σκήκα θνίηεζεο. 

 Χο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, 

θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ 

γνλέσλ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ ηνπ απφ θάζε πεγή. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην 

θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν 

εηζφδεκα ησλ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ απφ θάζε πεγή. ην 
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νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππνινγίδνληαη πνζά εθηάθησλ απνδεκηψζεσλ (εθάπαμ, απνδεκίσζε 

απνιπφκελσλ, ηίκεκα πψιεζεο αθηλήηνπ). 

 Σν χςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί θξηηήξην παξνρήο δσξεάλ 

ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, φηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάησ 

ησλ 25 εηψλ, ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο. 

 Δξσηεκαηνιφγην ίηηζεο. Ζ Δπηηξνπή ίηηζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαηαβάιιεη 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα βειηηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ παξερφκελε πνηφηεηα ζίηηζεο θαη παξαθαιεί 

ηνπο θνηηεηέο πνπ ζηηίδνληαη ζηα Φνηηεηηθά Δζηηαηφξηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΗΣΗΖ, αλαηξέρνληαο ζηε δηεχζπλζε: 

 http://www.uth.gr/static/miscdocs/merimna/Erotimatologio_Sitisis.doc   

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψλνληαη αλψλπκα. Ζ αληαπφθξηζε ζην παξφλ αίηεκα ζα βνεζήζεη ηελ 

Δπηηξνπή ίηηζεο λα ζρεκαηίζεη ηελ αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ζίηηζεο θαη λα 

πξνζπαζήζεη γηα επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα εθηππσζεί 

θαη λα ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, θα Διέλε 

Λπγνχξα (+30 2410 685594 - eligoura@lib.uth.gr )  

 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ (ΠΑΟ) 

Γικαιοωσοι ηηρ ακαδημαφκήρ ηαςηψηηηαρ είναι: 

 Οη θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ 

θαη γηα φζα έηε απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πξνζαπμεκέλα θαηά δχν (2) έηε. 

 Οη θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ γηα φζα έηε 

δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ελδεηθηηθφ πξφγξακκα δεπηέξνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 

 Οη θνηηεηέο ηνπ ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ γηα ηέζζεξα 

(4) έηε απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο. 

 Οη θνηηεηέο-πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ θξαηψλ, νη νπνίνη ζπνπδάδνπλ ζε 

εκεδαπφ ΑΔΗ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο “Erasmus” γηα φζν 

ρξφλν δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο ζε εκεδαπφ ΑΔΗ. 

Ζ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπή ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα παχζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

θαηνρήο ηνπ δειηίνπ εηδηθνχ εηζηηεξίνπ, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. 

Οη θνηηεηέο ζα παξαιακβάλνπλ ηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα (ΠΑΟ), κεηά απφ ειεθηξνληθή αίηεζε ζηνλ 

ηζηφηνπν:  http://paso.minedu.gov.gr. 

 

http://www.uth.gr/static/miscdocs/merimna/Erotimatologio_Sitisis.doc
http://paso.minedu.gov.gr/
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ΣΔΓΑΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

ην Σκήκα Ηαηξηθήο δε ιεηηνπξγεί Φνηηεηηθή Δζηία θαη ε κφλε ελίζρπζε πξνο ην θνηηεηή 

πεξηνξίδεηαη ζην ηεγαζηηθφ επίδνκα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία ηνπ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

(Γ.Ο.Τ.). ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, Έιιελεο ππεθφνπο ή ππεθφνπο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ρνξεγείηαη εηήζην ζηεγαζηηθφ επίδνκα ρηιίσλ (1.000) €. 

Οη δηθαηνχρνη ηνπ θνηηεηηθνχ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε − ππεχζπλε δήισζε, 

κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. Ζ 

Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα πξνσζεί ζηελ Τπεξεζία 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.) ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 

Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο είλαη ν ίδηνο ν θνηηεηήο, αξκφδηα είλαη ε Τ.Γ.Δ. ηνπ 

λνκνχ, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη ζπγθεθξηκέλα ε Τ.Γ.Δ. Ννκνχ Μαγλεζίαο. 

Για ηη σοπήγηζη ηος ζηεγαζηικοω επιδψμαηορ ηυν θοιηηηϊν, δεν ηίθεηαι πποθεζμία για ηην ςποβολή ηηρ 

ζσεηικήρ αίηηζηρ. 

Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο νπνηεδήπνηε κέρξη 

ηελ παξαγξαθή ηεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ απαίηεζήο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ην απαηηνχκελν εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε 

(εηζνδήκαηα πξνεγνχκελνπ έηνπο). 

πγθεθξηκέλα, νη δηθαηνχρνη ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο αθαδ. έηνπο 2015-2016, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηε 

ζρεηηθή αίηεζε, φηαλ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 (εηζνδήκαηα 2015). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, θα Διέλε 

Λπγνχξα (+30 2410 685594 - eligoura@lib.uth.gr )  

 

Δπιδψηηζη ηέγαζηρ ζε αλλοδαποωρ θοιηηηέρ. 

ηνπο πξνπηπρηαθνχο αιινδαπνχο θνηηεηέο, ππεθφνπο ρσξψλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρνξεγείηαη 

επηδφηεζε ζηέγαζεο εθαηφ επξψ (100 €) κεληαίσο, κε αθαδεκατθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα, δειαδή ν 

θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ ζην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ 

έηνο θαη ην εηζφδεκά ηνπ (δηθφ ηνπ ή ησλ γνληψλ ηνπ) λα κελ ππεξβαίλεη ηα 30.000 €. Δπηδφηεζε ζηέγαζεο 

ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο γηα Ν έηε (φπνπ Ν ν ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εηψλ 

θνίηεζεο). 

Τγειονομική Πεπίθαλτη 

ηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θαλέλα αζθαιηζηηθφ θνξέα, παξέρεηαη ηαηξηθή, 

λνζνθνκεηαθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, κε ηε ρνξήγεζε Βηβιηαξίνπ Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ζ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ θνηηεηψλ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη φρη απφ ηδησηηθέο θιηληθέο. Βηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 
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παξέρεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο γηα ν+2 έηε (φπνπ ν ν ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εηψλ 

θνίηεζεο). 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ βηβιηαξίνπ απαηηνχληαη: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986, φηη επηζπκνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο θαη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα 

 Μία (1) θσηνγξαθία 

Δπίζεο, νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ Βηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δηθαηνχληαη ηελ 

Δςπυπαφκή Κάπηα Αζθάλιζηρ Αζθενείαρ (Δ.Κ.Α.Α.), φηαλ ηαμηδεχνπλ ή κέλνπλ πξνζσξηλά ζην εμσηεξηθφ 

ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηηο ρψξεο Ννξβεγία, Διβεηία, Ληρηελζηάηλ θαη Ηζιαλδία. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Δ.Κ.Κ.Α. απαηηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε (δηαηίζεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο) 

 Βηβιηάξην πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ζεσξεκέλν). 

Ζ Αίηεζε, ππνβάιιεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο  

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΡΑΣΟΤ ΛΟΓΩ ΠΟΤΓΩΝ 

Ο εηζεξρφκελνο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  θνηηεηήο  δηθαηνχηαη  αλαβνιήο ζηξάηεπζεο. Σν ηξαηνινγηθφ 

γξαθείν ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ, ζα ηνπ ρνξεγήζεη αλαβνιή δηάξθεηαο ίζεο κε απηή πνπ νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λφκνπ. χκθσλα κε ην λφκν 3401/2005, ε αλαβνιή ζπνπδψλ ηζρχεη κέρξη 

ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ 28
νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ 

ωλλογορ Φοιηηηϊν ηος Σμήμαηορ Ιαηπικήρ 

Ο χιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο «ΑΚΛΖΠΗΟ» ηδξχζεθε 

ζηηο 14-1-1991. Γηνηθείηαη απφ 7κειέο Γ.., πνπ εθιέγεηαη θάζε ρξφλν. 

Όινη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ λνκίκσο δηαγξαθεί, δηθαηνχληαη 

λα εγγξάθνληαη κέιε ηνπ Φνηηεηηθνχ πιιφγνπ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα κε θαηαζηαηηθφ πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλνο απφ ην Πξσηνδηθείν Λάξηζαο. 

Δθπξφζσπνη  ησλ  θνηηεηψλ  κεηέρνπλ  ζχκθσλα  κε  ηηο  ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο ζηα  πιινγηθά Όξγαλα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

Ζ αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα παλεπηζηεκηαθά φξγαλα γίλεηαη γηα εηήζηα ζεηεία θαη 

κφλν απφ ην λφκηκν θνηηεηηθφ ζχιινγν θάζε ηκήκαηνο. 

Ζ  εθινγή  ησλ  ηαθηηθψλ  θαη  αλαπιεξσκαηηθψλ  κειψλ  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηνπ 

ζπιιφγνπ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη ν θαζνξηζκφο απφ ην Γ.. ησλ ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηα άιια 

παλεπηζηεκηαθά φξγαλα, δηελεξγείηαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ λφκηκνπ 
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θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία δηαβηβάδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη ηζρχεη γηα 

ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ηεο δηελέξγεηαο ηεο εθινγήο. Σξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ δηαβηβαζζέληνο 

θαηαιφγνπ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο δελ επηηξέπεηαη, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απψιεηαο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν. 

Δπιζηημονική Δηαιπεία Φοιηηηϊν Ιαηπικήρ Δλλάδαρ – Παπάπηημα Λάπιζαρ 

Επίζημη ιζηοζελίδα: http://www.eefie.org/ 

Ζ Δπηζηεκνληθή   Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ηαηξηθήο Διιάδαο (ΔΔΦΗΔ) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο θνξέαο κε 

επηζηεκνληθά θαη θνηλσληθά ελδηαθέξνληα. Ηδξχζεθε ζηηο 16 επηεκβξίνπ 1993 θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

είλαη θαηαηεζεηκέλν ζην πξσηνδηθείν Αζελψλ. Ζ Δηαηξεία απνηειείηαη απφ επηά παξαξηήκαηα ηα νπνία 

εδξεχνπλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο πνπ θηινμελνχλ Ηαηξηθέο ρνιέο. Κάζε παξάξηεκα έρεη σο κέιε ηνπ φινπο 

ηνπο θνηηεηέο Ηαηξηθήο ηεο αληίζηνηρεο ρνιήο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε κέινπο θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ 

επζχλε ελφο πεληακεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθιέγεηαη απφ απηά. ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ιεηηνπξγεί, απφ ην 1994, ην αληίζηνηρν παξάξηεκα. 

HELMSIC 

Επίζημη ιζηοζελίδα: http://www.helmsic.gr/index.html 

Ζ HelMSIC - Hellenic Medical Students' International Committee (Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλψλ ρέζεσλ 

& Αληαιιαγψλ Φνηηεηψλ Ηαηξηθήο) είλαη κία αλεμάξηεηε κε θπβεξλεηηθή, κε θεξδνζθνπηθή, κε πνιηηηθή 

νξγάλσζε θνηηεηψλ Ηαηξηθήο. Ηδξχζεθε ην 1958 θαη ζήκεξα αποηελείηαι απψ 7 ηοπικέρ επιηποπέρ, κία ζε 

θάζε Ηαηξηθή ρνιή ηεο Διιάδαο. 

Οη δξάζεηο καο εζηηάδνληαη θαηά βάζε ζε έμη ζεκαηηθέο νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηηο δηαξθείο επηηξνπέο καο: 

Ανηαλλαγέρ επεςνηηικοω και κλινικοω ηωπος: Κάζε ρξφλν ζε εζληθφ επίπεδν πξαγκαηνπνηνχληαη πεξίπνπ 

400 αληαιιαγέο θνηηεηψλ ηαηξηθήο, νη νπνίνη αζθνχληαη γηα έλα κήλα ζε κία παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ή 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα έξεπλα ζε έλα εξγαζηήξην ζην εμσηεξηθφ. Αληίζηνηρα, θηινμελνχκε πεξίπνπ 450 

θνηηεηέο ζηελ Διιάδα. 

Public Health. Πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ θνηηεηψλ ηαηξηθήο ζε ζέκαηα Γεκφζηαο 

Τγείαο φπσο ν δηαβήηεο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ, ν θαξθίλνο θαη ην θάπληζκα. 

Reproductive Health & HIV/AIDS. Δλεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ηαηξηθήο θαη κέζσ απηψλ ησλ λέσλ γηα ζέκαηα 

ζεμνπαιηθήο πγείαο θαη δηθαησκάησλ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ νκνηαγνχο εθπαίδεπζεο, ζέκαηα LGBT 

θαη ηζφηεηαο θχινπ. 

Human Rights and Peace. Πεξηιακβάλεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηελ πξφζβαζε 

ζηε πγεία γηα εππαζείο πιεζπζκνχο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαπάλσ εηδηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηαηξηθήο νη νπνίνη εθπαηδεχνληαη ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ εηδηθά ζηνρεπφκελεο 

θαη κε κεηξήζηκε απνηειεζκαηηθφηεηα παξεκβάζεηο ζηελ θνηλφηεηα. 

Medical Education. Δζηηάδεηαη ζε ζέκαηα ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη αιιαγέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ελψ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη εηδηθά workshops εθκάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη δεμηνηήησλ ζηνπο θνηηεηέο 

ηαηξηθήο. 

http://www.eefie.org/
http://www.helmsic.gr/index.html
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1. Ο ηξφπνο δσξεάλ πξνκήζεηαο θαη επηινγήο δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Α.Δ.Η 

γίλεηαη κέζσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΔΤΓΟΞΟ http://eudoxus.gr/Default.aspx  

2. Οη  θνηηεηέο  έρνπλ  ην  δηθαίσκα  δσξεάλ  πξνκήζεηαο  θαη  επηινγήο  ελφο  (1)  δηδαθηηθνχ 

ζπγγξάκκαηνο γηα θάζε δηδαζθφκελν ππνρξεσηηθφ ή επηιεγφκελν κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη θαηά ηξφπν νινθιεξσκέλν ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη θαιχπηεη θαηά ην δπλαηφλ 

νιφθιεξν ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο χιεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ 

Οδεγφ πνπδψλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Γειαδή νη θνηηεηέο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα βηβιίν, ην νπνίν πξνκεζεχνληαη δσξεάλ, γηα θάζε ππνρξεσηηθφ ή επηινγήο 

κάζεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. 

3. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ελεκεξψλεη κε αλαθνηλψζεηο ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειψζεσλ 

ζπγγξακκάησλ θαη παξαιαβήο ηνπο απφ ηα ζεκεία δηαλνκήο.  

Πιεξνθνξίεο: Υξπζάλζε Φνχξιαξε (+30 2410 685732 – cfour@med.uth.gr ), Υξήζηνο Παπαδεκεηξίνπ (+30 

2410 68 5595 – Ηζφγεην Κηηξίνπ)  

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

1. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, είλαη παξάξηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο, ε νπνία έρεη έδξα ην Βφιν. Σν 1992 ρξνλνινγείηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ζην Παξαιηαθφ πγθξφηεκα (Παπαζηξάηνπ - Βφινο) θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. Μεηαμχ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο Βηβιηνζήθεο, ππάξρεη 

δηθηπαθή ζχλδεζε.  

2. Σν πιηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο, είλαη ηαμηλνκεκέλν ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δεθαδηθφ ζχζηεκα DEWEY θαη 

απνζεθεπκέλν ζε θαηάινγν βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνκαηνπνίεζεο Βηβιηνζήθεο GEAC-ADVANCE. H 

Ηαηξηθή Βηβιηνζήθε ζπλδέεηαη κε ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο ζην Βφιν, κε Ζ/Τ 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (Π.Θ.). ηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ 

Κνηλνηηθνχ 

πιαηζίνπ ηήξημεο 1995-1999, ε Βηβιηνζήθε ηνπ Π.Θ. έρεη εθζπγρξνληζζεί, εκπινπηηζζεί θαη δηθηπσζεί κε 

άιιεο βηβιηνζήθεο θαη ηξάπεδεο δεδνκέλσλ κε ην πξφγξακκα “ΔΡΜΖ”.  

3. Δπίζεο ε βηβιηνζήθε ζπκκεηέρεη ζην ζχλδεζκν ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ (HEAL – Link) 

http://heal-l.physics.auth.gr/ θαη πιένλ δηαζέηεη βάζε κε πεξίπνπ  23.000 ηίηινπο on-line  πεξηνδηθψλ 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_onl.asp , θαζψο θαη πξφζβαζε ζε δηάθνξεο on-line βάζεηο βηβιίσλ 

κε πιήξεο πεξηερφκελν θαη πνηθίιε ζεκαηνγξαθία http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ebks.asp  

4. Ζ Ηαηξηθή Βηβιηνζήθε δηαζέηεη βηβιία, πεξηνδηθά θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θπξίσο γηα ηε ρξήζε ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Π.Θ. Ζ ζπιινγή ηεο (πεξίπνπ 4000 ηίηινη ειιεληθψλ θαη μελφγισζζσλ 

βηβιίσλ θαη 200 μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ) ζηεγάδεηαη ζην Αλαγλσζηήξην ηεο Ηαηξηθήο Βηβιηνζήθεο, ζην 

θηίξην ηεο πξψελ Κιηληθήο Καηζίγξα, απ’ φπνπ γίλεηαη θαη ν δαλεηζκφο. 

http://eudoxus.gr/Default.aspx
http://heal-l.physics.auth.gr/
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_onl.asp
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5. Ζ  ιεηηνπξγία  ηεο  Ηαηξηθήο  Βηβιηνζήθεο δηέπεηαη  απφ  ηνλ  Καλνληζκφ  Λεηηνπξγίαο  ηεο Βηβιηνζήθεο 

ηνπ Π. Θ., ν νπνίνο θαζνξίδεη  ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, ηνπο θαλφλεο ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ θαη ην δηθαίσκα 

ρξήζεο θαη δαλεηζκνχ. Ο Καλνληζκφο απηφο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη δίλεηαη 

ζε θάζε θαηλνχξγην θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. Σν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

θαη εμππεξεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ηεο. 

6. Σν έλα δέθαην (1/10) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θάζε δηαλεκφκελνπ ζπγγξάκκαηνο  ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο παξαρσξείηαη ζηε Βηβιηνζήθε, εθηφο εάλ ήδε ππάξρεη ζε απηή ηθαλφο αξηζκφο 

αληηηχπσλ ησλ ελ ιφγσ ζπγγξακκάησλ. 

7. Μέινο  ηεο  βηβιηνζήθεο  κπνξεί  λα  γίλεη  θάζε  κέινο  ηεο  παλεπηζηεκηαθήο  θνηλφηεηαο, θαζψο θαη 

εμσηεξηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο αίηεζεο κε ηελ πξνζθφκηζε 

πξφζθαηεο θσηνγξαθίαο θαη ε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο 

εμσηεξηθνχ. 

8. Άξζξα ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη θείκελα απφ ηα ειεθηξνληθά βηβιία κπνξνχλ λα 

αλαθηεζνχλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηεο βηβιηνζήθεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην θνηλφ. Αλ θάπνην άξζξν, βηβιίν 

ή άιιν πιηθφ είλαη απαξαίηεην ζην ρξήζηε ηεο βηβιηνζήθεο θαη δελ ππάξρεη ζηε ζπιινγή, ηφηε κπνξεί λα 

παξαγγειζεί απφ άιιε βηβιηνζήθε ηεο Διιάδαο ή ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απαξαίηεηε είλαη ε εγγξαθή ζηε 

βηβιηνζήθε, ελψ νη παξαγγειίεο θάζε είδνπο πιηθνχ γίλνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαδαλεηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill.asp 

 

Ο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/LibUth_regul_2001.pdf 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/LibUth_regul_2001.pdf
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Μέπορ Σέηαπηο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

Σν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

νξγαλψλεηαη κε βάζε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ (άξζξν 14, Ν 

3374/2005), ρσξίο λα ζίγνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηεο δηδαθηηθέο κνλάδεο ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ 

ειάρηζην αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε ηνπ 

Πηπρίνπ. 

 

ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΩΡΔΤΗ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

1. Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο ζηηο ζπνπδέο φισλ ησλ επηπέδσλ ψζηε λα παγησζεί 

ην πλεχκα ηεο Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο, βαζηδφκελν  ζηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ησλ θξαηψλ κειψλ επηλνήζεθε ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ 

(European Credit Transfer Units) πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο σο  ζχζηεκα ECTS. 

2. Σν ζχζηεκα ECTS αλαπηχρζεθε πεηξακαηηθά θαηά ηα ηειεπηαία έηε θαη εθαξκφζηεθε ζε επξεία θιίκαθα 

ζην πιαίζην ηεο Θεζκηθήο χκβαζεο. θνπφο ηνπ είλαη λα εληζρχζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Ηδξπκάησλ ηεο Δπξψπεο κέζσ ηεο ρξήζεο 

παξαγκαηηθσλ θαη γεληθά εθαξκφζηκσλ κεραληζκψλ. 

3. Σν ζχζηεκα ECTS απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ζθνπεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ηεο επξείαο θαη 

εληαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ ζηα θξάηε-κέιε ζε φια ηα επίπεδα δηδαζθαιίαο, 

ψζηε λα αμηνπνηείηαη ην πλεπκαηηθφ θαη παηδαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπο θαη εηδηθψηεξα: 

- λα ελζαξχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ψζηε νη ζπνπδέο λα ιακβάλνπλ Δπξσπατθή  

δηάζηαζε θαη νη δεμηφηεηεο ηνπο λα βειηησζνχλ πνηνηηθά, 

- λα ελζαξχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην λα ηνπο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ έλα κέξνο 

ησλ ζπνπδψλ ζε άιιν θξάηνο–κέινο πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

- λα ελζαξξχλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ζπνπδαζηψλ ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, 

- λα ελζαξξχλεη ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ θαη απφθηεζεο 

άιισλ πξνζφλησλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ελφο αλνηθηνχ επξσπατθνχ ρψξνπ ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 

- λα  πξνσζήζεη  ηελ  αληαιιαγή  πιεξνθνξηψλ  θαη  εκπεηξηψλ,  ψζηε  νη  πνηθηιία  θαη  νη ηδηνκνξθίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα θξάηε-κέιε λα θαηαζηνχλ πεγέο πλεπκαηηθνχ εκπινπηηζκνχ θαη 

ακνηβαίαο ελζάξξπλζεο. 

4. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πεξηγξαθήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ απφδνζε πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζηα ζηνηρεία πνπ ηα ζπλζέηνπλ. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο 

εθθξάδνπλ ην θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ελφο αθαδεκατθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ θάζε θνηηεηή. 
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5. Ο θφξηνο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, ζην πιαίζην ελφο αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο 

ε παξαθνινχζεζε παξαδφζεσλ, ζεκηλαξίσλ, ε αλεμάξηεηε κειέηε, ε πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ, ε πξαθηηθή 

άζθεζε, ε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

6. Ο θφξηνο εξγαζίαο γηα θάζε θνηηεηή πιήξνπο θνίηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο 

απνηηκάηαη ζε εμήληα (60) πηζησηηθέο κνλάδεο. Αληίζηνηρα, ν θφξηνο εξγαζίαο αλά εμάκελν απνηηκάηαη ζε 

ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο θαη αλά ηξίκελν ζε είθνζη (20) πηζησηηθέο κνλάδεο. Ωο θαηψηαην φξην 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ (Π.Μ.) αλά κάζεκα νξίδνληαη νη 2 κνλάδεο. 

7. Σν ζχζηεκα ECTS ζε θακηά πεξίπησζε δελ ξπζκίδεη ην πεξηερφκελν, ηε δηάξζξσζε ή ηελ ηζνηηκία ησλ 

αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ. Απηά είλαη δεηήκαηα πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηα ίδηα ηα 

παλεπηζηήκηα γηα λα ζέζνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ηηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, δηκεξείο ή πνιπκεξείο. 

8. Αξκφδηα γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο αλά κάζεκα είλαη ε Γ.. ε νπνία θαηαξηίδεη ην εηήζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ην νπνίν επηθπξψλεηαη κε απφθαζε ηεο Πξπηαλείαο. 

 

ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

Σν ERASMUS  απνηειεί ηε λαπαξρίδα ησλ Πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο Δπξψπεο ησλ θνηηεηψλ, αιιά θαη ηνπ δηδαθηηθνχ 

θαη κε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. ην Πξφγξακκα έρνπλ ιάβεη κέξνο πάλσ 

απφ 2 εθαηνκκχξηα θνηηεηέο, απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ην 1987. 

ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαιιηεξγεζεί κηα παλεπξσπατθή πξνζέγγηζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Δπξψπε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ ρψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο. 

Ζ κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ ζε άιιεο ρψξεο θαη ε έθζεζή ηνπο ζε άιιεο θνπιηνχξεο φρη κφλν 

εκπινπηίδεη ηε θνηηεηηθή ηνπο εκπεηξία, αιιά ζπγρξφλσο ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα έλαλ θφζκν εξγαζίαο πνπ 

απαηηεί επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, εληζρχνληαο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Δπξψπεο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην ERASMUS +  

Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα δείηε ζηε Κεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο:  

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/. Τπεχζπλε γηα ην Γηνηθεηηθφ ζπληνληζκφ ηνπ Πξνγξακκαηνο 

LLP/Erasmus είλαη ε θ. Πελειφπε Γάιιε, ηει. 24210 74609, FAX: 24210 7 4603, E-mail: pdalli@uth.gr 

Για ηο Σμήμα Ιαηπικήρ Τπεωθςνοι είναι οι κ.κ. :  

Αθαδεκατθφο Τπεχζπλνο: Ησάλλεο - Υξπζνβαιάληεο Σζνχγθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο Φπζηθήο, 

email address: tsougos@med.uth.gr 

Τπεχζπλνο Γξακκαηείαο:  Μπνκπφια Διέλε -Σει Δπηθ: 241068 5591, email address: bobola@uth.gr  

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ έλα θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ ζε άιιν επξσπατθφ Παλεπηζηήκην πξέπεη: 

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/programa-erasmus
http://erasmus.uth.gr/index.php/el/
mailto:tsougos@med.uth.gr
mailto:avlachou@uth.gr
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- λα έρεη νινθιεξσζεί ην πξψην έηνο ζπνπδψλ, 

- λα έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο 

γηα ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ ζηα ελ ιφγσ γλσζηηθά αληηθείκελα, 

- λα  κελ έρεη θάλεη ζην παξειζφλ ν θνηηεηήο ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

- λα είλαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζην παλεπηζηήκην ππνδνρήο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη 

κηθξφηεξε ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 

 

Ζ πεξίνδνο ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Καηά ζπλέπεηα, αλαιακβάλεηαη ε 

δέζκεπζε λα αλαγλσξηζηεί φηη ε πεξίνδνο ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην ππνδνρήο αληηθαζηζηά αληίζηνηρε 

πεξίνδν ζπνπδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμεηάζεσλ ή άιισλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο) ζην Σκήκα 

Ηαηξηθήο, αθφκα θαη αλ ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ δηαθέξεη. 

Πξηλ ηε αλαρψξεζε ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο γηα ην εμσηεξηθφ, ππνγξάθεηαη επίζεκε «ζπκθσλία 

εθκάζεζεο» κεηαμχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο θαη ηνπ θνηηεηή, ε νπνία 

πεξηγξάθεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή ζην εμσηεξηθφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ έλα «πηζηνπνηεηηθφ 

βαζκνινγίαο» ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο πξνεγνχκελεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπ θνηηεηή. 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ην παλεπηζηήκην ππνδνρήο ρνξεγεί βεβαίσζε  

ζηελ  νπνία  αλαθέξεηαη  φηη  έρεη  νινθιεξσζεί  ην  πξφγξακκα  ζπνπδψλ  θαη    επίζεκν «πηζηνπνηεηηθφ  

βαζκνινγίαο»  κε  ηνλ(νπο)  ηίηιν  (νπο)  ηνπ(σλ)  καζήκαηνο(σλ)  θαη  ηηο  κνλάδεο αμηνιφγεζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην θαζέλα. ην «πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο» πεξηιακβάλεηαη θαη ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ECTS. 

Σν «πηζηνπνηεηηθφ  βαζκνινγίαο»  ηνπ  παλεπηζηεκίνπ  ππνδνρήο  θαηαηίζεηαη   ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην θαηαγξάθεη ζηελ θάξηα 

ηνπ θνηηεηή. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζην Διιεληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε 

αληηζηνίρεζε ησλ βαζκψλ ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS ηνπ Σκήκαηνο ηαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ππνδνρήο. 

Ζ ζχγθξηζε δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ παξάζεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ έιαβε ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ηεο θιίκαθαο βαζκνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε ρψξα 

θαη ραξαθηεξίδεη ηε δνθηκαζία ηνπ θνηηεηή σο επηηπρή.  
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ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ - ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο αλαηίζεληαη, εθ πεξηηξνπήο, θαζήθνληα 

πκβνχινπ(σλ) ζπνπδψλ ζε κέιε Γ.Δ.Π. γηα έλα αθαδεκατθφ έηνο. Έξγν ηνπ(σλ) πκβνχινπ(σλ) ζπνπδψλ 

είλαη ε θαζνδήγεζε θαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη ζπκβνπιψλ ζηνπο θνηηεηέο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζή 

ηνπο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ ππνζηήξημε θνηηεηψλ κε αλαπεξία ή 

θνηηεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε Γ.Δ.Π. ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλδξάκνπλ ηνλ(νπο) χκβνπιν(πο) ζπνπδψλ ζην έξγν ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο νη χκβνπινη ζπνπδψλ δηεπθνιχλνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο κε απαιιαγή ή πεξηνξηζκφ απφ ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2015-2016
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Μέπορ Πέμπηο 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Φοιηηηική  ιδιψηηηα  και  ςπεςθςνψηηηα  θοιηηηϊν 

1. H θνηηεηηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ελφο αηφκνπ ζην Σκήκα Ηαηξηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο  θαη ιήγεη κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

2. Οη θνηηεηέο ζεσξνχληαη ελήιηθνη σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Σκήκα. 

3. Δπεηδή νη θνηηεηέο ζεσξνχληαη ελήιηθνη: 

α. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπνπδή ηνπο θαζψο θαη γηα φιεο ηηο πξάμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο  ζη ην 

Σκήκα. 

β. Σν Ηαηξηθφ Σκήκα επηθνηλσλεί γηα νηηδήπνηε αθνξά έλαλ θνηηεηή ζρεηηθά κε ηελ θνίηεζή ηνπ, 

απνθιεηζηηθά κε απηφλ θαη φρη κε ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα. 

γ. Γελ επηηξέπεηαη ζε κέινο Γ.Δ.Π. ή δηδάζθνληα θαη’ αλάζεζηλ ή κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο λα 

παξάζρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα έλα θνηηεηή ζε νπνηνλδήπνηε εθηφο ηνπ Σκήκαηνο παξά κφλνλ 

φηαλ ν θνηηεηήο είλαη παξψλ θαη δψζεη επί ηφπνπ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

δ. Δπηηξέπεηαη φκσο ζε θάζε κέινο Γ.Δ.Π ή δηδάζθνληα θαη’ αλάζεζηλ ή κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο λα παξάζρεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέινο Γ.Δ.Π, ή δηδάζθνληα θαη’ αλάζεζηλ, ή κέινο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο απεπζείαο, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε έλα θνηηεηή. 

Οπγάνυζη  ποςδϊν 

1. To αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Κάζε αθαδεκατθφ έηνο πεξηιακβάλεη δχν εμάκελα ζπνπδψλ, ην ρεηκεξηλφ 

θαη ην εαξηλφ. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν αξρίδεη ην δεχηεξν 15ζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ θαη ην εαξηλφ εμάκελν 

ιήγεη ην πξψην 15ζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ χγθιεην. 

2. Κάζε εμάκελν ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη κία δηδαθηηθή πεξίνδν δηάξθεηαο 13+1 εβδνκάδσλ, ρξνληθά 

ζπλερφκελε, εμεηαζηηθή πεξίνδν δηάξθεηαο 4 εβδνκάδσλ. 

3. Σα καζήκαηα ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο θαηαλέκνληαη ζε 12 απηνηειή εμάκελα ζπνπδψλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε  ιήςε  ηνπ πηπρίνπ Ηαηξηθήο. Ο 

ειάρηζηνο απηφο αξηζκφο εμακήλσλ αληαπνθξίλεηαη ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο, αδηάιεηπηεο θαη επηηπρνχο 

θνίηεζεο. 

4. Σν Σκήκα θαηαξηίδεη πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη, αλά 

εμάκελν, θάζε αθαδεκατθφ έηνο θαζψο θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

ζθνπνχ, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ ηξφπνπ εμεηάζεσο θαη ησλ νλνκάησλ ησλ δηδαζθφλησλ. 

5. Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά, ππάγνληαη δε ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο φπσο αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ . Δθφζνλ ην πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο 

εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκείο, ππεχζπλνο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο νξίδεηαη ν ζεκαηηθά 

ζπγγελέζηεξνο. 

6. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαζεσξείηαη θάζε Απξίιην. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθξνηεί Δπηηξνπή 
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Πξνγξάκκαηνο απφ κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε εηήζηα ζεηεία, ε νπνία ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε 

ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο θσδηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ ηνκέσλ. 

7. Ζ θαηαλνκή  ησλ καζεκάησλ ζε  εμάκελα  είλαη ελδεηθηηθή  θαη φρη ππνρξεσηηθή  γηα  ηνπο θνηηεηέο. 

Αληαπνθξίλεηαη ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θνίηεζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη ησλ εμαξηεκέλσλ απφ 

πξναπαηηνχκελα καζεκάησλ. 

8. Σα καζήκαηα γίλνληαη κε παξαδφζεηο, θξνληηζηήξηα, εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο αζθήζεηο. Οη 

ζπλδπαζκνί ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο αλαθέξνληαη, αλαιπηηθά γηα ην θάζε κάζεκα, ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ θαηαλνκή ηεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο ζε παξαδφζεηο, θξνληηζηήξηα, 

εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο αζθήζεηο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

δηδάζθνληνο ην κάζεκα. 

9. Οη παξαδφζεηο γίλνληαη ππφ κνξθή δηαιέμεσλ, δειαδή παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα κηα πεξηνρή 

ηνπ δηδαζθφκελνπ καζήκαηνο. Σν πξφγξακκα ησλ παξαδφζεσλ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

καζήκαηνο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο κε ηελ έλαξμε ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο. 

10. Κάζε δηδάζθσλ νθείιεη, θαηά  ηελ πξψηε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ, λα δηαλέκεη ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

έρνπλ εγγξαθεί ζην κάζεκά ηνπ, κε δαπάλεο ηνπ ΑΔΗ, αλαιπηηθφ δηάγξακκα κειέηεο, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

πιεξνθφξεζε θξίλεη ν ίδηνο απαξαίηεηε. Δπίζεο, θάζε δηδάζθσλ δηαηεξεί θαη ελεκεξψλεη, κε επζχλε ηνπ, 

ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη εκέξεο θαη ψξεο δηδαζθαιίαο, ηα 

δηδαζθφκελα απφ απηφλ καζήκαηα, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηα δηαλεκφκελα ζπγγξάκκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιιν 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 

11. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ ησλ καζεκάησλ απνηειεί αθαδεκατθή κφλνλ ππνρξέσζε ηνπ 

θνηηεηή θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ παξνπζία ησλ θνηηεηψλ δελ ειέγρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αιιά ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο παξαδφζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο εμεηαζηέαο χιεο ησλ καζεκάησλ. Παξφια απηά, ε 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ ζσζηή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ 

θνηηεηψλ. 

12. Σα  θξνληηζηήξηα,  νη  εξγαζηεξηαθέο  θαη  νη  θιηληθέο  αζθήζεηο  κπνξεί  λα  είλαη  ρσξηζηέο νληφηεηεο ή 

λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ελφο καζήκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη παξαδφζεηο ή αθφκα θαη 

θάπνηα άιιε κνξθή δηδαζθαιίαο. Σα Φξνληηζηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνπζίαζε θάπνηνπ εηδηθνχ ζέκαηνο 

(εξγαζίαο) απφ ηνπο θνηηεηέο, κε ηελ βνήζεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφ θαζέδξαο θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Οη εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο 

αζθήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, ηελ δηελέξγεηα πεηξακάησλ, ηελ επίιπζε 

εθαξκνζκέλσλ πξνβιεκάησλ, ηελ θιηληθή εμάζθεζε ή ηνλ φπνην θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. 

13. Ζ παξαθνινχζεζε Φξνληηζηεξίσλ, Δξγαζηεξηαθψλ θαη Κιηληθψλ αζθήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ. Σν αλψηαην αλεθηφ φξην απνπζηψλ ζηα θξνληηζηήξηα, ηηο 

εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο αζθήζεηο είλαη 1 ψξα θξνληηζηεξίνπ ή εξγαζηεξηαθήο αζθήζεσο αλά 15 ψξεο 
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θξνληηζηεξίνπ ή εξγαζηεξηαθήο αζθήζεσο θαη 1 εκέξα αλά 4 εβδνκάδεο θιηληθήο αζθήζεσο. Οη απνπζίεο 

απηέο ζεσξνχληαη σο απψιεηα ηδηαίηεξα ζπνπδαίνπ εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ γη’ απηφ δελ έρνπλ λφεκα εδψ νη 

έλλνηεο ηεο δηθαηνινγεκέλεο θαη ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ιακβάλεηαη θάηη 

ηέηνην ππ’ φςηλ. 

14. Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζε Φξνληηζηήξην, Δξγαζηεξηαθή ή Κιηληθή Άζθεζε  απνπζίεο πέξα απφ ην 

αλψηαην αλεθηφ φξην κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ζρεηηθνχ καζήκαηνο κφλν αθνχ  

παξαθνινπζήζνπλ  μαλά  θαη θαλνληθά  ην  θξνληηζηήξην,  ηελ  εξγαζηεξηαθή  ή  ηελ Κιηληθή Άζθεζε ζε 

επφκελν εμάκελν ζην νπνίν δηδάζθεηαη ην ζρεηηθφ κάζεκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα εθείλνπο ηνπο θνηηεηέο, νη 

νπνίνη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εγγξάθνληαη ή κεηεγγξάθνληαη αξγά ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο ψζηε λα ππεξβνχλ ην αλψηαην αλεθηφ φξην απνπζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εμάκελν ζπνπδψλ ζην 

νπνίν δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ. 

15. Ζ θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζηηο θιηληθέο αζθήζεηο γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Σκήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηζνδχλακε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζηηο επηκέξνπο αζθήζεηο. 

16. Ζ θιηληθή άζθεζε ζε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ 

είλαη δπλαηή ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο θνηηεηψλ (πξφγξακκα Erasmus). 

17. ε θάζε εμακεληαίν κάζεκα αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο πηζησηηθψλ κνλάδσλ (Π.Μ.) ECTS. Κάζε Π.Μ. 

ECTS ηζνδπλακεί κε κία εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν πξνθεηκέλνπ πεξί απηνηεινχο 

δηδαζθαιίαο καζήκαηνο θαη κε κία έσο ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ή εμάζθεζεο επί έλα εμάκελν 

γηα ηηο άιιεο κνξθέο ησλ καζεκάησλ, ζηα νπνία πξνζηίζεηαη  ν επηπιένλ θφπνο πνπ θαηαβάιιεη ν θνηηεηήο 

κειεηψληαο ζηε βηβιηνζήθε ή ην ζπίηη ηνπ θαη ν θφπνο ησλ εμεηάζεσλ. Οη Π.Μ. ECTS πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε εμακεληαίν κάζεκα, ππνρξεσηηθφ ή θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ, αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζην 

Πξφγξακκα  πνπδψλ.  ην πξφγξακκα πνπδψλ αλαθέξεηαη θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο Π.Μ. ECTS πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ. 

18. Μάζεκα πνπ δηδάρζεθε 13 εβδνκάδεο ζεσξείηαη φηη δηδάρζεθε επαξθψο, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηνλ 

ειάρηζην αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Μάζεκα πνπ δηδάρζεθε ιηγφηεξν, ζεσξείηαη σο κε δηδαρζέλ θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε εμέηαζή ηνπ. ε πεξίπησζε εμέηαζεο, απηή ζεσξείηαη άθπξε θαη ν βαζκφο δελ ππνινγίδεηαη ζηε 

ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, 

επηηξέπεηαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εμακήλνπ κέρξη δχν ην πνιχ εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο. 

19. Ο αξηζκφο σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 32 ψξεο. ε πνιχ 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ εηδηθή θχζε ησλ καζεκάησλ θαη κφλνλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή θιηληθψλ αζθήζεσλ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ. 

 

Καη’ επιλογήν ςποσπευηικά μαθήμαηα 

1. ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεηαη αξηζκφο καζεκάησλ, ζε δηάθνξα 

γλσζηηθά πεδία, πνπ νξίδνληαη σο επιλεγψμενα. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ ν 
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θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ειεχζεξα απηά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζσπηθά ηνπ 

ελδηαθέξνληα, βνεζψληαο ηνλ λα εκβαζχλεη ζε εηδηθνχο ηνκείο γλψζεσλ, ζε αξηζκφ πνπ νξίδεηαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα). 

2. Γηα  ηελ  απφθηεζε  πηπρίνπ  ηνπ  Σκήκαηνο  Ηαηξηθήο  ν  θνηηεηήο  είλαη  ππνρξεσκέλνο  λα 

3. παξαθνινπζήζεη επηηπρψο καζήκαηα (θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θφπν 

δεθαηεζζάξσλ (14) Π.Μ. ECTS. 

4. Σα πξνζθεξφκελα απφ ην Σκήκα θαη’ επηινγήλ καζήκαηα πξέπεη λα αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε είθνζη 

(20) θαη λα αληηζηνηρνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) Π.Μ. ECTS. Σα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην ¼ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ζε θάζε 

εμάκελν έλα ή πεξηζζφηεξα επηιεγφκελα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη φπσο θαη ηα 

ππνρξεσηηθά κε κφλε δηαθνξά φηη ην επηιεγφκελν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 13 εβδνκάδεο. 

5. Κάζε θνηηεηήο δειψλεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ αξρή θαη κέρξη ηελ 2ε εβδνκάδα θάζε 

εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ην ή ηα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηα νπνία ζα παξαθνινπζήζεη 

θαη εγγξάθεηαη ζ’ απηά. Ζ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα 

ζπνπδψλ ηνπ, γη’ απηφ θαη ππνρξενχηαη λα ην δειψλεη μαλά ζε πεξίπησζε κε επηηπρεκέλεο εμέηαζεο ζε απηφ. 

6. Γηα λα δηδαρζεί έλα θαη’ επηινγήλ κάζεκα πξέπεη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζ’ απηφ ηνπιάρηζηνλ νθηψ 

(8) θνηηεηέο. Καη’ εμαίξεζε θαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ.. κπνξεί  λα δηδαρζεί θαη’ επηινγήλ κάζεκα κε 

ζπκκεηνρή 5-7 θνηηεηψλ αλ ε δηδαζθαιία ηνπ απαηηεί εληαηηθή εξγαζηεξηαθή άζθεζε. 

7. Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί έλα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα θάζε εμάκελν απφ ην 

3ν έσο θαη ην 9ν εμάκελν, κέρξη δχν (2) θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα θάζε εμάκελν θαη κέρξη ηξία 

(3) θαη’ επηινγήλ καζήκαηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο αλεμάξηεηα απφ ην φηη ην ή ηα καζήκαηα απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ ζην νπνίν θνηηά ν θνηηεηήο ή ζε 

πξνεγνχκελα εμάκελα ζπνπδψλ. Καη’ εμαίξεζε νη θνηηεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εμακήλσλ  (ΗΑ  θαη ΗΒ)  

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ  κέρξη  4 θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα. 

8. Κάζε θνηηεηήο ν νπνίνο έρεη εγγξαθεί ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θαη’ επηινγήλ   ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

νθείιεη λα πξνζέιζεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ/ησλ δεισζέληνο(σλ) καζεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ ηα έρεη δειψζεη. Αλ απνηχρεη ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο ή δελ πξνζέιζεη ζ’ απηέο, ηφηε 

νθείιεη λα εμεηαζζεί ζην ίδην κάζεκα ζην επφκελν έηνο. 

9. Απφ ηνπο πξσηνεηείο ηνπ αθαδεκατθφ έηνπο 2009-2010 ε παξάγξαθνο (6) ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο 

(απφθαζε .Σ.): Σα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζε  4 ελφηεηεο εθάζηε ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεη δχν εμάκελα ζπνπδψλ (απφ ην 1ν κέρξη θαη ην 8ν). Σα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

θαηαλέκνληαη ζηηο αλσηέξσ ελφηεηεο αλάινγα κε ην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν θαη ηε ζπλάθεηα κε ηα δηδαζθφκελα 

καζήκαηα.   ηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο  νη θνηηεηέο δειψλνπλ ζηε γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ηα θαη 

επηινγήλ ππνρξεσηηθά σο εμήο:  ηελ πξψηε ελφηεηα 1 κάζεκα, ζηηο ινηπέο ελφηεηεο απφ 2 καζήκαηα. 
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Αναγνϊπιζη μαθημάηυν και αζκήζευν ηα οποία διδάσθηκαν ζε Α.Δ.Ι. ηος εζυηεπικοω. 

1. Πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. πνπ θαηαηάζζνληαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλνπλ απηνδίθαηα ηα 

καζήκαηα ζηα νπνία εμεηάζζεθαλ επηηπρψο εθφζνλ ε χιε πνπ εμεηάζηεθαλ αληηζηνηρεί κε ηελ χιε πνπ 

δηδάζθεηαη ζην Σκήκα. Σνχην θξίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

2. Οη κεηεγγξαθφκελνη άιισλ παλεπηζηεκίσλ εζσηεξηθνχ θαζψο θαη νη θαηαηαζζφκελνη ζην Σκήκα απφ 

άιιεο ρνιέο, ζηηο νπνίεο δηδάρζεθαλ ζπλαθή καζήκαηα κε απηά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, 

νθείινπλ γηα λα ηα θαηνρπξψζνπλ, λα ππνβάιινπλ γξαπηή αίηεζε ζηνλ αξκφδην θαζεγεηή κε επηζπλαπηφκελα 

δηθαηνινγεηηθά ηελ αλαιπηηθή χιε ηνπ καζήκαηνο ή ηεο άζθεζεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζην παλεπηζηήκην 

πξνέιεπζεο θαζψο θαη ην βαζκφ πνπ έρνπλ επηηχρεη αληίζηνηρα. Ο αξκφδηνο θαζεγεηήο θξίλεη ηελ επάξθεηα ή 

φρη ηεο γλψζεο ηνπ αηηνχληνο βάζεη ηεο πξνζθνκηδφκελεο χιεο θαη ηνλ απαιιάζζεη ή φρη απφ ην κάζεκα, 

θαηαζέηνληαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα ηα έληππα πνπ ηνπ παξέδσζε 

ν ελδηαθεξφκελνο. 

3. ε  πεξίπησζε  κε  αλαγλψξηζεο,  ν  ππεχζπλνο  δηδαζθαιίαο  ηνπ  καζήκαηνο  αλαγξάθεη  ην αηηηνινγηθφ 

ηεο απνθάζεσο ηνπ θαη ηνχην θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηνπ θνηηεηή. 

4. Ζ θαηνρχξσζε καζήκαηνο γίλεηαη ρσξίο βαζκφ (κε ηελ έλδεημε «απαιιάζζεηαη») ζηελ θαξηέια ηνπ 

θνηηεηή  θαη ην κάζεκα δελ ππνινγίδεηαη ζην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ. 

5. Ζ ηειηθή έγθξηζε ηεο απαιιαγήο ελφο καζήκαηνο απνθαζίδεηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. 

 

Ξένερ Γλϊζζερ 

1. ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δηδάζθεηαη ππνρξεσηηθά κφλν ην κάζεκα ηεο 

Αγγιηθήο ζην γλσζηηθφ πεδίν «Ξέλε Γιψζζα». ην κάζεκα απηφ νη θνηηεηέο αζθνχληαη ζηελ θαηαλφεζε 

θαη παξαγσγή γξαπηνχ θπξίσο, αιιά θαη πξνθνξηθνχ, ηαηξηθνχ ιφγνπ ζηελ μέλε γιψζζα κε ζθνπφ λα ηνπο 

παξαζρεζεί έλα αθφκε «εξγαιείν» κειέηεο θαη έξεπλαο ηφζν γηα ηηο άκεζεο ζπνπδέο ηνπο φζν θαη ηελ 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. 

2. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο «Ξέλεο γιψζζαο» φζνη θνηηεηέο έρνπλ θνηηήζεη επηηπρψο 

ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε ζε Ηαηξηθφ ηκήκα αγγιφθσλνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα έρνπλ κεηεγγξαθεί ζην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

3. Σν κάζεκα ηεο ππνρξεσηηθήο «μέλεο γιψζζαο» δηδάζθεηαη ζηα ηέζζεξα (4) πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ. Με 

ηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο δηελεξγνχληαη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη νη θνηηεηέο 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξία επίπεδα: αξράξηνη, κέζνη, πξνρσξεκέλνη. ηελ ζπλέρεηα παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα ηεο 

«μέλεο γιψζζαο» σο εμήο: 1ν εμάκελν αξράξηνη, 2ν εμάκελν νη κέζνη, 3ν θαη 4ν εμάκελν νη πξνρσξεκέλνη. 

4. Ζ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαηά ηελ εμέηαζε βαζκνινγείηαη κε  ηε κέζνδν: επηηπρψο – 

αλεπηηπρψο  γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί πξηλ ην αθαδ. έηνο 2010-2011 θαη κε βαζκνινγηθή θιίκαθα 1-

10 γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έθαλαλ ηελ εγγξαθή ηνπο απφ ην αθαδ. έηνο 2010 -2011 θαη κεηά. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

θνηηεηψλ ζην 3ν εμάκελν απαηηείηαη  ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα δχν πξψηα εμάκελα αιιηψο επαλαιακβάλνπλ ην 

κάζεκα. Ζ επηηπρήο θνίηεζε ζηελ ππνρξεσηηθή γιψζζα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 
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Δξεηάζειρ 

1. Ζ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε κάζεκα εθηηκάηαη κε εμεηάζεηο. Ο ηξφπνο εμεηάζεσο - γξαπηά, 

πξνθνξηθά ή ζε ζπλδπαζκφ - θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ καζήκαηνο θαη αλαθέξεηαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πνπδψλ. Ζ επίδνζε ζε ελδηάκεζεο δνθηκαζίεο (πξφνδνη), εξγαζίεο ζε εηδηθά ζέκαηα θαη ε 

απφδνζε ζε εξγαζηεξηαθέο ή θιηληθέο αζθήζεηο, κπνξεί λα απνηεινχλ πξφζζεηα θξηηήξηα πνπ 

ζπλεθηηκψληαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ. Σα σο άλσ θξηηήξηα γηα λα  ιεθζνχλ ππφςε 

απαηηνχλ  έγθξηζε  ηνπ ηνκέα  χζηεξα  απφ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ καζήκαηνο. 

2. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη φινη νη εμεηαδφκελνη εμεηάδνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. 

3. Κάζε αθαδεκατθφ έηνο πεξηιακβάλεη ηξεηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο: 

4. Μία ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ θάζε εμακήλνπ ζηελ νπνία εμεηάδνληαη κφλν ηα 

καζήκαηα ηεο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ ε νπνία έιεμε (Ηαλνπαξίνο – Φεβξνπαξίνο γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη 

Ηνχληνο γηα ην εαξηλφ εμάκελν). 

5. Ζ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνπ επηεκβξίνπ, ζηελ νπνία εμεηάδνληαη φια ηα καζήκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο (12 εμάκελα) νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα, 

πνπ δελ έρνπλ επηηχρεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνηηήζεψο ηνπο, θαη ζηηο ηξεηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. Σα 

καζήκαηα ζηα νπνία πξνηίζεληαη λα εμεηαζζνχλ ζε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν δειψλνληαη κε ηελ έλαξμε ηνπ 

αληίζηνηρνπ εμακήλνπ. 

7. Σν πξφγξακκα  εμεηάζεσλ γηα  θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν  αλαθνηλψλεηαη κε  απφθαζε  ηνπ Πξνέδξνπ 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ πνπ κεξηκλά γηα ηελ πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε 

ηνπο δηδάζθνληεο. Αιιαγέο ζηηο εκεξνκελίεο θαη ην πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ είλαη δπλαηέο κφλν κε 

απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή πνπδψλ θαη ηνπο δηδάζθνληεο ην 

αληίζηνηρν κάζεκα. 

8. Γηα θνηηεηηθά ζέκαηα, ε Γξακκαηεία κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο.  

9. Ζ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζε θάζε κάζεκα εθθξάδεηαη ζε κία δεθάβαζκε θιίκαθα αθεξαίσλ αξηζκψλ απφ ην 

0 έσο ην 10, ζηελ νπνία ην 5 (πέληε) εθθξάδεη ηε βάζε ηεο επηηπρίαο θαη ην δέθα ηελ άξηζηε επηηπρία. 

10. Λφγσ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθά καζήκαηα ν θνηηεηήο, δελ 

επαλαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο ή θιηληθέο αζθήζεηο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ  

1. Σν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο (Παξ.Γ.) είλαη έλα επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν δελ ππνθαζηζηά ηνλ 

επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ ή ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. Σν παξάξηεκα επηζπλάπηεηαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχλ ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε, ην επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην 
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εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία απφ ην 

άηνκν πνπ αλαγξάθεηαη νλνκαζηηθά ζην πξσηφηππν ηνπ ηίηινπ ζηνλ νπνίν επηζπλάπηεηαη ην παξάξηεκα. 

ην παξάξηεκα δελ γίλνληαη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη δελ ππάξρνπλ δειψζεηο ηζνηηκίαο ή αληηζηνηρίαο ή 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ζην εμσηεξηθφ. 

2. Σν Παξ.Γ. εθδίδεηαη απηνκάησο θαη ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Σν πξσηφηππν ηνπ παξαξηήκαηνο πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γλεζηφηεηαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην ρνξεγνχκελν ηίηιν ζπνπδψλ. Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαξηήκαηνο δε ζπκπίπηεη 

ππνρξεσηηθά κε ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, αιιά δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη 

πξνγελέζηεξε απφ απηή. 

3. Σν  βαζηθφ  πεξηερφκελν  ηνπ  Παξ.Γ.  είλαη  εληαίν  γηα  φια  ηα  ηδξχκαηα   αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηππψλεηαη ζε εηδηθφ νκνηφκνξθν ραξηί (κεκβξάλε). Ο ηχπνο, νη δηαζηάζεηο θαη νη ηνκείο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξ.Γ. θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηνχο, θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). 

 

Τπηπεζία ςμβοςλεςηικήρ Φοιηηηϊν/πιϊν 

Ζ Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο Φνηηεηψλ/ξηψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγίαο θαη Δθαξκνγψλ ζηελ Δθπαίδεπζε 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο φισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα δερζνχλ ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη βνήζεηα γηα πξνζσπηθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη 

αλεζπρίεο, αιιά θαη λα εθπαηδεπζνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ 

ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ. 

 Πξνβιήκαηα ζηε θνηηεηηθή δσή/ζπνπδέο 

 Πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Άιια πξνβιήκαηα   δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηελ αθαδεκατθή δσή,  έιιεηςε θηλήηξσλ,  κεησκέλε 

απφδνζε,     άγρνο εμεηάζεσλ, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, δπζθνιίεο ζηηο θηιηθέο, πξνζσπηθέο, 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο,    ρακειή απηνεθηίκεζε,κνλαμηά, θαηάζιηςε 

  Δμαξηήζεηο, εηδηθέο αλάγθεο, ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα,  δηαηαξαρέο χπλνπ,  δηαηαξαρέο δηαηξνθήο 

Οη θνηηεηέο/ξηεο κπνξνχλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε, λα έρνπλ ζπλαληήζεηο κε εηδηθφ ζχκβνπιν ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ζε αηνκηθή ή νκαδηθή βάζε ή λα ιάβνπλ κέξνο ζηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

Όιεο νη ππεξεζίεο παξέρνληαη δσξεάλ θαη νη ζπλαληήζεηο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο, έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα, δηαηεξψληαο απφιπηα ην πξνζσπηθφ απφξξεην. 

Ζ Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο Φνηηεηψλ/ξηψλ ιεηηνπξγεί ζηε Λάξηζα γηα ηα Σκήκαηα Ηαηξηθήο θαη Βηνρεκείαο 

– Βηνηερλνινγίαο  

Δπικοινυνία 

Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ ζα ήζειαλ λα απεπζπλζνχλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

αλεμαξηήησο απφ ηελ πφιε ζηελ νπνία θνηηνχλ, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ νπσζδήπνηε γηα ξαληεβνχ ζηελ 
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ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: psychologylab@uth.gr, αλαθέξνληαο απαξαίηεηα νλνκαηεπψλπκν θαη ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη πξναηξεηηθά ζην ηειέθσλν 24210–74831, Σξίηε 13:00–16:00, Πέκπηε 10:00–13:00 

θαη Παξαζθεπή 14:00–18:00. 

Πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο πκβνπιεπηηθήο Φνηηεηψλ/ξηψλ: 

Κιεθηάξαο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο – Φπρνπαζνινγίαο, Γηεπζπληήο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγίαο θαη Δθαξκνγψλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνπ ΠΜ – πκβνπιεπηηθή ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Τγεία, 

Κσιέηηε Αγγειηθή, Φπρνιφγνο, MSc. Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, Δηδηθεπκέλε ζηε πζηεκηθή πκβνπιεπηηθή 

θαη Θεξαπεία, Τπεχζπλε θαη πληνλίζηξηα ηεο Τπεξεζίαο πκβνπιεπηηθήο Φνηηεηψλ/ξηψλ. 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζηε Λάξηζα: 

 

 Δξθεηδίθε Αζεκίλα, Φπρνιφγνο, Δθπ/κελε Φπρνζεξαπεία Gestalt 

 Εαβξάθα Γεσξγία, Φπρνιφγνο, MSc.Φπρνινγίαο Τγείαο, Φπρνδπλακηθή Θεξαπεία & Φπρνζεξαπεία 

Οκάδαο, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Η.Φ.Α. 

 Καλαβηηζά Πνιπμέλε, Φπρνιφγνο, Φπρνζεξαπεία Gestalt 

 Καηζακάθα Βαζηιηθή, Φπρνιφγνο, MSc. Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο, Δθπ/κελε Φπρνζεξαπεία Gestalt 

 Μπαηάια Γεσξγία, Φπρνιφγνο Α.Π.Θ., Δθπ/κελε Φπρνζεξαπεία Gestalt 

 Μπαηξαθνχιε Βαζηιηθή, Φπρνιφγνο, MSc. Φπρνινγίαο & Τγείαο, Γλσζηηθή-πκπεξηθνξηθή & 

πζηεκηθή Φπρνζεξαπεία, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Η.Φ.Α. 

 Ξεξνκεξίζηνπ Απνζηνιία, Φπρνιφγνο, MSc. Παηδαγσγηθά, Δθπ/κελε Φπρνζεξαπεία Gestalt 

 Υαηδνπνχινπ έβαζηή, Φπρνιφγνο, ΜSc. Φπρνινγίαο Τγείαο, Φπρνζεξαπεία Gestalt 
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ΤΝΣΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΙΑ 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015-2016 

1o Δξάμηνο 

ΒΔ0101 5 ΤΠ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Η Βακβαθφπνπινο Νηθφιανο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0200 5 ΤΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 
Σζαθάισθ Αλδξέαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

- Μφληκνο 

ΒΔ0300 6 ΤΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Κάππαο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0400 4 ΤΠ 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ 
Εηληδαξάο Ζιίαο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0500 3 ΤΠ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
Θενδψξνπ Κπξηαθή, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΜΡ1000 5 ΤΠ ΓΔΝΗΚΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Κνπθνχιεο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΚΗ0100 2 ΔΠ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 
γάληδνο Μάξθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 

ΞΓ0101 2 ΞΓ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓIA THN IATΡIKH I Αξγπξνχιεο Βαζίιεηνο, ΔΔΠ 

2o Δξάμηνο 

ΜΡ0101 6 ΤΠ ΑΝΑΣΟΜΗΑ Η Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο 

ΜΡ0301 2 ΤΠ 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΔΡΗΓΔΝΝΖΣΗΚΖ 

ΗΑΣΡΗΚΖ 
σηεξίνπ σηήξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΒΔ0701 6 ΤΠ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ Η ίκνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0102 6 ΤΠ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ Βακβαθφπνπινο Νηθφιανο, Καζεγεηήο 

ΜΡ1010 6 ΤΠ ΔΗΓΗΚΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Κνπθνχιεο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0901 2 ΔΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η 
Θενδψξνπ Κπξηαθή, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΒΔ0311 2 ΔΠ ΑΚΣΗΝΟΠΡΟΣΑΗΑ Κάππαο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο 

ΞΓ0220 2 ΔΠ 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ 

ΓΛΧΑ Η 
ππξνπνπινπ Αηθαηεξίλε, ΠΓ 407/80 

ΞΓ0102 2 ΞΓ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΗ Αξγπξνχιεο Βαζίιεηνο, ΔΔΠ 

3o Δξάμηνο 

ΜΡ0102 7 ΤΠ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΗΗ Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο 

ΜΡ0302 2 ΤΠ 
ΟΡΓΑΝΟΓΔΝΔΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΑΡΣΗΔ 

ΣΖ ΓΗΑΠΛΑΖ 
σηεξίνπ σηήξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΒΔ0702 7 ΤΠ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΗΗ 
Γεσξγάηζνπ Διέλε, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΒΔ0822 8 ΤΠ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
Υαηδφγινπ Υξπζή, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΒΔ0902 2 ΔΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΗ 
Θενδψξνπ Κπξηαθή, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΞΓ0221 2 ΔΠ 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ 

ΓΛΧΑ ΗΗ 
ππξνπνπινπ Αηθαηεξίλε, ΠΓ 407/80 

ΞΓ0103 2 ΞΓ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΗΗ Αξγπξνχιεο Βαζίιεηνο, ΔΔΠ 

4o Δξάμηνο 

ΜΡ0103 6 ΤΠ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΗΗΗ Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο 
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ΒΔ0821 9 ΤΠ 
ΝΔΤΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΝΓΟΚΡΗΝΧΝ 

Υαηδεεπζπκίνπ Απνζηνιία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΒΔ1101 7 ΤΠ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Η 
Αζπξνδίλε Δπηπρία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΦΥ0100 2 ΤΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Μπνλψηεο Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο 

ΒΔ1200 2 ΔΠ 
ΜΟΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ 

Αζπξνδίλε Δπηπρία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΚΗ0910 2 ΔΠ ΒΗΟΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜΔΣΡΗΑ Εηληδαξάο Ζιίαο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0711 2 ΔΠ ΚΛΗΝΗΚΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ 
Ληάθνο Παλαγηψηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

- Μφληκνο 

ΥΡ0211 2 ΔΠ 

ΑΡΥΔ ΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΣΧΝ ΑΚΡΧΝ 

ΚΑΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δ 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΣΗΚΔ ΚΑΚΧΔΗ. 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Δ ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΜΗΚΡΟ ΚΑΗ ΜΑΚΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΤΡΡΑΦΖ 

Νηατιηάλα Εσή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

ΠΘ1300 2 ΔΠ 
ΘΔΜΑΣΑ ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ - PBL 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ 
ηεθαλίδεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0721 2 ΔΠ 
ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
ίκνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΜΡ0110 2 ΔΠ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΧ 

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΖ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΧΜΑΣΟ 

Εηκπήο Αξηζηείδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΞΓ0104 2 ΞΓ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IV Αξγπξνχιεο Βαζίιεηνο, ΔΔΠ 

5o Δξάμηνο 

ΠΘ0200 6 ΤΠ ΠΡΟΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 
Ρεγνπνχινπ Δηξήλε, Δπίθνπξνο 

Καζεγήηξηα - Μφληκε 

ΒΔ1102 6 ΤΠ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΗΗ αθειιαξίδεο Νηθφιανο, Καζεγεηήο 

ΔΗ0101 4 ΤΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Η 
Πεηεηλάθε Δπζπκία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΚΗ0200 5 ΤΠ 
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 
Υαηδερξηζηνδνχινπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο 

ΚΗ0300 2 ΤΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ & ΖΘΗΚΖ Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο, Καζεγεηήο 

ΠΘ0101 3 ΤΠ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Η Γνπξγνπιηάλεο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο 

ΔΗ0200 4 ΤΠ ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ Γεξκελήο Αλαζηάζηνο, Καζεγεηήο 

ΚΗ0400 2 ΔΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γνπξγνπιηάλεο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο 

ΑΑ0201 2 ΔΠ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ 
Βάζηνπ Αηθαηεξίλε, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΒΔ0811 2 ΔΠ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 
Υαηδεεπζπκίνπ Απνζηνιία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΦΥ0200 2 ΔΠ ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Μπνλψηεο Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο 

6o Δξάμηνο 

ΥΡ0100 6 ΤΠ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΖΜΔΗΟΛΟΓΗΑ 
Σδνβάξαο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΠΘ0102 3 ΤΠ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ Γνπξγνπιηάλεο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο 
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ΒΔ1400 3 ΤΠ ΑΡΥΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΔΝΔΣΗΚΖ Σζέδνπ Αζπαζία, Καζεγήηξηα 

ΜΡ0501 5 ΤΠ 
ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ 

Η 
Κνπθνχιεο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΠΘ0301 9 ΤΠ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Η 
Μαθαξίηζεο Κσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο - Μφληκνο 

ΔΗ0102 4 ΤΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ 
Πεηεηλάθε Δπζπκία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΠΘ0311 2 ΔΠ 
ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ 

Καςσξηηάθεο Αλδξέαο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΜΡ0600 2 ΔΠ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ-

ΔΜΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΟΤ 

ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ 

Καξαράιηνο Θεφθηινο, Καζεγεηήο 

ΒΔ1500 2 ΔΠ 
ΒΗΟΦΤΗΚΖ ΓΗΔΓΔΡΗΜΧΝ 

ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ 

Παξαζθεπά Δπθξνζχλε, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΥΡ0311 2 ΔΠ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ 
Βξεηδάθεο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

7o Δξάμηνο 

ΜΡ0502 4 ΤΠ 
ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ 

ΗΗ 
Κνπθνχιεο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0201 8 ΤΠ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Η 
Εαραξνχιεο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΑΑ0101 4 ΤΠ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ Η Φεδνπιίδεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0300 3 ΤΠ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ 
Βξεηδάθεο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΥΡ0401 3 ΤΠ 
ΠΑΘΖΔΗ ΣΟΤ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 
Μαιίδνο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο 

ΠΘ0302 8 ΤΠ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΗΗ αθθάο Λάδαξνο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0601 2 ΔΠ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΟΞΔΗΑ ΚΟΗΛΗΑ 
Πνπιηζίδε Αληηγφλε, Δπίθνπξνο 

Καζεγήηξηα 

ΥΡ0411 2 ΔΠ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΚΑΚΧΔΗ Υαληέο Μηραήι, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

ΥΡ0250 2 ΔΠ 

Ζ ΑΡΥΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ 

ΗΑΣΡΗΚΖ. Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ ATLS 

Εαραξνχιεο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΥΡ0730 2 ΔΠ 
ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΧΝ ΑΓΓΔΗΑΚΧΝ 

ΠΑΘΖΔΧΝ 
Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο, Καζεγεηήο 

ΜΡ0800 2 ΔΠ 
ΦΤΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

γάληδνο Μάξθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο - 

Μφληκνο 

8o Δξάμηνο 

ΠΘ1100 4 ΤΠ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Εαθπλζηλφο Δπακεηλψλδαο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0202 7 ΤΠ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΗΗ Σεπεηέο Κσλ/λνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

ΥΡ0402 4 ΤΠ 
ΣΡΑΤΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 
Μαιίδνο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο 

ΑΑ0102 5 ΤΠ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΗΗ Φεδνπιίδεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο 
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ΚΗ0500 6 ΤΠ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ 

ΗΑΣΡΗΚΖ 
Υαηδερξηζηνδνχινπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0711 2 ΔΠ 
ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΑ-

ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 
Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο, Καζεγεηήο 

ΒΔ0900 2 ΔΠ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝ ΘΑ ΓΗΓΑΥΘΔΗ 

ΠΘ0521 2 ΔΠ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΖΜΜΑ 
θνπιαξίγθεο Ησάλλεο , Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΑΑ0501 2 ΔΠ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ 
Κχξγηαο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΠΘ0900 2 ΔΠ ΘΔΜΑΣΑ ΒΑΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
Βαζηιφπνπινο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΒΔ2300 2 ΔΠ ΚΑΠΝΗΜΑ 
Υαηδφγινπ Υξπζή, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΔΗ0300 2 ΔΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΣΑΓΓΗΔΧΝ Κπξηάθνπ Γέζπνηλα, Καζεγήηξηα 

ΥΡ0260 2 ΔΠ 
ΑΡΥΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ 
Σεπεηέο Κσλ/λνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

ΥΡ0750 2 ΔΠ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ- ΚΑΡΓΗΑ- ΑΓΓΔΗΧΝ 

- ΘΧΡΑΚΟ 
Σζηιηκίγθαο Νηθφιανο , Καζεγεηήο 

ΦΥ0300 2 ΔΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Μπνλψηεο Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο 

9o Δξάμηνο 

ΦΥ0401 5 ΤΠ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Η Μπνλψηεο Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο 

ΜΠ0101 4 ΤΠ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ Η 
Νηαθφπνπινο Κσλ/λνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΜΠ0201 4 ΤΠ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ Η πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΝΡ0101 4 ΤΠ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΑ Η Υαηδεγεσξγίνπ Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΠΘ0500 3 ΤΠ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ* Σξππνζθηάδεο Φίιηππνο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0500 5 ΤΠ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ* 
Σδψξηδεο Βαζίιεηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΠΘ0600 3 ΤΠ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ* 
Ρνπζζάθε Αγγειηθή-Βηθησξία , 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

ΚΗ0700 2 ΤΠ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Ραρηψηεο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΠΘ0700 2 ΔΠ ΘΔΜΑΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ Παπαλδξένπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο 

ΜΠ0207 2 ΔΠ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΛΟΗΜΧΞΗΟΛΟΓΗΑ πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΒΔ1600 2 ΔΠ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΜΟΡΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Βακβαθφπνπινο Νηθφιανο, Καζεγεηήο 

ΒΔ1700 2 ΔΠ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΑ Βακβαθφπνπινο Νηθφιανο, Καζεγεηήο 

ΜΠ0209 2 ΔΠ ΠΑΗΓΟΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΜΠ0501 2 ΔΠ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΝΡ0501 2 ΔΠ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Μπηδάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο 

ΑΑ0700 2 ΔΠ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 
Γεσξγνχιηαο Παλαγηψηεο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

10o Δξάμηνο 

ΜΠ0102 5 ΤΠ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ ΗΗ 
Γαπφληε Αιέμαλδξνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 
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ΜΠ0202 5 ΤΠ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΗΗ πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΝΡ0102 5 ΤΠ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΑ ΗΗ Γαξδηψηεο Δπζχκηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΦΥ0402 4 ΤΠ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΗΗ Μπνλψηεο Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο 

ΝΡ0200 4 ΤΠ ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΗΑ** Μπηδάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο 

ΝΡ0300 4 ΤΠ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ** 
Σζηξψλε Δπαγγειία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

ΜΡ0700 3 ΤΠ ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ Κνπθνχιεο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΠΘ0800 2 ΔΠ 
ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Δ 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ 

Ρνπζζάθε Αγγειηθή-Βηθησξία , 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

ΜΠ0107 2 ΔΠ ΠΔΡΗΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 
Γξηβέα Ησάλλα, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα - 

Μφληκε 

ΜΠ0502 2 ΔΠ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0511 2 ΔΠ 
ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΤΡΟΠΟΗΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟΤ 
Μειέθνο Μηραήι, Καζεγεηήο 

ΜΠ0213 2 ΔΠ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 

θεληέξεο Νηθφιανο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

- Μφληκνο 

ΝΡ0109 2 ΔΠ 
ΝΔΤΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ 

ΠΡΑΞΖ 
Υαηδεγεσξγίνπ Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΥΡ0270 2 ΔΠ 
ΑΡΥΔ ΔΛΑΥΗΣΑ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

Σδνβάξαο Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΑΑ0401 2 ΔΠ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΝΔΤΡΟΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 
Καςαιάθε Δπηπρία, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα 

11o-12o Δξάμηνο 

ΚΑ0100 19 ΤΠ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Νηαιέθνο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΚΑ0200 15 ΤΠ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Σεπεηέο Κσλ/λνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

ΚΑ0300 11 ΤΠ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ πξνγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο, Καζεγεηήο 

ΚΑ0400 11 ΤΠ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ 
Γαπφληε Αιέμαλδξνο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΚΑ0500 4 ΤΠ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Μπνλψηεο Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο 

 

Οι θοιηηηέρ ηος Σμήμαηορ Ιαηπικήρ ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ είλαη ππνρξεσκέλνη γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο – εθηφο απφ ηελ  επηηπρία ηνπο ζε  φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ εμακήλσλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 346 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS – λα ζπγθεληξψζνπλ δεθαηέζζεξηο (14) πηζησηηθέο κνλάδεο 

ECTS, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 7 (επηά) καζήκαηα επηινγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπο. 

Για πεπιζζψηεπερ αναλςηικέρ πληποθοπίερ για κάθε μάθημα μποπείηε να δείηε ηο Παπάπηημα ΙΙ 
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Aκαδημαφκψ ημεπολψγιο 2015-2016 

Γηάξθεηα αθαδεκατθνχ έηνπο 1/9/2015 έσο 31/8/2016 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Γηδαθηηθή πεξίνδνο 28/09/2015 έσο 15/01/2016 

Δμεηαζηηθή πεξίνδνο 18/01/2016 έσο 12/02/2016 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Γηδαθηηθή πεξίνδνο 15/02/2016 έσο 03/06/2016 

Δμεηαζηηθή πεξίνδνο 06/06/2016 έσο 01/07/2016 

ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ  ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2016 29/08/2016 έσο 23/09/2016 

(νξίδνληαη απφ ηε χγθιεην) 

Δπίζημερ απγίερ 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

28 Οθησβξίνπ Δζληθή ενξηή 

17 Ννεκβξίνπ Δπέηεηνο Πνιπηερλείνπ 

24/12/2015 – 07/01/2016 Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ 

30 Ηαλνπαξίνπ Σξηψλ Ηεξαξρψλ 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

15 Φεβξνπαξίνπ Καζαξή Γεπηέξα 

25 Μαξηίνπ Δζληθή ενξηή 

25/04/2016 – 06/05/2016 Γηαθνπέο Πάζρα 

1 Μαΐνπ Πξσηνκαγηά 

15 Μαΐνπ Αγίνπ Αρηιιείνπ (Πνιηνχρνπ Λάξηζαο) 

20/06/2016 Αγίνπ Πλεχκαηνο 

15 Απγνχζηνπ Κνίκεζε Θενηφθνπ 
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Μέπορ Έκηο 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε κεηαπηπρηαθφ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.med.uth.gr/msc.aspx  ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε κεηαπηπρηαθνχ. 

 «ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΟΡΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ» γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο 

Μνξηαθήο Ηαηξηθήο ζηελ θιηληθή πξάμε, δηάξθεηαο ζπνπδψλ 2 έηε, κε αληηθείκελν ηελ επηζηεκνληθή 

θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνγέο Μνξηαθήο Βηνινγίαο ζηελ 

έξεπλα, ηε δηάγλσζε, ηε πξφιεςε θαη ηελ ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ.  

 «ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ» γηα ηελ εηδίθεπζε πηπρηνχρσλ επηζηεκψλ πγείαο ζηελ 

Α΄ζκηα θξνληίδα πγείαο, δηάξθεηα ηξηψλ 6κελσλ.Έρεη σο αληηθείκελν ηελ εηδίθεπζε πηπρηνχρσλ 

επηζηεκψλ πγείαο. Πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ απφ έλα επξχ επηζηεκνληθφ πεδίν ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα εηδηθεπηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ελφο ηνκέα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

αιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.  

 «ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ» Γηάξθεηαο ηεζζάξσλ 

6κελσλ, κε θαηεχζπλζε «ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΤΓΑΣΧΝ & ΓΖΜΟΗΑ 

ΤΓΔΗΑ».Σν πξφγξακκα έρεη ζηφρν λα εθπαηδεχζεη απνθνίηνπο ζρνιψλ επηζηεκψλ πγείαο (Ηαηξηθέο 

ζρνιέο, Κηεληαηξηθή, απνθνίηνπο ρνιψλ Δπηζηεκψλ Τγείαο, Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Βηνιφγνπο, 

Γεσπφλνπο, Υεκηθνχο θ.ι.π.) ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο κε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 

πεξηερφκελν.  

 «ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ» Γηάξθεηαο 1 έηνπο. Αληηθείκελν είλαη ε παξνρή πςεινχ 

επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο θαη εμάζθεζε ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηε Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο ζε 

απνθνίηνπο Ηαηξηθψλ, Βηνινγηθψλ θαη άιισλ ρνιψλ Τγείαο γηα επηηπρή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα.  

 «ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ», Γηάξθεηαο 1 έηνπο. Έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή πςεινχ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν πεδίν ηεο Γελεηηθήο ηνπ Αλζξψπνπ, 

αιιά θαη ηελ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο γηα ηε δηάγλσζε γελεηηθψλ λνζεκάησλ.  

 «ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΈΡΔΤΝΑ, ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΖ 

ΒΗΟΠΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ»,  Γηάξθεηα 1 έηνπο. Έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο, ζηελ εθαξκνζκέλε βηνζηαηηζηηθή θαη 

βηνπιεξνθνξηθή θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο ππνςεθίνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ζε Αθαδεκατθφ/Δξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ, ζε εηαηξείεο Πιεξνθνξηθήο/ηαηηζηηθψλ 

Μειεηψλ ή ζηε Βηνκεραλία Φαξκάθσλ/Βηνηερλνινγίαο. 

http://www.med.uth.gr/msc.aspx
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 «Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΝΟΟ», δηάξθεηαο 1 έηνπο, Έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή 

πςεινχ επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο θαη δηεμαγσγήο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, έηζη 

ψζηε νη πηπρηνχρνη ηνπ λα απνθηήζνπλ ηζρπξφ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε 

ζχγρξνλα ζέκαηα δηαηξνθήο, κε ζθνπφ ηελ επηηπρή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην 

δεκφζην ηνκέα.  

Λεηηνπξγεί Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ (ΓΠΜ): 

 «ΑΚΖΖ, ΔΡΓΟΠΗΡΟΜΔΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ» δηάξθεηαο 2 εηψλ, ηνπ Σκήκαηνο 

Ηαηξηθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο, θαη ζηνρεχεη ζηελ εηδίθεπζε πηπρηνχρσλ επηζηεκφλσλ, ζηελ θαηαλφεζε κεζφδσλ 

απνθαηάζηαζεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κέζσ θαζηεξσκέλσλ κεζφδσλ ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 Λεηηνπξγεί επίζεο (ΝΔΟ) Γηαθξαηηθφ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ (ΓΓΠΜ): 

 «ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ 

ΣΧΝ ΑΓΓΔΗΑΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ», δηάξθεηαο 1 έηνπο, ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Università degli Studi 

di Genova Ηηαιίαο κε ζθνπφ λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη κε ηελ αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε 

δηδαζθαιία θαη έξεπλα ηελ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε εξεπλεηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν, ηελ δηάγλσζε θαη ιεηηνπξγηθή δηεξεχλεζε ησλ αγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ηελ κεη-

επεκβαηηθή παξαθνινχζεζε.   
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

Άρθρο 1. Εισαγωγή 

1. Αποστολή
Στον κανονισμό αυτό παρουσιάζονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποστηρίζει διοικητικά και οικονομικά τα υλοποιούμενα από τα 
Τμήματά του Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Αποστολή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της 
επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των 
αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα: 

Αποστολή των ΠΜΣ του ΠΘ, που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 
Ειδίκευσης, είναι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και η απόκτηση γνώσεων μέσω της μελέτης, 
της κριτικής αξιολόγησης και της έρευνας των σχετικών με τα προγράμματα γνωστικών 
περιοχών.  

Αποστολή των ΠΜΣ του ΠΘ, που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικών Διπλωμάτων 
είναι η εκπαίδευση και καθοδήγηση των υποψηφίων διδακτόρων μέσω της πρωτοτυπίας ή 
καινοτομίας και της έρευνας, ώστε να συνεισφέρουν ουσιαστικά  στην προαγωγή καίριων 
γνωστικών περιοχών. 

2. Στόχοι
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει ΠΜΣ τα οποία στοχεύουν: 
Στην προαγωγή γνώσης και εξειδίκευσης, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν 

τις ανάγκες της κοινωνίας. Στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο 
ακαδημαϊκά περιβάλλον, παρέχοντας στο υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και 
ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και φοιτήτριες, χρήσιμες για την κοινωνία και το πολιτισμό. 
Στην διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται και θα αναγνωρίζεται διεθνώς. 

Στη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με 
κάθε περιοχή εξειδίκευσης.  

Στη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με προσφορά ικανού αριθμού 
προγραμμάτων και σε ξένες γλώσσες. 

Στη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για 
διδασκαλία και υποστήριξη της έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Στην προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών ικανών για επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναπτύσσει για την 
οικονομική στήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του σύστημα αριστείων, και προνοεί ώστε 
ικανός αριθμός φοιτητών και φοιτητριών να εγγράφεται στα προγράμματα μέσω υποτροφιών, 
από φορείς, ιδρύματα, κλπ. 

Κύριος στόχος του ΠΘ είναι η αναγνώριση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του μέσα 
στην επόμενη δεκαετία για το υψηλό επίπεδο, και την αξιοπιστία τους καθώς και η επιλογή τους 
από τους πτυχιούχους που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Επιπλέον 
στοχεύει στην προσφορά του ικανού αριθμού προγραμμάτων χρησιμοποιώντας σύγχρονες 
μεθόδους εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου. Τέλος, στόχος του είναι κάθε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα να οργανώνει συνέδρια, συμπόσια, ή ημερίδες σχετικά 
με το αντικείμενό του. 

3. Γενικές Διατάξεις
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 οργανώνει και 

λειτουργεί τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685 
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16-8-2008). Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να 
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οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους ή με ομοταγή ιδρύματα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισης ΠΜΣ προς το ΥΠΕΠΘ, είναι η 
συνυποβολή της έκθεσης αξιολόγησης του οικείου Τμήματος σύμφωνα με το Ν. 
3374/2005(ΦΕΚ 189 Α΄), από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η ύπαρξη των απαραίτητων για 
τη λειτουργία του Προγράμματος προϋποθέσεων. 

Τα ΠΜΣ καταρτίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του οικείου 
Τμήματος που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή-υλικοτεχνική υποδομή, τα απαραίτητα μέλη 
ΔΕΠ και το λοιπό εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και υποβάλλονται για έγκριση στη 
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΕΜΣ) του Ιδρύματος. 

Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ, το Πρόγραμμα καταρτίζεται από 
όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και εγκρίνεται από τις Συγκλήτους Ειδικής  Σύνθεσης (ΣΕΣ) 
των οικείων Ιδρυμάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού ή διακρατικού ΠΜΣ καταρτίζεται ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, το οποίο εγκρίνεται 
από τις οικείες ΣΕΣ των Πανεπιστημίων ή τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των ΤΕΙ και της 
ΑΣΠΑΙΤΕ και στο οποίο καθορίζονται πλην των άλλων οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος, θέματα 
που αφορούν το διδακτικό προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ο 
αριθμός των μελών της Ειδικής Διατμηματικής  Επιτροπής (ΕΔΕ) στην οποία εκπροσωπείται 
κάθε Τμήμα, η διαδικασία εκλογής Διευθυντή, ο οποίος είναι μέλος της ΕΔΕ και γενικά κάθε 
θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία 
του ΠΜΣ. Μέλη της ΕΔΕ ορίζονται κατά προτίμηση μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ αντίστοιχου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου. 

4. Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμουν: 
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.

Β. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

1. Εισαγωγή
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΘ που οδηγούν σε ΜΔΕ έχουν ως 

αντικείμενο την εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της επιστήμης, την υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση, την κατανόηση των ερευνητικών μεθόδων και την προετοιμασία των φοιτητών και 
φοιτητριών για τη στελέχωση συναφών επαγγελματικών και επιστημονικών χώρων.  

2. Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

καθορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του εκάστοτε ΠΜΣ και αντιστοιχεί 
κατ’ ελάχιστο σε ένα και μέγιστο σε δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Μέγιστη διάρκεια φοίτησης 
ορίζεται ο διπλάσιος χρόνος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Οι Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής 
Σύνθεσης των Τμημάτων, καθώς και οι ΕΔΕ μπορούν να επεκτείνουν αυτό το διάστημα άλλον 
ένα χρόνο, μετά από τεκμηριωμένη απόφαση. 

3. Προϋποθέσεις απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται από 75 (για 

ετήσια εντατικά) έως 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται μετά από: 
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• Επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων (6 έως 20).
• Εκπόνηση και επιτυχή εξέταση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής

Εργασίας.
• Πρακτική Άσκηση (όπου θεωρείται απαραίτητη από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών

Σπουδών του ΠΜΣ).
• Παρακολούθηση οργανωμένων σεμιναρίων ή διαλέξεων ή ασκήσεων, εφόσον

προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.
4. Όργανα λειτουργίας ΠΜΣ
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία των ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι: 
• Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη

ΔΕΠ και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Το όργανο αυτό 
είναι αρμόδιο για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις 
μεταπτυχιακές σπουδές. 

• Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του οικείου Τμήματος, η οποία
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος και δυο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του 
Τμήματος. Η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για ΠΜΣ, τον 
ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της 
συντονιστικής επιτροπής, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από 
επί μέρους διατάξεις. Στη ΓΣΕΣ προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ. 

• Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών 
και τα οποία ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. Η θητεία των μελών της ΣΕ θα είναι διετής με 
δυνατότητα ανανέωσης. 

• Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει της ΣΕ
εκλέγεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος ή στην περίπτωση διατμηματικού ή 
διιδρυματικού ΠΜΣ, της ΕΔΕ, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί 
τα καθήκοντα του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής 
ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ίδιου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και προεδρεύει της ΕΔΕ στην 
περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
εισηγείται στη ΓΣΕΣ ή στην ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του 
ΠΜΣ. 

• Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) σε περιπτώσεις διατμηματικών ή
διιδρυματικών ΠΜΣ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της ΓΣΕΣ και συγκροτείται από μέλη των 
αντίστοιχων  Γενικών Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται από τη ΓΣΕΣ 
κάθε Τμήματος.  

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται επίσης Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ, καθώς και από τον 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ο οποίος προεδρεύει σ’ αυτήν και 
ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο για θητεία δυο ετών και είναι αρμόδια να εξετάζει και να 
εισηγείται στη ΣΕΣ για όλα τα θέματα που αφορούν στα ΠΜΣ του Ιδρύματος. 

5. Επιτροπές των ΠΜΣ
Για τη λειτουργία των ΠΜΣ η ΓΣΕΣ ή ΕΔΕ του εκάστοτε Τμήματος ορίζει, με θητεία 

ενός (1) ή δύο (2) ετών, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε 
προγράμματος, τις εξής Επιτροπές: 

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
Επιτροπή Δεοντολογίας 
Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης 
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Η ΓΣΕΣ ή η ΕΔΕ συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι 
προτάσεις ή αποφάσεις των επιτροπών εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ, ή την ΕΔΕ. 
Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, αποτελούν τα παρακάτω: 

Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, όπου αυτό προβλέπεται. 
Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.  
Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.  
Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.  
Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και 
πρόταση επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στη ΓΣΕΣ ή στην ΕΔΕ. 

Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας αποτελούν τα παρακάτω: 
Τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, στον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, 
των εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των 
διπλωματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, στη λογοκλοπή 
εργασιών, κλπ.  

Έργο της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης αποτελούν τα παρακάτω:  
Εισήγηση προς τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ για τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων, όπου 
αυτά προβλέπονται, με τεκμηρίωση. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής 
ενημέρωση των οικονομικών του Προγράμματος.  
 
 

Άρθρο 3. Εισακτέοι στα Π.Μ.Σ.-Διαδικασίες επιλογής 
 
1. Αιτήσεις 
Κάθε χρόνο τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων δημοσιεύουν, 

τρείς (3) με δύο (2) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ανακοίνωση 
στον Τύπο και στην ιστοσελίδα τους σχετική με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, του 
οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή 
δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.  

2. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 
Στα ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 

3549/2007) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής 
κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 
προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του 
υποψηφίου. 

Η ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος ή η ΕΔΕ καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή 
εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις 
Γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η επιλογή των εισακτέων στο 
ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που συγκροτείται με 
απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων 
γλωσσών που θα είναι υποχρεωτικές από κάθε ΠΜΣ θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστο 
με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή 
εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής, στη γλώσσα που απαιτεί το ΠΜΣ.  

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 
καθορίζεται κατά ανώτατο όριο από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, ή την ΕΔΕ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 
ίδρυσης του κάθε ΠΜΣ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ. Σε κάθε 
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ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών 
εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και 
ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.  

Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας αξιολόγησης για εισαγωγή στο ΠΜΣ. 

Κριτήρια Επιλογής Μόρια 
1. Βαθμός πτυχίου %
2. Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών % 
3. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας %
4. Πτυχιακή εργασία %
5. Επαγγελματική εμπειρία %
6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά %
7. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια %
8. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα %
9. Δεύτερο πτυχίο (για τεταρτοετή φοίτηση) %
10. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών %
11. Γραπτές εξετάσεις %
12. Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του

ΜΠΣ
% 

13. Συνέντευξη %

Άρθρο 4. Πρόγραμμα 

1. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι 

κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των Προγραμμάτων ορίζονται 
σαφώς στους Κανονισμούς Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΠΜΣ. 

Σε κάθε ΠΜΣ καθορίζονται σαφώς τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα, οι 
ώρες διδασκαλίας και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος. Για όλα τα μαθήματα 
απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση 
παράδοσης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται 
ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά 
προγράμματα. Παράλληλα με τα μαθήματα, στο ΠΜΣ προσφέρονται σεμινάρια. Η 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική για όλους. Σε ειδικές περιπτώσεις, 
εφόσον προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ, η Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που 
κρίνεται τεκμηριωμένα ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας.  

Το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, με τους τίτλους των διαλέξεων, τον τρόπο 
αξιολόγησης και τη σχετική βιβλιογραφία, αναγράφονται σαφώς στους Κανονισμούς 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Προγραμμάτων. (Στο παράρτημα 1 παρατίθεται σχετικό 
υπόδειγμα). 

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί τουλάχιστον δώδεκα (12) πλήρεις εβδομάδες 
διδασκαλίας.  

2. Διδάσκοντες στα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Επιβλέποντες
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν: 
Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, 

αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή 
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διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Το 50% τουλάχιστον των διδασκόντων σε 
κάθε ΠΜΣ πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του οικείου ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 

Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή 
ερευνητική δραστηριότητα.  

Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες 
βάσει του Π.Δ. 407/1980 ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, οι οποίοι 
κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. 

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ. Η 
διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων  του ΠΜΣ ανατίθεται από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ 
με απόφασή της.  

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ, ύστερα 
από πρόταση της ΣΕ., ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ως σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος 
έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του 
μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται όταν γίνει η επιλογή του 
θέματος. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του 
μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ του Τμήματος τουλάχιστον τριμελής επιτροπή, στην 
οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του Προγράμματος. 

Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως επτά (7) μεταπτυχιακών 
φοιτητών ή φοιτητριών.  

3. Αξιολόγηση μαθημάτων 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του 

διδάσκοντος, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της 
αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα 
(εργασίες, εξετάσεις κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και 
αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος. 

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των 
φοιτητών και φοιτητριών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός 
μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10). Με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ, ο 
ελάχιστος αποδεκτός βαθμός κατοχύρωσης του μαθήματος μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 
πέντε (5). 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να 
επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό, στο επόμενο εξάμηνο ή στην επαναληπτική εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ. 

Σε περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση το θέμα παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία θα 
εισηγείται στη ΓΣΕΣ ή στην ΕΔΕ την οριστική διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το 
ΠΜΣ, ή την παρακολούθηση του ίδιου ή άλλου μαθήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση που η ΓΣΕΣ ή η ΕΔΕ αποφασίσει ο φοιτητής ή η 
φοιτήτρια να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο μάθημα και αποτύχει στο μάθημα αυτό, τότε θα 
διαγράφεται από το ΠΜΣ, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ. 

4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  
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Η ΓΣΕΣ, ή η ΕΔΕ ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ορίζει τουλάχιστον Τριμελή Επιτροπή, 
στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο (2) ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α΄,Β΄ και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα 
μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του Προγράμματος. 

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια υποβάλλει στον επιβλέποντα την πρόταση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας. Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε 
φοιτητή ή φοιτήτριας γίνεται με ευθύνη του επιβλέποντος. Μετά το πέρας της συλλογής και 
επεξεργασίας των πηγών ή των ερευνητικών δεδομένων, ακολουθεί η συγγραφή της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο τρόπος συγγραφής της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας κάθε Προγράμματος είναι συγκεκριμένος, περιλαμβάνεται σε κάθε 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του κάθε ΠΜΣ.  

Το περιεχόμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει να αφορά 
σύγχρονα θέματα της επιστήμης και να είναι συμβατό με την αποστολή των ΠΜΣ, όπως αυτή 
ορίζεται στην εισαγωγή του παρόντος Κανονισμού. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες 
σε συνεργασία με τους επιβλέποντές τους, ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους 
δεδομένα σε συνέδρια και να τα δημοσιεύουν σε επιστημονικά περιοδικά.  

Μετά το πέρας της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα 
από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, οι υποψήφιοι παραδίδουν αντίτυπό της στα μέλη της 
Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία είναι έτοιμη, αυτή υποστηρίζεται δημόσια 
μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος, σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ του 
Τμήματος.  

Με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.  

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από 
την παραπάνω Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) 
των μελών της Επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) 
έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται από τη ΣΕ νέα ημερομηνία αξιολόγησης, 
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο 
υποψήφιος διαγράφεται από το ΠΜΣ. 

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων 
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) 
βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Με ευθύνη της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΘ δημιουργείται ηλεκτρονική βάση με τις περιλήψεις 
των εργασιών όλων των ΠΜΣ. 

Εφόσον προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ, η 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο 
επιστημονικό τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

5. Πρακτική Άσκηση 
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να προβλέψουν Πρακτική Άσκηση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της Πρακτικής 
Άσκησης και οι τρόποι αξιολόγησης θα αναγράφονται σαφώς στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του κάθε ΠΜΣ. 
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Γ. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 
 

Άρθρο 5. Διδακτορικό Δίπλωμα 
 
1. Εισαγωγή 

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική 
συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε 
βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης ή καινοτόμου 
εργασίας ή έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του.  

2. Χρονική διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία 

(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, για όσους είναι κάτοχοι ΜΔΕ, και (4) τέσσερα πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους 
εισάγονται με βάση το άρθρο 9 παρ. 1, β του Ν. 3685/08. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται 
στα οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτούνται 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS), για όσους 
παρακολουθούν τριετές πρόγραμμα σπουδών και 240 για όσους παρακολουθούν τετραετές 
πρόγραμμα σπουδών.  

3. Προϋποθέσεις απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος 
Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, β του Ν. 3685/08 σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται με σαφήνεια από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΜΣ και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ, μπορεί να γίνει 
δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΜΔΕ. Το ελάχιστο χρονικό όριο για την 
απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος για τους υποψήφιους διδάκτορες μη κατόχους ΜΔΕ 
είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας 
υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο επιπρόσθετων μαθημάτων, που ορίζεται από τη 
ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.  

Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι 
διδάκτορες μόνον εφόσον είναι κάτοχοι ΜΔΕ. 

4. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 
Αιτήσεις εγγραφής με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος υποβάλλονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος σε χρονικές περιόδους που αποφασίζει το ΠΜΣ του εκάστοτε 
Τμήματος. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα 
δικαιολογητικά, θα συνοδεύονται και από ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος του ΠΘ που ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή 
Επίκουρου Καθηγητή, στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση του να αναλάβει την επίβλεψη του 
υποψηφίου κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον το προβλέπει ο 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ. Η ΓΣΕΣ ή η ΕΔΕ εξετάζει αν ο υποψήφιος 
πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής, με βάση τα κριτήρια 
που έχουν τεθεί από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

5. Κριτήρια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος ή η ΕΔΕ εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για 

την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Ως πιθανά κριτήρια ορίζονται τα εξής: 
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  
2. Βαθμός πτυχίου 
3. Πτυχιακή εργασία 
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4. Επαγγελματική εμπειρία 
5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
6. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
7. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
8. Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας 
9. Δεύτερο πτυχίο 

 
Άρθρο 6. Πρόγραμμα  
 

1. Διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος 
Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται:   
Ο υποψήφιος διδάκτορας να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς, κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής του, σε ικανό αριθμό μαθημάτων του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών  
του ιδίου ή άλλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ή μαθημάτων ειδικά οργανωμένων 
για τον διδακτορικό κύκλο, εφόσον προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΠΜΣ ή απαιτηθεί από την Τριμελή Επιτροπή. Επίσης απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του σε 
σεμινάρια, τα οποία θα ορισθούν από την Τριμελή Επιτροπή, και η ολοκλήρωση πρωτότυπων 
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, η παρουσίαση σχετικών με 
το θέμα του εργασιών σε συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες. Οι λεπτομέρειες των απαιτήσεων 
αυτών θα εξειδικεύονται από τις ΓΣΕΣ των Τμημάτων ή τις ΕΔΕ. 

Για κάθε υποψήφιο που αρχίζει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ορίζεται από τη 
ΓΣΕΣ, ή την ΕΔΕ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του υποψηφίου, η οποία είναι αρμόδια για 
την καθοδήγηση και επίβλεψη του. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον 
επιβλέποντα, που είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή 
ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και δύο άλλα μέλη που μπορεί να 
είναι (ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους και την ερευνητική τους εμπειρία) μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές ΑΕΙ, Καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και 
της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή  επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο 
υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει έως 
πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες. 

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα 
καθορίζει το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει προς 
έγκριση στην Τριμελή Επιτροπή ερευνητική πρόταση για τη Διδακτορική Διατριβή. Ο τρόπος 
συγγραφής της πρότασης και η διαδικασία υποστήριξης της είναι συγκεκριμένος για κάθε 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.  

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα 
υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τμήματος ή την ΕΔΕ στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 
έτους. 

2. Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής 
 Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας 

ασχολείται με την αξιολόγηση και διερεύνηση των πηγών, ή τη συλλογή των ερευνητικών 
δεδομένων, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Οι κανόνες που διέπουν την 
ερευνητική διαδικασία καθώς και την επίβλεψη της προόδου του υποψήφιου διδάκτορα 
περιγράφονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ. Ο τρόπος συγγραφής της 
Διδακτορικής Διατριβής και η διαδικασία κατάθεσής της περιγράφονται με σαφήνεια στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ. 

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου 
διδάκτορα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ορίζεται από την ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ 
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Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δυο (2) πρέπει να ανήκουν 
στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας 
Καθηγητές ΑΕΙ, Καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄. Β΄. και Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο 
υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε την Διδακτορική Διατριβή του. Δύο από τα μέλη ΔΕΠ της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή. 

Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει την Διδακτορική Διατριβή του, δημόσια, ενώπιον 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της 
Διδακτορικής Διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την 
έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται 
από την ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ. Με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της 
Διδακτορικής Διατριβής.  

Η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται πρώτα ως επιτυχής ή απορριπτέα. Σε περίπτωση 
που θεωρηθεί επιτυχής βαθμολογείται από το πέντε(5) μέχρι το δέκα(10). Σε περίπτωση 
απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζεται από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή 
νέα ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση 
δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το ΠΜΣ. 

Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) 
βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Με ευθύνη της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΘ δημιουργείται ηλεκτρονική βάση με τις περιλήψεις των 
Διδακτορικών Διατριβών του ΠΘ. 

 
 

Δ. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
Άρθρο 7 

 
1. Παρακολούθηση μαθημάτων 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των 

επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%.  
Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες κάθε εξαμήνου, όπως και ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων 

στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια ανά εξάμηνο, ορίζονται από τους 
επιμέρους Κανονισμούς Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Προγράμματος. 

Τα ΠΜΣ ενθαρρύνονται και παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία παρακολούθησης 
μαθημάτων από άλλα συγγενή ΠΜΣ. 

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. 
Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης 
του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται 
απόφαση της ΓΣΕΣ, ή της ΕΔΕ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ. 

Σε ΠΜΣ στα οποία προβλέπονται δίδακτρα, αυτά καταβάλλονται με την έναρξη του 
εξαμήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των 
διδάκτρων που έχει καταβληθεί. 
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Τα ΠΜΣ του ΠΘ ενθαρρύνονται να αναθέτουν στους υποψήφιους διδάκτορες 
επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακούς φοιτητές. 

2. Αναστολή φοίτησης  
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια ή υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα 

να ζητήσει άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της 
Διδακτορικής Διατριβής του. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από ένα 
(1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  

 
3. Μερική φοίτηση  
Όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας ΠΜΣ μερικής φοίτησης καθορίζονται από τον 

επιμέρους Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του κάθε ΠΜΣ. 
4. Υλικοτεχνική Υποδομή 
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του κάθε ΠΜΣ οι φοιτητές 

και φοιτήτριες καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή 
του Τμήματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, κλινικές κλπ.).   

5. Ολοκλήρωση των σπουδών 
Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται κάτοχος του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης με βάση τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν 3685/16-7-08, 
ΦΕΚ 148, ΤΕΥΧΟΣ Α’) από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του. Η 
αναγόρευση των Διδακτόρων γίνεται από την ΓΣΕΣ, ή την ΕΔΕ σε περίπτωση διατμηματικών ή 
διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων. 

Η ορκωμοσία για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και τους 
διδάκτορες τελείται από τον Κοσμήτορα της κάθε Σχολής, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, 
των Διευθυντών των Προγραμμάτων και των Προέδρων των Τμημάτων. Στην περίπτωση των 
Ανεξάρτητων Τμημάτων η ορκωμοσία τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, παρουσία των 
Διευθυντών των Προγραμμάτων και των Προέδρων των Τμημάτων. 

6. Βεβαιώσεις 
Η μορφή του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος, και το τελετουργικό της 

ορκωμοσίας, θα καθοριστούν με αποφάσεις του Πρυτανικού συμβουλίου. Για τη μορφή του 
Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 224/17-10-
2008 συνεδρίασης του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007. 

7. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη 
Η γραμματειακή κάλυψη των ΠΜΣ όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονομική 

υποστήριξη, σε γραφεία και προσωπικό, πρέπει πάντα να προβλέπεται από τις ΓΣΕΣ ή τις ΕΔΕ 
κατά την υποβολή έγκρισης των Προγραμμάτων στην Πρυτανεία, είτε από υπάρχον μόνιμο 
προσωπικό των Τμημάτων, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό των Προγραμμάτων. 

 
 

Άρθρο 8. Οικονομικά. Διαχείριση εσόδων και εξόδων  
 
1. Πόροι 
Πόροι των ΠΜΣ μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά 
προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και 
δίδακτρα. Το ποσό των διδάκτρων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της ΣΕΣ μετά από 
εισήγηση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ. 

Τα ΠΜΣ δικαιούνται χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης τους, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησής τους βάσει κριτηρίων ποιότητας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του 
οικείου Τμήματος σύμφωνα με το Ν. 3374/05 και του καθενός ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 3 
του Ν. 3685/08. 
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 Η διαχείριση των εσόδων των ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) και κατανέμεται ως εξής : 

Α) 65% για λειτουργικά έξοδα του Προγράμματος και για αμοιβές αποζημιώσεις του 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, και για άλλες 
ανάγκες μετά από πρόταση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ. 

Β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν στο ΠΜΣ και  
Γ) 10% για κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και 

απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικών του 
ΠΜΣ, και υποβάλλονται στη ΓΣΕΣ ή στην ΕΔΕ για έγκριση μια  φορά το χρόνο. Ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. 

Το 25% κατανέμεται για κεντρικές δράσεις του ΠΘ, και λειτουργικές ανάγκες των ΠΜΣ 
κατ’ αναλογία της συνεισφοράς τους, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατόπιν 
εισηγήσεων των ΓΣΕΣ ή των ΕΔΕ. 

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

2. Δαπάνες  
Οι πόροι του ΠΜΣ διατίθενται για: 

1. Πρόσληψη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 
2. Αποσβέσεις κάθε είδους εξοπλισμού και επίπλων, έντυπα και γραφική ύλη, 

υλικά άμεσης ανάλωσης, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και διάφορα έξοδα που 
αφορούν στη διδασκαλία, τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ, την προβολή 
και διαφήμιση του ΠΜΣ. 

3. Μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων καθηγητών και ερευνητών. 
4. Μετακινήσεις προσωπικού ή φοιτητών, στο πλαίσιο συνεδρίων, ερευνητικών 

ή διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με το ΠΜΣ. 
5. Υποτροφίες φοιτητών και φοιτητριών του ΠΜΣ. 
6. Αμοιβές για την ανάπτυξη ή τροποποίηση του ΠΜΣ, και την προετοιμασία 

ψηφιακού υλικού σε μαθήματα εξ’ αποστάσεως. 
7. Άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΠΜΣ και γίνονται μετά από 

αποφάσεις της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ. 
3. Υποτροφίες 
Κάθε ΠΜΣ, εκτός αυτών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον τακτικό 

προϋπολογισμό, διαθέτει τουλάχιστο το 10% των εσόδων του για υποτροφίες, συνέδρια ή άλλες 
μορφές στήριξης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών καθώς και υποψηφίων 
διδακτόρων, με κριτήριο τις επιδόσεις τους, την οικονομική τους κατάσταση κλπ. 

4. Υγειονομική κάλυψη - Φοιτητικά δάνεια 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες για απόκτηση ΜΔΕ καθώς και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές. 

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως 
και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή φοιτήτριες για απόκτηση ΜΔΕ ή στους υποψήφιους 
διδάκτορες, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών τους. 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και τους υποψήφιους 
διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 
(ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.  
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Άρθρο 9. Διασφάλιση ποιότητας 
 
1. Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας 
Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και 

Διδακτορικών Διατριβών ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης 
των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΘ. 

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή 
των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, επινόηση 
ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η 
Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες των 
ΠΜΣ, και να επιβάλλει ποινές όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα 
εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. 

2. Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
Τα ΠΜΣ του ΠΘ προσαρμόζονται στις διατάξεις περί αξιολόγησης του Ν. 3685/08 

(άρθρο 1, παρ. 2), και συντάσσουν κάθε τρία χρόνια έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3374/05. 

3. Ιστοσελίδα των ΠΜΣ 
Κάθε ΠΜΣ έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ή και σε 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει το Τμήμα, ιδιαίτερα σε προγράμματα συνεργασίας με 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ ενημερώνεται διαρκώς και 
περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο 
χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών. 

 
 

Άρθρο 10. Γενικές διατάξεις 
 
Η διάρκεια λειτουργίας των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζεται με 

βάση το Ν. 3685/08. 
Οι τροποποιήσεις των ΠΜΣ γίνονται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Αποφάσεις για 

αναθεώρηση του Προγράμματος λαμβάνονται από τη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ. Ο Διευθυντής του 
Προγράμματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών έχει την αρμοδιότητα 
να προτείνει στη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ το αναθεωρημένο πρόγραμμα.  

Όλα τα θέματα (ίδρυση, λειτουργία, τροποποίηση, αναθεώρηση κλπ.) που αφορούν στα 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αξιολογούνται αρχικά από την Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και κατόπιν κατατίθενται στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. 

Το ΠΘ ενθαρρύνει ιδιαίτερα τα Τμήματά του να οργανώνουν κοινά ΠΜΣ μεταξύ 
ημεδαπών και αλλοδαπών ΑΕΙ, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 3685/08.  

Νέα θέματα που προκύπτουν και δεν έχουν προβλεφθεί κατά την εφαρμογή του 
παρόντος Κανονισμού ρυθμίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 
 
Άρθρο 11. Μεταβατικές διατάξεις 
Η εφαρμογή του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

και η προσαρμογή όλων των ΠΜΣ του Ιδρύματος σ’ αυτόν, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Ιούνιο του 2010. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ    
3. ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ. Όνομα mail 
4. ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Ονόματα mail   
5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ  
6. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
7. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
8. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:  
 
9. ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ (περιληπτικά) 
10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
11. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   
12. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ –  
            ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
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13. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει: 
 
14.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
 
Διάλεξη 1 έως 13 
 

Τίτλος Περιεχόμενα Λέξεις - κλειδιά 
   
Βιβλιογραφία:   

 
 

 
 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ 

Άξζξν 1 

Γενικά 

1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζε-

θε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο 3εο/11-3-2009, εμεηδηθεχεη ηα πξνβιεπφ-

κελα απφ ην Νφκν 3685 «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο» (ΦΔΚ 148 

η.Α’/16.07.08) θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο (απφθαζε πγθιήηνπ 85ε/16.07.09), κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ θαη ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

2. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπφ-

λεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, θαζψο θαη ησλ νπνησλδήπνηε ζεκάησλ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, είλαη 

ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ζπλέξρεηαη ζε ηαθ-

ηηθέο ζπλεδξηάζεηο, ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αξρή 

θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 

3. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ησλ ηαθηηθψλ ή θαη ηπρφλ έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ θαη 

αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηδαθηνξηθέο δη-

αηξηβέο νξίδεηαη θαηά λφκν απφ ηνλ Πξφεδξν, ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο. 

4. Σν ηειηθφ θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, αιιά φρη θαη ε πεξηγξαθφκελε ηερλνγλσ-

ζία ή ηπρφλ πξντφληα πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο, απνηειεί πλεπκαηηθή η-

δηνθηεζία ηνπ δηδάθηνξα. Η αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ επξεζηηερλίαο θαη εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ απνηε-

ιεζκάησλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, γίλε-

ηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο. 

5. Η αίηεζε εθπφλεζεο θαη ηα ζπλνδά έγγξαθα, νη Δθζέζεηο Πξνφδνπ θαη ην ηειηθφ θείκελν 

ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζηελ νπνία γίλεηαη, 

επίζεο, ε αλάπηπμε ηεο δηαηξηβήο θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψ-
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ζεηο (π.ρ. αιινδαπνί ππνςήθηνη), ζε φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Αγ-

γιηθή γιψζζα, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο ΓΔ. 

6. Ο Καλνληζκφο απηφο ηζρχεη γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε εθπφλεζεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κεηά απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ηε ΓΔ. 

Άξζξν 2 

Κπιηήπια επιλογήρ ςποτηθίυν 

Σν άξζξν 9 παξ. 1β ηνπ Ν. 3685/08 εμεηδηθεχεηαη σο αθνινχζσο: 

1. Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ: 

i. Οη θάηνρνη πηπρίνπ Σκεκάησλ/ρνιψλ ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ. 

ii. Οη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ), ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ. Η ζρεηηθή 

ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΜΓΔ ειέγρεηαη απφ ηνλ αξκφδην Σνκέα, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαθάησ άξζξν 3. 

iii. Οη δηαζέηνληεο επαξθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, ε νπνία, εθφζνλ δελ πηζηνπνη-

είηαη απφ αλάινγα έγγξαθα, βεβαηψλεηαη απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή. 

2. Σν Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο επηζπκεί λα πξνάγεη ηε δηεπηζηεκνληθή 

έξεπλα, ζην κέηξν πνπ απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε γεληθφηεξε πξφνδν ησλ βηνταηξη-

θψλ επηζηεκψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε Σκήκαηα άιισλ ζεηηθψλ ή θαη 

ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ, αιιά θαη ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο παξνχζεο δπλαηφ-

ηεηεο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ππνζηήξημε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλαο. Καηφπηλ απηνχ, μη κά-

ηοσοι πηςσίος Σκεκάησλ/ρνιψλ ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κε ηηο αθφινπζεο φκσο πξνυπνζέζεηο: 

i. Σν αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο λα είλαη δηεπηζηεκνληθφ. 

ii. εκαληηθφ κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο λα εκπίπηεη αβίαζηα 

ζην πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ. 

iii. Σν πηπρίν θαη ην ΜΓΔ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα παξνπζηάδνπλ γλσζηηθή ζπλάθεηα κε 

ην άιιν κέξνο ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

iv. Δλδηαθεξφκελνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία πηπρηνχρσλ θαη δελ δηαζέηνπλ 

ΜΓΔ, δελ έρνπλ, ζε θακηά πεξίπησζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Η ειάρηζηε, θαηά ζπλέπεηα, δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξη-

θήο δηαηξηβήο απφ ελδηαθεξφκελνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, είλαη ηξία (3) έηε. 

v. Να ππάξρεη ζην Σκήκα κέινο ΓΔΠ κε αλάινγν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ψζηε λα κπνξεί 

λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε κηαο ηέηνηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 
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vi. Σα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο λα πξνέξρνληαη απφ Σκήκαηα θαη λα έ-

ρνπλ γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ είλαη ζπλαθή κε εθείλν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

3. Κξηηήξηα εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή αίηεζε εθπφλεζεο δη-

δαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ μη κάηοσο ΜΓΔ ή απφ θάηνρν ΜΓΔ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηνπ νπνίνπ δελ εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, απνηεινχλ: 

i. Σν πηπρίν Σκεκάησλ/ρνιψλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ κε πεληαεηή ή κεγαιχηεξε δη-

άξθεηα ζπνπδψλ. 

ii. Ο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο ζε θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 

iii. Σν δεχηεξν πηπρίν. 

iv. Η απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ζε ζπλαθή ε-

ξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή, ηδηαίηεξα φηαλ πξνθχπηεη απφ 

απηή απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία. 

v. Γεκνζηεχζεηο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ απφθ-

ηεζε ηνπ πηπρίνπ. 

4. Η ειάρηζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηνπο κε θαηφρνπο ΜΓΔ, αι-

ιά θαη απφ ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ δελ εκπίπηεη ζην επ-

ξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, είλαη ηέζζεξα (4) έηε. 

5. Δλδηαθεξφκελνη γηα ηελ εθπφλεζε δεχηεξεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζεσξνχληαη θαη έ-

ρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ ΜΓΔ.  

Άξζξν 3 

Γιαδικαζία καηάθεζηρ και έγκπιζηρ αίηηζηρ εκπόνηζηρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ 

1. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν ελδηαθεξφκελνο 

ζπλεξγάδεηαη κε κέινο ΓΔΠ πνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3685/08, έρεη δηθαίσκα λα είλαη ε-

πηβιέπσλ θαζεγεηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο, λα ζπληαρ-

ζεί ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαη λα δηαζθαιηζηνχλ νη πφξνη θαη νη ηερληθέο δπλαηφηε-

ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. 

2. Η αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, πξν-

ζππνγξάθεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαθάησ άξζξν 4, θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκα-

ηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

3. Η Γξακκαηεία, αθνχ ειέγμεη ηελ ηππηθή πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο, βεβαηψλεη φηη ην πξνηεη-

λφκελν σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κέινο ΓΔΠ δελ επηβιέπεη πεξηζζφηεξεο ησλ πέληε (5) 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηνλ Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο, ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ην πξνηεηλφκελν σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κέινο ΓΔΠ. 
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4. Ο Σνκέαο εμεηάδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ σο επηβιέπνληα θαζεγεηή κέ-

ινπο ΓΔΠ, ζε ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζήο ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο 

θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη εηζεγείηαη αλαιφγσο ζηε ΓΔ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

5. Δηδηθφηεξα, ν Σνκέαο εμεηάδεη θαη εηζεγείηαη ζηε ΓΔ, θαηά πφζν ην πηπρίν θαη ην ΜΓΔ 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ είλαη ζρεηηθά κε ην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζην νπνίν εκ-

πίπηεη ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαζψο θαη θαηά πφζν ελδηαθεξφκελνη εκπίπ-

ηνπλ ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 1β ηνπ Ν. 3685/08 θαη ηνπ παξα-

πάλσ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

6. Η έγθξηζε ηεο αίηεζεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη απφ ηε ΓΔ, ε νπνία 

νξίδεη θαη ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή. 

7. Απνθιείνληαη απφ κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

8. Η εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο απφ ηε ΓΔ ζεσξείηαη θαη σο εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Άξζξν 4 

Η αίηηζη εκπόνηζηρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ 

1. Η αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηα 

πξνβιεπφκελα έληππα πνπ δηαηίζεληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

2. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθψο απφ ηα αθφινπζα: 

i. Φσηνηππία Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 

ii. Αληίγξαθν πηπρίνπ. ηελ πεξίπησζε απνθνίησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζπλππνβάι-

ινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία έγγξαθα αλαγλψξηζεο ηνπ 

πηπρίνπ. 

iii. Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. ηελ πεξίπησζε απνθνίησλ 

Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζπλππνβάιινληαη 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία έγγξαθα αλαγλψξηζεο ηνπ ΜΓΔ. 

iv. Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Αλ δελ ππάξρεη, βεβαηψλεηαη 

απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

v. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

vi. Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν. 

vii. Άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ή άιινπ ηπρφλ 

εκπιεθφκελνπ νξγάλνπ, φπσο θαη φπνπ απαηηείηαη θαη εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί. 
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3. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ θαηέρεη ΜΓΔ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά 

πνπ κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ θαη’ εμαίξεζε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπ, ζχκθσ-

λα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξαπάλσ άξζξ. 2 παξ. 3, φπσο δεχηεξν πηπρίν, βεβαηψζεηο 

επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ φηη έρεη απαζρνιεζεί ζε απηά, 

απνδεηθηηθά ηπρφλ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη 

θαηέρεη ηερλνγλσζία ζπλαθή θαη ζεκαληηθή γηα ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ηεο δηαηξη-

βήο ηνπ ή αλάηππα δεκνζηεχζεσλ.  

4. Η αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ πξνηεηλφκε-

λνπ σο επηβιέπνληα θαζεγεηή κέινπο ΓΔΠ, ζηελ νπνία: 

i. Γειψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή θαη νη Κιηληθέο ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ ηδξπκάησλ πνπ 

ζα εκπιαθνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο.  

ii. Όηαλ ην πξνηεηλφκελν σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κέινο ΓΔΠ δελ είλαη ν ίδηνο δηεπ-

ζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ/Κιηληθήο, φπνπ ζα εθπνλεζεί ε δηαηξηβή, ε βεβαίσζε 

πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Γηεπζπληή. 

iii. Η βεβαίσζε πξνζππνγξάθεηαη, επίζεο, απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Δξγαζηεξίσλ ή 

Κιηληθψλ ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ ηδξπκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπλεξγαζηνχλ 

άκεζα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο, ή απφ ηα νπνία απιψο ζα ζπιιεγεί πιηθφ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο, φπσο δειψλεηαη ζηε βε-

βαίσζε. 

iv. Γειψλεηαη ε πξνέιεπζε ηνπ απαηηνχκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ (αζζελείο θαη κάξηπ-

ξεο, πεηξακαηφδσα, κε εκπνξηθά δηαζέζηκεο θπηηαξηθέο ζεηξέο θ.ά.). 

v. Γειψλεηαη αλ, απφ ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θα-

λφλεο ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο θαη κε ηελ ηζρχνπζα επξσπατθή θαη ειιεληθή λνκν-

ζεζία, πξνβιέπεηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ΠΘ ή άιινπ ζρεηηθνχ νξγά-

λνπ. 

vi. Γηα ηνπο κε θαηφρνπο ΜΓΔ θαη γηα ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

νπνίνπ δελ εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, δειψλνληαη 

ηα καζήκαηα ΠΜ πνπ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο εληφο ησλ 

δχν πξψησλ εηψλ εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπο, φπσο πξνβιέπεη 

άξζξν 9 παξ.3β ηνπ Ν. 3685/08. 

vii. Βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη απαηηνχκελνη νηθνλνκηθνί πφξνη. 

viii. Βεβαηψλεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

δηαηξηβήο.  

ix. Γειψλεηαη αλ ε δηαηξηβή ζα εθπνλεζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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x. Γειψλεηαη αλ ν ππνςήθηνο έρεη εμαζθαιίζεη ππνηξνθία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δη-

αηξηβήο ηνπ. 

Άξζξν 5 

Δπεςνηηικό ππυηόκολλο 

1. Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλψο θξαηνχληεο θαλφλεο 

ηεο έξεπλαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δη-

αηξηβήο. 

2. Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν κπνξεί λα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

3. Η ζπγγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ε αμηνιφγεζή 

ηνπ λα είλαη εθηθηή απφ κε απζηεξά εμεηδηθεπκέλνπο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ε-

πηζηήκνλεο. 

4. Ο ηίηινο πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη πεξηεθηηθφο, αιιά θαη αξθνχλησο γεληθφο, ψζηε λα 

επηδέρεηαη εμεηδίθεπζεο ζχκθσλα κε αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο ζα ππαγνξεπζνχλ απφ 

ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ. 

5. Η θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο επί ηνπ ζέκαηνο γλψζεο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε: 

i. λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εμαληιήζεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αμηνιφ-

γεζε φιεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

ii. λα ηεθκεξηψλεηαη κε παξάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ, 

iii. λα απνξξένπλ αβίαζηα ηα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε δη-

αηξηβή. 

6. Η εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη γεληθνί θαη νη ηπρφλ επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσ-

ηνθφιινπ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα. 

7. Η κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζε-

ζεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξσηνθφιινπ, θαζψο θαη νη ζηαηηζηηθέο κέζν-

δνη πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη 

λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη είλαη πξάγκαηη θαηάιιειεο γη’ απηφ ην ζθν-

πφ θαη φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έγθπξα ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθφηεξα: 

i. Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο έξεπλαο (πξννπηηθή-αλαδξνκηθή, ζηνραζηηθή-εκπεηξηθή, 

παξαηεξεηηθή, νηθνινγηθή, κειέηε αζζελψλ-καξηχξσλ, δηαρξνληθή, κειέηε επηπν-

ιαζκνχ θ.ιπ.). 
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ii. Σεθκεξηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά φηη νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο, πνπ ζρεδηάδεηαη λα ρξε-

ζηκνπνηεζνχλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ. 

iii. ηα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια, πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαη 

δηεπθξηλίδεηαη πνηεο απφ απηέο ζα εθαξκφζεη ν ππνςήθηνο θαη πνηεο ζα δηελεξγεζνχλ 

απφ άιινπο θαη πνηνπο.  

iv. Η πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο (φξγαλα, πιηθά, δηαρείξηζε 

δεηγκάησλ, πεηξακαηηθά βήκαηα θ.ά.), ψζηε λα θαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο έρεη δηαπηζ-

ηψζεη θαη επηιχζεη, ζε ζεσξεηηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκα-

ηα, πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

8. Σν βηνινγηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα, θαζψο θαη νη πε-

γέο πξνέιεπζήο ηνπ. Αλ απαηηείηαη απφ είδνο ηεο έξεπλαο, παξαηίζεηαη αλάιπζε ηζρχνο 

(power analysis) θαη αηηηνινγνχληαη ηπρφλ αλακελφκελεο παξεθθιίζεηο απφ ην πξνβιε-

πφκελν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

9. Γίλεηαη αθξηβήο αλαθνξά ησλ πξνβιέςεσλ ηεο δηεζλνχο εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο 

ειιεληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθ-

ξηκέλνπ πιηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

10. Πεξηγξάθνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (π.ρ. ζπγθαηάζεζε) θαη ηα αξκφδηα επηζηεκν-

ληθά ή θξαηηθά φξγαλα, απφ ηα νπνίνπο έρεη ή πξφθεηηαη λα δεηεζεί ε πξνβιεπφκελε 

άδεηα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε αλαγξάθεηαη ξεηά φηη δελ απαηηνχληαη αλάινγεο ελέξ-

γεηεο. 

11. Πεξηγξάθνληαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ε ζεκαζία ηνπο, πηζαλνί θίλδπλνη πνπ 

ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ, 

θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Άξζξν 6 

Μη κάηοσοι ΜΓΔ 

Σν άξζξν 9 παξ.1γ ηνπ Ν. 3685/08 εμεηδηθεχεηαη σο αθνινχζσο: 

1. Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ γίλνληαη δεθηνί ρσξίο λα είλαη θάηνρνη ΜΓΔ ππνρξενχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο καζήκαηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ή άιισλ Σκεκάησλ 

ή Παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο. 

2. Η επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ελ-

ηφο ηεο ηεηξαεηίαο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη επηβεβαηψλεηαη κε βεβαηψ-

ζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, φπνπ αλαθέξνληαη νη 
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δηδαθηηθέο κνλάδεο, θαη νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία καδί κε ηελ αληίζηνηρε 

Έθζεζε Πξνφδνπ. 

3. Σα καζήκαηα ΠΜ πνπ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ νη ππνςήθηνη απηήο ηεο θα-

ηεγνξίαο, επηιέγνληαη θαζ’ ππφδεημε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ψζηε 

ε επηηπρήο παξαθνινχζεζή ηνπο λα είλαη εθηθηή κέζα ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζ-

ηεκα.  

4. Σα καζήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δειψλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηε-

ζεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν 4, 

παξ. 4vi, θαη είλαη δπλαηφ λα αιιάμνπλ κεξηθψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ 

εηψλ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, γεγνλφο πνπ δειψλεηαη ζηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Πξνφ-

δνπ. 

5. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θάηνρνπο ΜΓΔ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ δελ εληάζ-

ζεηαη ζην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο, ζχκθσλα κε ηελ θαηά ην άξζξν 

3, παξ. 5 εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Σνκέα, ηζρχνπλ φζα θαη γηα ηνπο κε θαηφρνπο ΜΓΔ. 

6. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο, νη ππνςήθηνη δη-

δάθηνξεο εγγξάθνληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληίζηνηρνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχ-

λνπ, σο ππεξάξηζκνη, θαη δελ ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή δηδάθηξσλ. 

Άξζξν 7 

Παπακολούθηζη εκπόνηζηρ 

1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ ππνςεθίνπ είλαη ππεχζπλνη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ε Σξηκειήο Δπηηξνπή, πνπ 

ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην Σκήκα κε εηήζηεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 

παξ. 3ζη ηνπ Ν. 3685/08.  

2. Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ πξέπεη λα είλαη ηξεηο (3) γηα ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ θαη ηέζζεξεο (4) 

γηα φζνπο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε θαηφρσλ ΜΓΔ, εθφζνλ ε δηδαθηνξηθή δηαη-

ξηβή νινθιεξσζεί εληφο ηνπ αληηζηνίρσο πξνβιεπφκελνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ. ε πεξίπ-

ησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, ζπλερίδνπλ λα ππνβάιινληαη ε-

ηήζηεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ. 

3. Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηελ 

πάξνδν έηνπο απφ ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο απφ ηε ΓΔ, ε 

πξψηε, θαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνεγνχκελεο Έθζεζεο, νη επφκελεο. 

Σπρφλ ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ζε θακηά πεξίπησζε, δελ ζπλεπάγεηαη παξάηαζε 
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ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο νχηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ, 

φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

4. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν ηεο δηαηξηβήο ηνπ, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθπφλεζή ηεο (π.ρ. πξσηφθνιια εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ, αξρείν πεηξα-

κάησλ, θάθεινη απνηειεζκάησλ, έγγξαθα ζπγθαηάζεζεο αζζελψλ, άδεηεο επηηξνπψλ 

δενληνινγίαο θ.η.η.), ην νπνίν λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηεο ΓΔ ή νπνη-

νπδήπνηε άιινπ αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο εξεπλεηηθήο 

πξαθηηθήο, επηζηεκνληθνχ ή θξαηηθνχ θνξέα. Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα απνηεινχλ 

πεξηνπζία ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ζην νπνίν εθπνλείηαη ε δηαηξηβή. 

5. Σα Δξγαζηήξηα/Κιηληθέο θαη, θαηά πξνηίκεζε, νη αληίζηνηρνη Σνκείο πξέπεη λα ζπκπεξη-

ιάβνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπλεδξίεο παξνπζίαζεο ηεο πξνφδνπ ησλ δη-

δαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, κε ζηφρν αθελφο ηε δηαθάλεηα θαη ηε δηάρπζε ησλ ζρεηηθψλ ε-

ξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ηελ έθζεζε ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ αλνηθηφ ε-

πηζηεκνληθφ δηάινγν. Οη παξνπζηάζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Δθζέζεηο 

Πξνφδνπ. 

6. Ο ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

έξγν πνπ ηνπ αλαζέηεη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ην νπνίν ζπλεθηηκάηαη θαηά ηελ ηειη-

θή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ. 

7. Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζπλππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε 

ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο θαη ππνβάιινληαη αλά έλα εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά απφ ηελ 

έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ ΓΔ (πξέπεη δειαδή λα είλαη, θαηά πεξίπ-

ησζε, ηξεηο ή ηέζζεξεο). 

8. ηελ Έθζεζε Πξνφδνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην έξγν πνπ παξήγαγε ν ππνςήθηνο θα-

ηά ην δηάζηεκα πνπ παξήιζε απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπ απφ ηε ΓΔ 

ή ππνβνιήο ηεο πξνεγνχκελεο Έθζεζεο. Δηδηθφηεξα: 

i. Καηαγξάθεηαη ε αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ είραλ δεισζεί ζηελ αίηεζε 

εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, φπσο π.ρ. ε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ εζηθήο θαη δενληνινγί-

αο κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αληίζηνηρσλ αδεηψλ ρξήζεο βηνινγηθνχ πιηθνχ, αιιαγή 

ησλ καζεκάησλ ΠΜ πνπ είραλ δειψζεη φηη ζα παξαθνινπζήζνπλ νη κε θάηνρνη 

ΜΓΔ θ.ά. 

ii. Αλαθέξεηαη ε ηήξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Σπρφλ παξεθθιίζεηο πνπ ππα-

γνξεχζεθαλ απφ πξνβιήκαηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί, απφ αζπκθσλία ησλ απν-

ηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα, απφ εμειίμεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ δεκνζηεχ-
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ζεθαλ ελ ησ κεηαμχ ή απφ άιινπο ιφγνπο, αηηηνινγνχληαη αλάινγα θαη πεξηγξάθνλ-

ηαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. 

iii. Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέρξη ζηηγκήο απνηειεζκάησλ θαη ζπλππνβάιινλ-

ηαη ηπρφλ αλαθνηλψζεηο ή δεκνζηεχζεηο.  

iv. Αλαθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε 

ν ππνςήθηνο, ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο ηνπ. 

v. Αλαθέξεηαη ε απφδνζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ηπρφλ ηνχ έρεη αλαηεζεί. 

vi. Αλαθέξεηαη ε πξφνδνο ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο. 

9. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πξνθχςνπλ απ-

ξφβιεπηα πξνβιήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

νινθιήξσζή ηεο εληφο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο, ζηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Πξν-

φδνπ δειψλεηαη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο παξάηαζεο ηεο εθπφλεζεο, ζχκθσλα  κε ην 

παξαθάησ άξζξν 9, παξ. 2. 

10. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ κε θαηφρνπ ΜΓΔ, ζηελ Έθζεζε Πξνφδνπ ηνπ δεχηεξνπ έην-

πο, αλαθέξεηαη ε θάιπςε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 6, παξ. 1. 

11. ηελ ηειεπηαία Έθζεζε Πξνφδνπ: 

i. Δμεηδηθεχεηαη ν νξηζηηθφο ηίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην πιαίζην ηνπ ηίηινπ 

πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί ζηελ αίηεζε εθπφλεζεο θαη ζην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, 

ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν 5, παξ. 4. 

ii. Γειψλεηαη ξεηά φηη ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηδαθ-

ηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Άξζξν 8 

Αλλαγή θέμαηορ ηηρ διαηπιβήρ ή μελών ηηρ Σπιμελούρ Δπιηποπήρ 

1. Αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο, 

ππφ ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφ-

ζνλ ε εθπφλεζή ηεο αλαιακβάλεηαη απφ ηελ ίδηα Σξηκειή Δπηηξνπή θαη κεηά απφ θνηλή 

αίηεζε ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ ππνςεθίνπ πξνο ηε ΓΔ. 

2. Αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο επηηξέπεηαη κφλνλ εθάπαμ γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο θαη ζαθψο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. 

3. Η αίηεζε αιιαγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπλνδεχεηαη απφ λέν εξεπλε-

ηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηνλ αξκφδην Σνκέα. 
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4. Η έγθξηζε ηεο αίηεζεο ζπλεπάγεηαη επαλέλαξμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο δηαηξηβήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππνςήθηνη κε θάηνρνη ΜΓΔ, εθφζνλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

επηηπρψο ησλ καζήκαηα ηνπ ΠΜ, ππνρξενχληαη ζε ηξηεηή δηάξθεηα. 

5. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

ράζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ΓΔΠ (πιελ ηεο πεξίπησζεο ζπληαμηνδφηεζεο) ή παξαηηε-

ζεί αηηηνινγεκέλα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηβιέπνληνο, ε ΓΔ κπνξεί λα ηνλ αληηθαηαζ-

ηήζεη κε έλα απφ ηα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. Αλ ζπκβεί ην ίδην κε θάπν-

ην απφ ηα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ε ΓΔ κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη 

κε νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ΓΔΠ ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Άξζξν 9 

Παπάηαζη σπόνος και διακοπή εκπόνηζηρ 

1. Ιζρχεη ν ελάσιζηορ ρξφλνο εθπφλεζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 9 παξ. 3 ηνπ Ν. 3685/08 θαη φπσο εμεηδηθεχεηαη ζρεηηθά ζην άξζξν 2, παξ. 4 απ-

ηνχ ηνπ Καλνληζκνχ. 

2. Ο μέγιζηορ ρξφλνο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ 8 (νθηψ) εηψλ, πνπ πξνβιέ-

πεηαη απφ ην άξζξν 5, παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηε-

κίνπ Θεζζαιίαο, ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο, κεηψλεηαη ζηα πέληε (5) έ-

ηε, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.  

3. Υξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο κπνξεί λα γίλεη γηα ιφγνπο απξφβιεπησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξν-

θχςνπλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

Έθζεζε Πξνφδνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7, παξ. 9 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ.  

4. ην κέγηζην ρξφλν εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ 5 εηψλ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ 

αλαζηνιή ηεο εθπφλεζεο πνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ν ππνςήθηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

7, παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

5. Γηαθνπή ηεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ π-

πνςεθίνπ ή κεηά απφ επαξθψο αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή πξνο 

ηε ΓΔ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα. 

6. Η παξαβίαζε εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ησλ θαζηεξσκέλσλ αξρψλ ηεο εκπηζ-

ηεπηηθφηεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Δξγαζηεξίνπ/Κιηληθήο, ζηελ 

νπνία εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ, απνηειεί ζνβαξφ ιφγν απηνδίθαηεο δηαθνπήο ηεο δηαηξη-

βήο ηνπ. 
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7. Η κε θαηάζεζε Έθζεζεο Πξνφδνπ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 7, παξ. 3 απηνχ

ηνπ Καλνληζκνχ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε δηαθνπή ηεο δηαηξηβήο απφ ηε ΓΔ, κεηά απφ

γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο.

Άξζξν 10 

ςγγπαθή 

1. Σν θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο θξαηνχληεο επηζ-

ηεκνληθνχο θαλφλεο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ιφγνπο απνδειηίσζεο, ε δηαηξηβή ζπλνδε-

χεηαη απφ πεξίιεςε θαη ζηηο δχν γιψζζεο, πεξίπνπ 400 ιέμεσλ ε θαζεκηά.

2. ηε ζειίδα ηνπ ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ αλαηχπνπ πξνηάζζνληαη νη νλνκαζίεο θαη ηα εκβιή-

καηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Ι-

αηξηθήο, θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ ή ησλ Δξγαζηεξίσλ/Κιηληθψλ φπνπ έγηλε ε εθπφλε-

ζή ηεο.

3. Σνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ πξνηάζζνληαη ηα νλφκαηα θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο Σξηκειν-

χο θαη ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη βξαρχ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα

ηνπ δηδάθηνξνο κε αλαθνξά ηπρφλ αλαθνηλψζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ ησλ απνηειεζκά-

ησλ ηεο δηαηξηβήο.

4. Γηα ηηο εληφο θεηκέλνπ αλαθνξέο θαη ηε ζχληαμε ηεο βηβιηνγξαθίαο αθνινπζείηαη ην ζχζ-

ηεκα Vancouver.

Άξζξν 11 

Σελική αξιολόγηζη 

Σν άξζξν 9 παξ.4 ηνπ Ν. 3685/08 εμεηδηθεχεηαη σο αθνινχζσο: 

1. Η Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή νξίδεηαη απφ ηε ΓΔ, κεηά απφ αίηεζε θαη πξφηαζε

ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ηελ νπνία εηζεγείηαη ν αληίζηνηρνο Σνκέαο.

2. Απνθιείνληαη απφ ηε ζχζηαζή ηεο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπ ππνςεθίν-

π.

3. Η Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ θξίζε

ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, εληφο ηξη-

κήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ηειεπηαίαο Έθζεζεο Πξνφδνπ.

4. Η παξαιαβή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ αληίζηνηρσλ ησλ αλαηχπσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ,

γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα.
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5. Με ην βαζκφ «ΑΡΙΣΑ» βαζκνινγνχληαη κφλν δηαηξηβέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ,

θαηά ην ρξφλν ηεο αμηνιφγεζεο, έρνπλ δεκνζηεπζεί ή έρνπλ γίλεη δεθηά γηα δεκνζίεπζε

ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηεζλείο θαηαιφγνπο (π.ρ. Pubmed,

Scopus) ή έρνπλ ππνβιεζεί γηα δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κεγάιεο εκβέιεη-

αο (impact factor>5).

6. Μεηά ηελ αλάπηπμε, ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθφ Σειηθήο Αμη-

νιφγεζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα παξφληα κέιε ηεο.

7. Σα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ελδερνκέλσο ζα ππνδείμνπλ δηνξ-

ζψζεηο ζην ηειηθφ θείκελν, κπνξεί λα επηθπιαρζνχλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνγξαθή ηνπ

Πξαθηηθνχ θαη λα ππνγξάςνπλ, αθνχ ν ππνςήθηνο αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο π-

πνδείμεηο ηνπο. Σελ επζχλε δηεθπεξαίσζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έρεη ν επηβιέπσλ θα-

ζεγεηήο, ν νπνίνο θαη θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ην πιήξσο ππνγεγξακ-

κέλν Πξαθηηθφ.

8. Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα αλαγφξεπζεο, αθνχ θαηαηεζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκα-

ηνο ην Πξαθηηθφ Σειηθήο Αμηνιφγεζεο θαη ηα αληίηππα πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN zalbaddawi@med.uth.gr

2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD halshehabeat@med.uth.gr

3 0615071 ΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ kangelidou@med.uth.gr

4 0615009 ΑΓΑΜΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΘΩΜΑ anaadamou@med.uth.gr

5 0615032 ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΗΚΣΩΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ vantonopoulos@med.uth.gr

6 0615060 ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ carvaniti@med.uth.gr

7 0615112 ΑΡΔΣΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΘΔΟΓΩΡΟ christos-97@hotmail.com

8 0615038 ΑΣΑΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ kastara@med.uth.gr

9 0615077 ΑΤΓΔΡΗΝΟ ΡΑΦΑΖΛ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ravgerinos@med.uth.gr

10 0615118 ΒΑΒΗΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΡΖΣΟ kvavitsas@med.uth.gr

ΟΜΑΓΔ ΦΟΗΣΖΣΩΝ & ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 2015-2016

ΑΝΓΡΟΤΓΖ ΟΦΗΑ

Δπίκ. Καθηγήηρια 

Οθθαλμολογίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615092 ΒΑΡΒΟΓΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ dvarvoglis@med.uth.gr

2 0615045 ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΑΝΑΣΑΗΟ kvasilopoulou@med.uth.gr

3 0615044 ΒΔ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΔΩΝΗΓΑ nive@med.uth.gr

4 0615007 ΒΔΛΗΑΡΗΟΤ ΕΑΦΔΗΡΟΤΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ zvelissariou@med.uth.gr

5 0615061 ΒΔΡΓΗΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ gverginis@med.uth.gr

6 0615016 ΒΛΑΥΟΜΖΣΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ dvlachomitros@med.uth.gr

7 0615033 ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΑΣΗΟ ngeorgopoulos@med.uth.gr

8 0615001 ΓΗΑΚΟΤΜΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ egiakoum@med.uth.gr

9 0615048 ΓΗΑΝΝΑΚΟΤ ΛΤΓΗΑ-ΔΗΡΖΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ lgiannakou@med.uth.gr

ΓΗΑΝΝΟΤΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615066 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝ-ΣΔΦ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ atgiannopoulos@med.uth.gr

2 0615062 ΓΗΟΝΟΒΗΣ ΓΗΟΝΤΗΑ ΑΑ dgionovits@med.uth.gr

3 0615024 ΓΟΤΛΑ ΚΤΡΗΑΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ kygoulas@med.uth.gr

4 0615030 ΓΑΛΑΜΠΗΡΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ddalampira@med.uth.gr

5 0615086 ΓΑΜΟΤΛΗΑΝΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑ ΠΑΝΑΓΖ odamoulianou@med.uth.gr

6 0615005 ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ cdimakopoulos@med.uth.gr

7 0615058 ΓΖΜΑΡΑ ΒΑΗΛΔΗΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ vadimara@med.uth.gr

8 0615094 ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΤΡΗΑΚΟ pardimitriou@med.uth.gr

9 0615021 ΓΟΤΛΖΓΔΡΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ-ΕΩΖ ΝΗΚΟΛΑΟ adouligeri@med.uth.gr

10 0615113 ΓΡΑΚΟΤ ΔΛΔΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ eledrakou@med.uth.gr

ΓΑΠΟΝΣΔ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

Καθηγηηής Μαιεσηικής - 

Γσναικολογίας



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615078 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΡΖΣΟ geleftheriadis@med.uth.gr

2 0615039 ΕΑΒΗΣΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ pzavitsanos@med.uth.gr

3 0615093 ΕΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΓΩΝΗ pzampas@med.uth.gr

4 0615018 ΕΑΡΚΑΓΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ΔΡΑΦΔΗΜ dzarkadoula@med.uth.gr

5 0615020 ΕΖΚΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ czikou@med.uth.gr

6 0615082 ΕΖΝΟΒΗΟΤ ΘΩΜΑΖ ΑΝΣΩΝΗΟ tzinoviou@med.uth.gr

7 0615068 ΕΖΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΤΡΗΓΩΝ azisopoulos@med.uth.gr

8 0615011 ΕΗΩΓΑ ΑΝΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ anzioga@med.uth.gr

9 0615036 ΘΔΟΥΑΡΖ ΑΝΓΡΔΑ ΥΡΖΣΟ atheocharis@med.uth.gr

ΕΗΜΠΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

Δπίκ. Καθηγηηής Αναηομίας



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615008 ΗΔΡΟΠΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ ΗΩΑΝΝΖ lieropoulos@med.uth.gr

2 0615115 ΗΥΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΗΩΑΝΝΖ mischnopoulou@med.uth.gr

3 0615028 ΗΩΑΝΝΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ tioannidou@med.uth.gr

4 0615049 ΚΑΒΟΤΡΑ ΛΟΤΚΑ ΑΝΣΩΝΗΟ lkavouras@med.uth.gr

5 0615013 ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ ΛΟΤΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ lkalomoiris@med.uth.gr

6 0615043 ΚΑΛΟΤΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΗΩΑΝΝΖ dkalousi@med.uth.gr

7 0615006 ΚΑΝΗΑΡΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ckaniaris@med.uth.gr

8 0615059 ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΤΡΗΟ mkapetanaki@med.uth.gr

9 0615026 ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΑΤΡΟ mkaragkiozis@med.uth.gr

10 0615027 ΚΑΡΑΚΑΗΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ekarakasidis@med.uth.gr

ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ ΘΔΟΦΗΛΟ 

Καθηγηηής Ορθοπαιδικής



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615110 ΚΑΡΑΚΗΚΔ ΔΛΔΝΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ elenikarakike@med.uth.gr

2 0615069 ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΑΝΝΑ ΠΔΣΡΟ akaramolegkou@med.uth.gr

3 0615004 ΚΑΡΑΜΠΗΑΛΖ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΛΔΩΝΗΓΑ pkarampialis@med.uth.gr

4 0615119 ΚΑΦΦΔ ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΑΜΠΡΟ nkaffes@med.uth.gr

5 0615114 ΚΗΣΗΚΗΓΟΤ ΛΤΓΗΑ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ kitsaikidoulidia@yahoo.gr

6 0615108 ΚΛΖΜΑ ΔΛΔΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ eklima@med.uth.gr

7 0615034 ΚΟΤΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΩΑΝΝΖ nkoukis@med.uth.gr

8 0614111 ΚΟΤΜΑΡ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΡΗΟ-ΡΑΕΗΝΣΔΡ akoumar@med.uth.gr

9 0615017 ΚΟΤΡΟΤΚΛΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ikourouklidis@med.uth.gr

ΜΑΛΗΕΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Καθηγηηής Ορθοπαιδικής 



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615035 ΚΟΤΣΡΑ ΗΩΑΝΝΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ikoutra@med.uth.gr

2 0615041 ΚΟΤΣΟΤΚΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ gkoutsouki@med.uth.gr

3 0615003 ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ akyprianidi@med.uth.gr

4 0615101 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΚΤΡΗΑΚΟ despkyriakou@med.uth.gr

5 0615081 ΚΤΡΗΣΖ ΗΩΑΝΝΖ ΟΓΤΔΤ ikyritsis@med.uth.gr

6 0615047 ΛΑΚΚΑ ΑΡΓΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ alakkas@med.uth.gr

7 0615040 ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ plampropoulou@med.uth.gr

8 0615087 ΛΟΤΣΟΤ ΜΑΡΗΑ ΥΡΖΣΟ mloutsou@med.uth.gr

9 0615029 ΜΑΚΡΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ aimakri@med.uth.gr

10 0615096 ΜΑΡΚΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΜΗΥΑΖΛ eirmarkou@med.uth.gr

ΜΠΟΓΓΑΝΟ ΓΖΜΖΣΡΖ          

Δπίκ. Καθηγηηής Παθολογίας 



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615025 ΜΑΡΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΓΓΔΛΖ aimarou@med.uth.gr

2 0615014 ΜΔΣΑΞΑΣΟΤ ΓΑΛΑΝΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ΗΩΑΝΝΖ mmetaxat@med.uth.gr

3 0615031 ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΤΜΔΩΝ pamouratidis@med.uth.gr

4 0615057 ΜΠΑΚΡΑΣΑ ΒΖΑΡΗΑ ΗΩΑΝΝΖ vbakratsa@med.uth.gr

5 0615083 ΜΠΑΛΑΣΟΤΚΑ ΑΝΓΡΗΑΝΖ ΥΡΖΣΟ abalatsouka@med.uth.gr

6 0615055 ΜΠΑΣΕΗΚΩΣΑ ΛΑΜΠΡΟ ΥΡΖΣΟ lbatzikostas@med.uth.gr

7 0615052 ΜΠΔΛΔΓΡΗΝΟ ΑΝΣΩΝΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ abelegrinos@med.uth.gr

8 0615064 ΜΠΔΛΗΟ ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ibelios@med.uth.gr

9 0615090 ΜΠΟΤΝΣΟΤΡΟΤΓΖ ΩΣΖΡΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ sbountour@med.uth.gr

10 0615065 ΜΤΗΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΖΛΗΟ dmysiris@med.uth.gr

ΝΣΑΦΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ                         

Αναπλ. Καθηγηηής Μαιεσηικής - 

Γσναικολογίας



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615100 ΜΩΤΗΓΖ ΔΜΗΛΤ ΜΩΤΖ emmoysid@med.uth.gr

2 0615117 ΝΑΝΖ ΒΗΒΗΔΝ-ΠΑΡΑΚ ΝΑΠΟΛΔΩΝ vnani@med.uth.gr

3 0615085 ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ onikolop@med.uth.gr

4 0615097 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΥΡΖΣΟ dpapad@med.uth.gr

5 0615116 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ elenpapadopoulou@med.uth.gr

6 0615042 ΠΑΠΑΛΔΞΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΕΖΖ mapapalexiou@med.uth.gr

7 0615050 ΠΑΠΑΤΓΔΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΗΩΑΝΝΖ apapavgeri@med.uth.gr

8 0615073 ΠΗΣΑΒΑ ΣΔΦΑΝΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ spitsava@med.uth.gr

9 0614103 ΠΗΣΣΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ apitta@med.uth.gr

10 0615074 ΠΛΔΞΗΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ dplexidas@med.uth.gr

ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΔΤΦΡΟΤΝΖ             

Αναπλ. Καθηγήηρια Κσηηαρικής 

Φσζιολογίας 



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615063 ΠΟΛΤΕΟΠΟΤΛΟΤ ΛΟΤΚΗΑ ΠΔΣΡΟ lpolyzopoulou@med.uth.gr

2 0615098 ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ cpournara@med.uth.gr

3 0615080 ΡΑΜΜΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ varammou@med.uth.gr

4 0615109 ΡΑΠΣΖ ΔΤΓΟΚΗΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ erapti@med.uth.gr

5 0615051 ΡΩΜΑ ΜΑΡΗΑ ΗΩΑΝΝΖ mroma@med.uth.gr

6 0615072 ΑΜΑΡΑ ΚΟΜΑ ΠΔΣΡΟ ksamaras@med.uth.gr

7 0615070 ΗΑΦΑΚΑ ΠΤΡΗΓΩΝ ΘΩΜΑ ssiafakas@med.uth.gr

8 0615015 ΚΔΠΔΣΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ nskepetaris@med.uth.gr

9 0615002 ΚΟΤΣΑΡΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΗΩΑΝΝΖ askoutari@med.uth.gr

10 0615099 ΟΛΩΜΟΤ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ ΚΩΣΑ chsolomou@med.uth.gr

ΚΔΝΣΔΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

Δπίκ. Καθηγηηής Παιδιαηρικής



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615012 ΣΔΡΓΗΑΝΟ ΑΝΓΡΔΑ ΥΡΖΣΟ astergianos@med.uth.gr

2 0615111 ΤΡΜΟΤ ΠΑΥΑΛΗΑ ΥΡΖΣΟ psyrmou@med.uth.gr

3 0615019 ΣΑΟΤΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΘΔΟΓΩΡΟ ptasoudis@med.uth.gr

4 0615091 ΣΑΥΖΡ ΟΓΛΟΤ ΝΣΔΝΗΕ ΥΑΛΖΛ ntachir-oglou@med.uth.gr

5 0615053 ΣΕΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΗΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ stzikopoulou@med.uth.gr

6 0615010 ΣΕΗΟΛΑ ΗΩΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ itziolas@med.uth.gr

7 0615104 ΣΑΓΓΑΡΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΗΥΑΛΑΚΖ detsangari@med.uth.gr

8 0615075 ΣΗΑΝΑΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ etsianakas@med.uth.gr

9 0615089 ΣΗΑΝΣΖ ΗΩΑΝΝΖ ΑΥΗΛΛΔΑ itsiantis@med.uth.gr

10 0615056 ΣΗΟΤΒΑΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΩΑΝΝΖ ntsiouvakas@med.uth.gr

ΣΔΠΔΣΔ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Αναπλ. Καθηγηηής Γενικής 

Υειροσργικής



Α/Α ΑΓΜ Δπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο e-mail ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

1 0615067 ΦΑΝΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ kfanaras@med.uth.gr

2 0615095 ΦΑΡΦΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΝΓΡΔΑ kofarfaras@med.uth.gr

3 0615037 ΥΑΡΑΝΗΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΔΟΓΩΡΟ pcharanidi@med.uth.gr

4 0614104 ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΑΝΣΩΝΗΑ ΥΑΡΗΛΑΟ acharilaou@med.uth.gr

5 0615076 ΥΑΣΕΖΔΤΦΡΑΗΜΗΓΟΤ ΣΤΛΗΑΝΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ schatzieffr@med.uth.gr

6 0615022 ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΗΟΡΓΑΝΖ achatzisavva@med.uth.gr

7 0615088 ΥΛΩΡΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΗΩΑΝΝΖ achlorou@med.uth.gr

8 0615084 ΥΟΤΝΣΑ ΔΤΣΤΥΗΑ ΑΝΓΡΔΑ echounta@med.uth.gr

9 0615111 ΥΡΖΣΟΤ ΑΖΜΗΝΑ-ΔΗΡ ΝΗΚΟΛΑΟ aschristou@med.uth.gr

10 0615046 ΥΩΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΚΗΑΝΖ ΗΩΑΝΝΖ mchorian@med.uth.gr

ΦΟΤΝΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ

Αναπλ. Καθηγηηής 

Νεσροτειροσργικής
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ0101 

Τομέας :    Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο:  1ο  

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βαμβακόπουλος  Νικόλαος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες :   Βαμβακόπουλος  Νικόλαος 

Σκοπός :   Η προσπέλαση του φαινομένου της ζωής από το επίπεδο του κυττάρου. 

Περιεχόμενο :  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΒΙΟΜΟΡΙΑ-ΚΥΤΤΑΡΑ: 1.Εισαγωγή: Η θέση της 

Βιολογίας στις Βιοϊατρικές επιστήμες. 2. Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών. 3. Βιομόρια. 4. Κύτταρα οι βασικές 

μονάδες της ζωής. 5. Κυτταρικά οργανίδια  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:1. Φωτονική μικροσκοπία, Μικροσκοπία φθορισμού, Ανοσοφθορισμός. 2. 

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 3. Διαχωρισμός-κλασμάτωση κυττάρων & κυτταρικών συστατικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΟΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ-ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 1. Συστατικά & ιδιότητες βιολογικών μεμβρανών. 2. Μοντέλα 

δομής-λειτουργίας μεμβρανών, πρότυπα μεμβρανικά συστήματα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ: 1. Δομή-λειτουργία μιτοχονδρίων 2. Τρόποι συλλογής 

ενέργειας από θρεπτικά μόρια (αερόβια και αναερόβια αναπνοή). 3. Προέλευση-κατανομή μιτοχονδριακών συστατικών. 

4. Ημιαυτονομία δομής-λειτουργίας μιτοχονδριων. 5. Μιτοχονδριακές ασθένειες. 6. Το δυναμικό κύτταρο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ: 1. Μεμβρανικά 

συστήματα. 2. Λυσοσώματα-Υπεροξυσώματα, 3. Διαλογή-ποιοτικός έλεγχος πρωτεϊνών. 4. Μεταφορά ουσιών μέσω 

κυστιδίων. 5. Έκκριση-ενδοκυττάρωση  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΙΝΙΔΙΑ-ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ: 1. Νημάτια ακτίνης: Μικροϊνίδια, Ενδιάμεσα ινίδια, Μικροσωληνίσκοι. 

2. Κυτταρική κίνηση μέσω κυτταροπλασματικών προεκβολών 3. Κυτταρικά Ινίδια και κυτταρικό σχήμα 4. Σύστημα 

ακτίνης-μυοσίνης. 5. Ασθένειες που σχετίζονται με κυτταροπλασματικά ινίδια 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ: 1. Κυτταρική επικοινωνία. 2. Κυτταρικοί σύνδεσμοι: χασμοσύνδεσμοι, 

χημικές συνάψεις, πλασμοδέσμες,  φραγμοσύνδεσμοι. 3. Σύνδεσμοι κυτταρικής πρόσδεσης: σύνδεσμοι προσκόλλησης, 

δεσμοσώματα. 4. Κυτταρική προσκόλληση: πρωτεϊνες κυτταρικής προσκόλλησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: 1. Συστατικά, οργάνωση και λειτουργίες εξωκυττάριων ουσιών 2. Κολλαγόνα και 

ελαστίνες. 3. Πρωτείνες εξωκυττάριας ουσίας πολλαπλής προσκόλλησης: λαμινίνη, ιντεγκρίνες, φιμπρονεκτίνες, 

ινωδογόνο. 4. Σχετικές Ασθένειες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: 1. Ρύθμιση κυτταρικού κύκλου. 2. Mίτωση. 3. Μείωση. 4. 

 



Κυτταρογενετική του Ανθρώπου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΦΑΓΟΙ-ΙΟΙ):1. Συγκρότηση μακρομορίων, υπερμοριακών δομών, ιών και φάγων. 2. 

Ευκαρυωτικοί DNA & RNA ιοί. 3. Ογκογόνοι και μη-ογκογόνοι ιοί  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΙΣΤΟΙ-ΟΡΓΑΝΑ-ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: 1. Εξωτερική επίστρωση του σώματος, επιθηλιακά φύλλα, συνδετικός ιστός, 

ενδιάμεσοι σύνδεσμοι. 2. Ανανέωση ιστών. 3. Ομοιόσταση & κατάσταση απειλούμενης ομοιόστασης (stress) 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 

1.Βασικές εργαστηριακές τεχνικές: Φυγοκέντρηση, Διαλύματα, Χρήση Φωτομέτρου, 2. Μικροσκόπιο, 3. Ομάδες 

Αίματος: Σύστημα ΑΒΟ, 4. Σύστημα Rhesus. Ελεγχος συμβατότητας, Μετάγγιση αίματος. 5. Ωσμωτική αντίσταση 

ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αιμόλυση. 6. Το αίμα. 7. Παρασκευή μεταφασικών χρωμοσωμάτων μετά από καλλιέργεια 

λεμφοκυττάρων. 8. Αναγνώριση μεταφασικών χρωμοσωμάτων. 9. Πληθυσμιακή ανάλυση φαινοτυπικών πολυμορφικών 

δεικτών. 

Διδασκαλία :    Παραδόσεις / Εργαστηριακές  Ασκήσεις 

Αξιολόγηση :  Γραπτές  για το  θεωρητικό  και το εργαστηριακό μέρος 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΜΡ1000 

Τομέας :  Μορφολογίας 

Εξάμηνο:  1ο Εξάμηνο  

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής - Ιωάννου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες :    Κουκούλης Γεώργιος - Ιωάννου Μαρία 

Σκοπός : Το μάθημα έχει ως στόχο την μελέτη της μικροσκοπικής δομής των κυττάρων και των ιστών του ανθρωπίνου 

σώματος καθώς και τη μελέτη, σε ιστικό επίπεδο της κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης, της κυτταρικής βλάβης, 

απόπτωσης, νέκρωσης, εκφύλισης, φλεγμονής και καρκινογένεσης. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση 

μικροσκοπίου και με ειδικές ιστολογικές τεχνικές χρήσιμες στην κατάδειξη των ειδικών χαρακτήρων των διαφορετικών 

ιστών. Επίσης παρέχονται βασικές γνώσεις κυτταρολογίας και αναπτύσσονται οι έννοιες της ανοσολογικής αντίδρασης 

και της μοριακής βάσης του καρκίνου.  

Περιεχόμενο : 

Ιστολογικές μέθοδοι και τεχνικές 

Δομή και λειτουργία του κυττάρου. Πυρήνας και κυτταρόπλασμα. Κυτταρικά οργανίδια και έγκλειστα Συσκευή του 

Golgi Μιτοχόνδρια Μεμβράνες, Πρωτεϊνοσύνθεση και εξωκυττάρωση. Τροποποιήσεις της κυτταρικής επιφάνειας. 

Μίτωση. 

Επιθηλιακός ιστός: Μονόστιβα επιθήλια και ψευδοπολύστιβο επιθήλιο, Πολύστιβα επιθήλια και το μεταβατικό 

επιθήλιο, Ψευδοπολύστιβο κροσσωτό κυλινδρικό επιθήλιο, Επιθηλιακές συνδέσεις, Αδένες 

Συνδετικός ιστός: Κύτταρα του συνδετικού ιστού, Ινοβλάστες και κολλαγόνο, λιπώδης ιστός, Σιτευτικό κύτταρο. 

Χονδρικός και οστίτης ιστός: Συμπαγές οστούν, ενδοχόνδριος σχηματισμός οστού , πρώιμος εμβρυϊκός 

και υαλοειδής χόνδρος, ελαστικός και ινώδης χονδρικός ιστός, συμπαγές οστούν και ενδοϋμενώδης οστεοποίηση, 

ενδοχόνδρια οστεοποίηση, υαλοειδής χόνδρος, οστεοβλάστες, οστεοκλάστη. 

Αίμα και αιμοποίηση 

Περιφερικό αίμα, Μυελός των οστών και αιμοποίηση 

Μυϊκός ιστός 

Μοριακή δομή του σκελετικού μυός, τύποι μυϊκού ιστού , σκελετικός μυϊκός ιστός, σκελετικό μυϊκό 

κύτταρο, νευρομυϊκή σύναψη, μυϊκή άτρακτος, λείος μυϊκός ιστός, καρδιακός μυϊκός ιστός 

Νευρικός ιστός: Δομή νωτιαίου νεύρου, Νευρώνες και νευρομυϊκή σύναψη, Νωτιαίος μυελός, Παρεγκεφαλίδα, 

Εγκέφαλος, νευρογλοιακά κύτταρα, Συμπαθητικά και αισθητικά γάγγλια, Περιφερικό νεύρο, χοριοειδές πλέγμα. 

Κυκλοφορικό σύστημα:Αρτηρία και φλέβα, Τύποι τριχοειδών. Ελαστικού τύπου αρτηρία, Μυϊκού τύπου αρτηρία 

και φλέβα Αρτηρίδια, φλεβίδια, τριχοειδή και λεμφαγγεία, Καρδιά 

Λεμφικό σύστημα: Λεμφικοί ιστοί, Λεμφαδένας, θύμος και σπλήνας. 

Κυτταρική βλάβη, θάνατος, προσαρμογή, γήρανση: κυτταρικό stress, εκφύλιση-εναποθέσεις, αυτοφαγία, ατροφία, 

υπερτροφία, υπερπλασία, οξεία κυτταρική βλάβη, κυτταρικός θάνατος, νέκρωση, απόπτωση. 

Φλεγμονή: οξεία και χρόνια φλεγμονή, κύτταρα και χημικοί μεσολαβητές, κλινικά παραδείγματα. 

Αποκατάσταση, αναγέννηση κυττάρων, ίνωση, επούλωση 

Αιμοδυναμικές διαταραχές, θρόμβωση, καταπληξία: Οίδημα, υπεραιμία, αιμορραγία, αιμόσταση, θρόμβωση, εμβολή, 

έμφραγμα, καταπληξία 

Νεοπλασία: καλοήθη, κακοήθη νεοπλάσματα, ιστογένεση, διαφοροποίηση, δυσπλασία, διήθηση, μετάσταση. Μοριακή 

βάση της καρκινογένεσης, γενετικές και καρυοτυπικές αλλοιώσεις, κληρονομικότητα, ακτινοβολία, χημική 

 



καρκινογένεση, ογκογόνοι ιοί και μικρόβια. 

Μορφολογία των κυττάρων και συσχέτιση με την κακοήθεια. 

Περιβαλλοντικές και λοιμώδεις νόσοι: περιβάλλον, διατροφή, καπνός, επαγγελματικές νόσοι, αμυντικοί φραγμοί και 

μηχανισμοί πρόκλησης λοιμώδους νόσου, ανοσολογική απάντηση. Γενετικές και Παιδιατρικές Νόσοι: ταξινόμηση 

νόσων, κληρονομικότητα, Διαμαρτίες της διάπλασης, περιγεννητικές λοιμώξεις. Κυτταρογενετικές διαταραχές, 

μεταλλάξεις. Κλινικά παραδείγματα και αρχές διάγνωσης γενετικών νόσων. 

Διδασκαλία :    Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση :     ΓΡΑΠΤΕΣ 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΥΠ)                                                                           ΒΕ0500 

 

Τομέας :  Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Θεοδώρου Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Θεοδώρου Κυριακή 

Σκοπός :  Εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Εκμάθηση βασικών λογισμικών πακέτων 

Περιεχόμενο : 

Εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

- Ιστορική ανασκόπιση 

- Γενιές των υπολογιστών 

Δομή και λειτουργία του υπολογιστή 

- Κατηγορίες υπολογιστών 

- Αριθμητικά συστήματα 

- Δομή του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

- Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων Αρχές 

Λειτουργικών Συστημάτων 

- Το λογισμικό συστήματος 

- Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος 

- Το DOS 

- Τα WINDOWS 

- Windows 2000 Professional 

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού – Γλώσσες Προγραμματισμού 

- Προγραμματισμός 

- Γλώσσες προγραμματισμού 

- Ταξινόμηση γλωσσών προγραμματισμού Επεξεργασία 

κειμένου – WORD 2000 Επεξεργασία δεδομένων – 

EXCEL 2000 

Βασικές αρχές για την δημιουργία επιστημονικών παρουσιάσεων – PowerPoint 2000 Αρχές Δικτύων και 

Internet 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές, Προφορικές 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΥΠ) ΒΕ0400 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζιντζαράς Ηλίας, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ζιντζαράς Ηλίας 

Σκοπός : Η ραγδαία ανάπτυξη της γενωμικής της πρωτεομικής και των συναφών κλάδων έχει οδηγήσει στην 

παραγωγή τεραστίου όγκου βιολογικών πληροφοριών. Λόγω αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων ο λόγος 

λειτουργίας των βιοϊατρικών επιστημών καθοδηγείται πλέον από τα ίδια δεδομένα. Το γεγονός αυτό θα επιβάλλει 

σύντομα ακόμη και στην κλινική καθημερινότητα την ανάγκη διαχείρισης και ανάλυσης αυτού του τεραστίου όγκου 

των γενετικών και φαινοτυπικών πληροφοριών. Συνεπώς, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών 

με τη διαχείριση και ανάλυση γενετικών και πρωτεομικών δεδομένων και την ανάκτηση αυτών των δεδομένων από 

βάσεις δεδομένων του διαδικτύου. 

Περιεχόμενο :   

Πιθανότητες (Probabilities) 

Γραφικές και Ποσοτικές μέθοδοι περιγραφής δεδομένων Κανονική Κατανομήt-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις t-test 

για δύο ανεξάρτητα δείγματα Ανάλυση διασποράς 

Σύγκριση ποσοστών 

Πίνακες συνάφειας -χ2 test Λόγος αναλογιών Διαγνωστικοί έλεγχοι Συντελεστής συσχέτισης Γραμμική παλινδρόμηση\ 

Μη-παραμετρικοί έλεγχοι Ανάλυση επιβίωσης 

Σχεδιασμός και Ανάλυση κλινικών μελετών Μετα-Ανάλυση 

Κάθε ενότητα ακολουθείται από εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS σε Η/Υ. 

Διδασκαλία :    Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΥΠ) ΒΕ0300 

 

Τομέας :  Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κάππας Κων/νος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες :  Κυριακή Θεοδώρου 

Σκοπός :  Φυσικές αρχές στην Ιατρική και Οργανολογία 

Περιεχόμενο : Κλινικές μετρήσεις: Μονάδες, Σφάλματα Μετρήσεων, Έκφραση πειραματικών αποτελεσμάτων, 

Συσχετισμοί  μεγεθών, Μετρητικά συστήματα, Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας. 

- Ιατρική Ακτινοφυσική: Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική,Δομή του ατόμου, Παραγωγή ακτίνων - x, Επιταχυντές, 

Δομή του πυρήνα, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις, 

Παραγωγή ραδιοϊσοτόπων, Αλληλεπιδράσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης, Ανιχνευτικές διατάξεις, 

Δοσιμετρία, Φυσικές αρχές και οργανολογία της Ακτινοδιαγνωστικής , Φυσικές αρχές και οργανολογία της Πυρηνικής 

Ιατρικής, Φυσικές αρχές και οργανολογία της Ακτινοθεραπείας, Βιολογικές επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας, 

Στοιχεία Ακτινοπροστασίας. 

- Εμβιομηχανική: Δυναμική και κινηματική της βάδισης,Εφαρμογές της στατικής στην Ιατρική, Παραγωγή και   

κατανάλωση ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα. Ήχοι,υπόηχοι, υπέρηχοι στην Ιατρική, Στοιχεία μηχανικής βιολογικών 

ρευστών. 

- Βιοηλεκτρισμός: Βιοηλεκτρικά δυναμικά, Κλινικές   εφαρμογές του ηλεκτρισμού και του 

μαγνητισμού,   Ηλεκτροπληξία, Φυσικές αρχές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό. 

- Οπτική: Φυσικές αρχές της όρασης, Laser στην Ιατρική, Φυσικές αρχές της μικροσκοπίας, Οπτικά όργανα. 

Διδασκαλία :  Διαλέξεις  Εργαστηριακές  ασκήσεις 

Αξιολόγηση :  Γραπτές στην θεωρητική ύλη, συνδυασμός προφορικής  και γραπτής στην εργαστηριακή ύλη 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΥΠ) ΒΕ0200 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τσακάλωφ Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής  

Διδάσκοντες :  Α. Τσακάλωφ, Η. Μυλωνής, Γ. Σιμος, Ε. Γεωργάτσου, Π. Λιάκος, Γ. Χαχάμη Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Βενιέρης 

Σκοπός : 1. Εμβάθυνση σε επιλεγμένα κεφάλαια γενικής, φυσικής, οργανικής και βιοοργανικής χημείας με τελικό 

στόχο την διαμόρφωση μιας γενικής βάσης γνώσεων και αντιλήψεων απαραίτητης για την κατανόηση της βιοχημείας, 

φυσιολογίας, φαρμακολογίας και κλινικής χημείας. 2. Εκμάθηση, μέσω παραδειγμάτων, της εφαρμογής των χημικών 

γνώσεων στην ερμηνεία των βιοϊατρικών φαινόμενων. 3. Εισαγωγή στην βιοχημεία πρωτεϊνών και ενζύμων. 4. 

Εξοικείωση 

των σπουδαστών με τις αρχές ενόργανης ανάλυσης. 5. Εξοικείωση των σπουδαστών με τις αρχές εργαστηριακών 

μελετών. 

Περιεχόμενο :  

Παραδόσεις: 

1. Περιοδικός πίνακας – στοιχεία βιοανοργανης χημείας. 

2. Χημικός δεσμός και μη ομοιοπολικές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. 

3. Συμπλοκές ενώσεις και συμπλοκοθεραπεία. 

4. Ηλεκτρολύτες. Οξεοβασική ισορροπία. Ρυθμιστικά διαλύματα. 

5. Συστήματα διασποράς. 

6. Εισαγωγή στην οργανική χημεία. 

7. Στερεοχημεία των οργανικών ενώσεων. 

8. Υδρογονάνθρακες-¬Αρωματικές ενώσεις-¬Στεροειδή 

9. Απλές οξυγονούχες και θειούχες οργανικές ενώσεις. 

10. Καρβονυλικές ενώσεις : αλδεϋδες – κετόνες. 

11. Καρβοξυλικά οξέα και τα παράγωγα τους. 

12. Απλές αζωτούχες οργανικές ενώσεις. 

13. Ετεροκυκλικές ενώσεις – Νουκλεοτίδια. 

14. Αμινοξέα – Πεπτίδια. 

15. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών. 

16. Χημική θερμοδυναμική και χημική ισορροπία. 

17. Χημική κινητική. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων. 

18. Εισαγωγή στην κινητική των ενζυμικών αντιδράσεων. 

19. Ηλεκτροχημεία. Οξείδωση-¬αναγωγή. 

Φροντιστήρια: 

1. Αξιοπιστία των μετρήσεων. Σφάλματα στις μετρήσεις. 

2. Φασματοφωτομετρία UV-Vis. 

3. Χρωματογραφία. Φασματομετρία μαζών. 

4. Μεθοδολογία ανάλυσης των πρωτεϊνών. Εργαστηριακές ασκήσεις: 

5. Φασματοφωτομετρία UV-Vis. 

 



6. Ρυθμιστικά διαλύματα-ογκομέτρηση. 

7. Χρωματογραφία-Ηλεκτροφόρηση. 

8. Ανάλυση αμινοξέων και πρωτεϊνών 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις – Φροντιστήρια – Σεμινάρια - Εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου στη θεωρία και τα εργαστήρια - Γραπτή παρουσίαση 

εργαστηριακών ασκήσεων – Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠ) ΚΙ0100 

 

Τομέας :  Κοινωνικής Ιατρικής 

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο 

ΥπεύθυνοςΜαθήματος : Σγάντζος Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες :  Μ. Σγάντζος 

Σκοπός : Μελέτη της ιατρικής των σημαντικότερων πολιτισμών, της πορείας της διαμέσου των αιώνων καθώς και των 

επιδράσεων των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών και δοξασιών στην εξέλιξη της ιατρικής. 

Περιεχόμενο :  

- Η Ιατρική κατά τους προϊστορικούς χρόνους 

- Η Ιατρική στην Μεσοποταμία και στην αρχαία Αίγυπτο 

- Η Ιατρική της Άπω Ανατολής 

- Η Ελληνική Ιατρική 

- Η Ρωμαϊκή Ιατρική 

- Η Μεσαιωνική Ιατρική 

- Η Ιατρική κατά την Αναγέννηση 

- Η Ιατρική των νεωτέρων χρόνων 

- Η σύγχρονη Ιατρική 

Διδασκαλία :   Παραδόσεις 

Αξιολόγηση :  Γραπτές 

 



ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH I (ΞΓ) ΞΓ0101 

 

Τομέας :  Γενικά 

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ 

Διδάσκοντες :   Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ 

Σκοπός : Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με τα αγγλικά κείμενα πάνω στην Ιατρική και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από αναγνωστικές, οπτικοακουστικές και άλλες δραστηριότητες στην αγγλική 

γλώσσα ώστε να μπορούν να κατανοούν τον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο πάνω στην ειδικότητά τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές διδάσκονται την αγγλική ορολογία που σχετίζεται με τα αντικείμενα σπουδών τους στο 

πρώτο εξάμηνο μέσα από σύγχρονα, αυθεντικά, αγγλικά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε τομείς όπως Ιατρική 

Χημεία, Ιατρική Φυσική κλπ. 

Περιεχόμενο :  

1. Ασκήσεις Πολλαπλής Επιλογής με περιεχόμενο αγγλικούς ιατρικούς όρους σχετικούς με τα ελληνικα μαθηματα 

του εξαμήνου. 

2. Προβολή οπτικοακουστικού υλικού DVD, σχετικου με το ντικείμενο σπουδών των φοιτητών, στην αγγλική 

γλώσσα. 

3. Ανάλυση αγγλικού ιατρικού κειμένου με παρουσίαση Powerpoint βασισμένη στο εγχειρίδιο που μοιράζεται 

στους φοιτητές στο εξάμηνο. 

Διδασκαλία :  Διαλέξεις και περιορισμένος αριθμός εργασιών 

Αξιολόγηση :  Τελική γραπτή εξέταση 

 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΡ0101 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Αρβανίτης Δημήτριος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Δ. Αρβανίτης, Μ. Σγάντζος, Α. Βάσιου, Αρ. Ζιμπής 

Σκοπός : Εισαγωγή στην Ανατομική του Ανθρώπου - Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής - Οστεολογία - 

Αρθρολογία και Συνδεσμολογία - Μυολογία 

Περιεχόμενο : 

- Εισαγωγή στην Ανατομική του Ανθρώπου 

- Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής 

- Οστεολογία 

- Αρθρολογία  και  Συνδεσμολογία 

- Μυολογία 

- Εισαγωγή στην Ανατομική του Ανθρώπου 

- Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής 

- Οστεολογία 

- Αρθρολογία  και  Συνδεσμολογία 

- Μυολογία 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις και Εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές (η εργαστηριακή ύλη) 

 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ0102 

 

Τομέας :  Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ν. Κ. Βαμβακόπουλος 

Σκοπός :  Η προσπέλαση του φαινομένου της ζωής από το μοριακό επίπεδο αυτοαναπαραγώμενων βιομακρομορίων 

(DNA & RNA) 

Περιεχόμενο : 

Ενότητα ΙV: Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία 

1: Φύση Γενετικού Υλικού και Ροή Γενετικής Πληροφορίας 

2: Φυσικοχημικές ιδιότητες Νουκλεϊκών Οξέων Μέρος Ι. Μονονουκλεοτίδια και μονόκλωνα ολιγο- & πολυ-

νουκλεοτίδια 

3: Φυσικοχημικές ιδιότητες Νουκλεϊκών Οξέων Μέρος ΙΙ. Δίκλωνα πολυνουκλεοτίδια 4:Δομή DNA και 

οργάνωση προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού γονιδιώματος 

4: Ρύθμιση γονιδιακής λειτουργίας προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών συστημάτων 6:Μοριακή Βιολογική 

αποτύπωση της εξελικτικής δράσης: Πολυμορφισμοί 

7: Βασικές Αρχές Κλωνοποίησης Ι. Εισαγωγή στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA 

8: Βασικές Αρχές Κλωνοποίησης ΙΙ. Γονιδιακή κλωνοποίηση, η τεχνολογική επανάσταση 9:Κυτταρική Βιολογία Ι. 

Κυτταροσκελετός, κυτταρική διαίρεση, έλεγχος κυτταρικού κύκλου, προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 

(απόπτωση) 

10: Κυτταρική Βιολογία ΙΙ. Κυτταρική Σηματοδότηση μέσω μεμβρανικών και κυτταροπλασματικών υποδοχέων  

11: Γονιδιακή ρύθμιση κατά την ανάπτυξη 

12: Μοριακή Βιολογία Καρκίνου. Μηχανισμοί Καρκινογένεσης 

13: Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική Ι (Γενετική Ανάλυση της κληρονόμησης των πολυμορφισμών 

DNA, Ανάστροφη Γενετική ή Κλωνοποίηση γονιδιακών τόπων (Positional Cloning), Διάγνωση, Διαγνωστικά) 

14: Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική ΙΙ (Θεραπευτικές ουσίες, Εμβόλια, Γονιδιακή θεραπεία, 

τεχνολογία antisense και καταλυτικού RNA-ριβοζύμης 

Ενότητα V: Στοιχεία Μοριακής Γενετικής  

15: Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου 

Εργαστηριακές Ασκήσεις  

1. Μικροβιακά υλικά. Αποστείρωση. Απομόνωση βακτηριακών αποικιών 

2. Λύση βακτηριακού κυττάρου από βακτηριοφάγο 

3. Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων με πλασμιδιακό DNA 

4. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA 

5. Ηλεκτροφόρηση πλασμιδιακού DNA σε πήκτωμα αγαρόζης 

6. Απομόνωση γενωμικού DNA 

7. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

8. Περιοριστικές ενδονουκλεάσες\ 

9. Χρήση πολυμορφικών δεικτών για τον έλεγχο πατρότητας 

 



Διδασκαλία :  Παραδόσεις, Φροντιστήρια, Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές για το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος 

 



ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ0701 

 

Τομέας: Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σίμος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Γ. Σίμος, Γ. Χαχάμη, Ε. Γεωργάτσου, Π. Λιάκος, Α. Τσακάλωφ, Η. Μυλωνής Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Βενιέρης 

Σκοπός: Η κατανόηση των βασικών μεταβολικών λειτουργιών και της μοριακής-βιοχημικής βάσης νοσημάτων 

του ανθρώπινου οργανισμού μέσω της μελέτης: 

• της δομής και των ιδιοτήτων των πρωτεϊνών και ενζύμων 

• των τρόπων παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσης ενέργειας 

• του ενδιάμεσου μεταβολισμού των κυρίων βιομορίων και των μηχανισμών ρύθμισής του. 

Περιεχόμενο: 

Κεφάλαια θεωρίας: 

1. Εισαγωγή στη Βιοχημεία 

2. Μηχανισμοί κατάλυσης ενζυμικών αντιδράσεων 

3. Μηχανισμοί ρύθμισης των ενζύμων 

4. Πρωτεΐνες μεταφοράς οξυγόνου (αιμοσφαιρίνη) καο συνδετικού ιστού (κολλαγόνο) 

5. Εισαγωγή στον μεταβολισμό, τα μεταβολικά νοσήματα και την μεταβολική ρύθμιση 

6. Πέψη και αποικοδόμηση υδατανθρακών, γλυκόλυση 

7. Γλυκονεογένεση και ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος 

8. Κύκλος του κιτρικού οξέος 

9. Aναπνευστική αλυσίδα - Οξειδωτική φωσφορυλίωση - Σύνθεση ATP 

10. Οδός φωσφορικών πεντοζών 

11. Μεταβολισμός  γλυκογόνου & ομοιοστασία της γλυκόζης 

12. Γλυκόλυση, μεταβολισμός & καρκίνος 

13. Πέψη  λιπιδίων, αποικοδόμηση  λιπαρών οξέων, κετονοσώματα 

14. Βιοσύνθεση και ρύθμιση μεταβολισμού λιπιδίων 

15. Μεμβρανικά λιπίδια και δομή βιολογικών μεμβρανών 

16. Μεταβολισμός χοληστερόλης και λιποπρωτεϊνών 

17. Πέψη και αποικοδόμηση πρωτεϊνών και αμινοξέων, κύκλος της ουρίας 

18. Βιοσύνθεση αμινοξέων, μεταβολισμός αίμης 

19. Μεταβολισμός νουκλεοτιδίων 

20. Σύνοψη και ολοκλήρωση του μεταβολισμού 

Θέματα φροντιστηρίων βιοχημικής ανάλυσης κλινικών περιστατικών: 

01. Δράση πενικιλίνης, 02. Ατελής οστεογένεση, 03. Δρεπανοκυτταρική νόσος 04. Ανεπάρκεια αντιθρυψίνης – 

εμφύσημα, 05. Κυστική ίνωση, 06. Αλκοολισμός 07. Ανεπάρκεια G6PD – φαρμακοεπαγόμενη αιμολυτική αναιμία, 08. 

Ανεπάρκεια πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης, 09. Δυσανεξία φρουκτόζης, 10. Νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου Ι, 11. 

Νευρική ανορεξία, 12. Παχυσαρκία - Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, 13. Υπερομοκυστεϊναιμία - Έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, 14. Υπεραμμωνιαιμία, 15. Ανεπάρκεια της καρβοξυλάσης του ακέτυλο-CoA. 

Εργαστηριακές ασκήσεις: 

 



01. Μέτρηση ενζυμικής δραστικότητας, 02. Προσδιορισμός συγκέντρωσης ενζύμου 03. Επίδραση υποστρώματος στη 

ταχύτητα ενζυμικής αντίδρασης, 04. Προσδιορισμός κινητικών σταθερών ενζύμου, 06. Χαρακτηρισμός ενζυμικού 

αναστολέα , 07. Μέτρηση συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης, 08. Ανίχνευση ανώμαλων αιμοσφαιρινών με ηλεκτροφόρηση 

09. Προσδιορισμός τριγλυκεριδίων ορού, 10. Μέτρηση  ολικής,  HDL και LDL χοληστερόλης, σε ορό. 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις, Φροντιστήρια, Εργαστηριακές ασκήσεις. 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στη Θεωρία (80%) και στα Εργαστήρια (20%) στο τέλος του εξαμήνου. Γραπτή 

παρουσίαση και αξιολόγηση επίδοσης στις Εργαστηριακές Ασκήσεις και τα Φροντιστήρια. 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΜΡ1010 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ.Κ. Κουκούλης, Μ. Ιωάννου 

Σκοπός : Το μάθημα έχει ως στόχο την μελέτη της ιστολογικής δομής των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου 

σώματος καθώς επίσης και την κατανόηση της συσχέτισης της μικροσκοπικής εικόνας με τη λειτουργία τους, με την 

προσαρμογή στην ιστική βλάβη και με την ανάπτυξη φλεγμονωδών και νεοπλασματικών νόσων. 

Περιεχόμενο :  

Ενδοκρινικό σύστημα  

Υπόφυση Θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδής αδένας Επινεφρίδια, επίφυση, Στοιχεία ανατομίας, αγγείωσης, νεύρωσης  

και αρχές ορμονικής ρύθμισης. 

Δέρμα Τρίχα, ιδρωτοποιός αδένας και σμηγματογόνος αδένας, τριχοθυλάκια και συνοδές δομές. Ιδρωτοποιοί αδένες, 

όνυχας, σωμάτια Pacini και Meissner 

Αναπνευστικό σύστημα 

Μεταφορικό και αναπνευστικό τμήμα του αναπνευστικού συστήματος, οσφρητικός βλεννογόνος, λάρυγγας, τραχεία, 

αναπνευστικό επιθήλιο και κροσσοί, βρόγχοι, βρογχιόλια, πνευμονικός ιστός 

φραγμός αίματος-αέρα. 

Πεπτικό σύστημα Ι 

Οδούς και πολφός, περιοδοντικός σύνδεσμος και ούλα, ανάπτυξη των οδόντων. Γλώσσα και γευστική κάλυκα, υπερώα 

Πεπτικό σύστημα II 

Στόμαχος και λεπτό έντερο, Παχύ έντερο, Οισοφάγος, Στόμαχος, Δωδεκαδάκτυλο, Νήστιδα, ειλεός Παχύ έντερο, 

σκωληκοειδής απόφυση. 

Πεπτικό σύστημα III 

Σιαλογόνοι αδένες, Πάγκρεας, Ήπαρ, χοληδόχος κύστη 

Ουροποιητικό σύστημα:Νεφρός, Αγγειώδες σπείραμα, Ουροφόρα σωληνάρια, Μυελός του νεφρού, Ουρητήρας και 

ουροδόχος κύστη 

Γεννητικό σύστημα του θήλεος: Πλακούντας Ωοθήκη, Ωαγωγός, Μήτρα, κολεός Μαστός  

Γεννητικό σύστημα του άρρενος:  Όρχις, Σπερμιογένεση, επιδιδυμίδα, σπερματικός πόρος και 

σπερματοδόχος κύστη, προστάτης, πέος και ουρήθρα 

Αισθητήρια όργανα: Οφθαλμός,  Ους 

Διδασκαλία :     Παραδόσεις, εργαστηριακές  ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΜΡ0301 

 

Τομέας :  Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σωτηρίου Σωτήρης, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Ανυφαντής 

Σκοπός : Μελέτη της ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κατά τις πρώτες 

οκτώ εβδομάδες κύησης 

Περιεχόμενο : 

- Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

- Γεννητικά όργανα του ενήλικα, γαμετογένεση, ωοθυλακιορρηξία 

- Γονιμοποίηση, αυλάκωση,σχηματισμός και εμφύτευση της βλαστοκύστης 

- Σχηματισμός του δίστιβου και του τρίστιβου εμβρυϊκού δίσκου 

- Παράγωγα των βλαστικών δερμάτων 

- Εμβρυϊκοί υμένες και πολύδυμες κυήσεις 

- Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος 

- Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος 

-Συγγενείς ανωμαλίες 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

  

 



ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΠ) ΒΕ0311 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Kάππας Κωνσταντίνος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Θεοδώρα Κυριακού 

Σκοπός : α) Η χρήση των ακτινοβολιών σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, β) Οι κίνδυνοι από 

την χρήση ακτινοβολιών στο προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου, γ) Ο χειρισμός της ακτινοβολίας για 

ιατρικούς λόγους με ασφάλεια για προσωπικό και ασθενείς, πρόληψη και διαχείρηση ατυχημάτων, δ) Το νομικό 

πλαίσιο που διέπει την χρήση ακτινοβολιών, ε) Η διασφάλιση ποιότητος στις ακτινολογικές πράξεις (εικόνα, 

θεραπεία). 

Περιεχόμενο : 

- Προστασία απο Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 

- Φυσική των Ακτινοβολιών – Βασικές Αρχές 

- Περιβάλλοντος και Ιατρικών Πράξεων 

- Αναγκαιότητα και Αιτιολογία Ακτινοπροστασίας στο Νοσοκομείο 

- Όρια Δόσεων, Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Νομοθεσία 

- Εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία, Αρμοδιότητες Προσωπικού 

- Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού 

- Ευαίσθητες Ομάδες Πληθυσμού 

- Κλινικές και Εργαστήρια που χρησιμοποιούν ακτινοβολίες 

- Μέθοδοι Ανίχνευσης Αυξημένης Ευαισθησίας στην Ακτινοβολία 

- Επικινδυνότητα Δόσεων από Ιατρικές Εφαρμογές-Ακτινοβιολογία 

- Ατυχήματα, Ραδιενεργή Μόλυνση, Δοσιμετρική Εκτίμηση 

- Επέμβαση μετά από ένα μεγάλο ατύχημα 

- Ιστορικό Ατυχημάτων σε Νοσοκομεία – Διδάγματα, Πρόληψη 

- Ραδιενεργά Κατάλοιπα (διάθεση – απόρριψη – μεταφορά) 

- Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 

- Βάσεις ακτινοπροστασίας, Υψηλές / Χαμηλές Συχνότητες 

- Η/Μ Πεδία πολύ χαμηλών συχνοτήτων, Κινητή Τηλεφωνία 

- Mαγνητική – Ηλεκτρική Τομογραφία, Βηματοδότες – Ιχνηθέτες 

- Ηλεκτρική Ασφάλεια, Lasers, Υπέρηχοι 

- Διασφάλιση Ποιότητος 

- Διαχείριση Εξοπλισμού Ακτινοβολιών 

- Αναγκαιότητα Ποιοτικών Ελέγχων 

- Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες εκτός Νοσοκομείου 

- Βιομηχανικές, Ερευνητικές, Πολεμικές Εφαρμογές 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις   Αξιολόγηση : Γραπτές και Προφορικές 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΕΠ) ΞΓ0220 

Τομέας : ΓΕΝΙΚΑ 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Δεν διδάσκεται 

Διδάσκοντες : 

Σκοπός : 

Περιεχόμενο :  

Διδασκαλεία : 

Αξιολόγηση : 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΕΠ) ΒΕ0901 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Θεοδώρου Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Θεοδώρου Κυριακή 

Σκοπός :  

- Εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων γενικότερα και των ιατρικών βάσεων 

ειδικότερα 

- Εκμάθηση της Access 

Περιεχόμενο : 

Εισαγωγή στις Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων 

- Συστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων 

- Δομές Δεδομένων στα Paper-Based Patient Records 

- Δομές Δεδομένων στα Computer-Based Patient Records 

- Οργάνωση των Δεδομένων με  Συστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων Χαρακτηριστικά 

των Συστημάτων Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων 

- Μοντέλα Δεδομένων 

- Έλεγχος Δεδομένων Αποθήκευση 

Δεδομένων 

- Παραδοσιακή αποθήκευση 

- Λογική και φυσική αποθήκευση σε Η/Υ 

Μοντελοποίηση DBMS 

- Σχεσιακό μοντέλο Δεδομένων 

- Ιεραρχικό  μοντέλο Δεδομένων 

- Δικτυωτό Μοντέλο Δεδομένων 

- Οργάνωση Δεδομένων 

- Ημιδομημένες - ΧΜL Βάσεις Δεδομένων 

Δημιουργία Ιατρικής Βάσης Δεδομένων με την χρήση της Access 

- Γνωριμία με την Access - Δημιουργία της  Ιατρικής Βάσης Δεδομένων MedDB 

- Δημιουργία Φορμών στη βάση 

- Δημιουργία Ερωτημάτων  στη βάση 

- Δημιουργία εκτυπώσεων 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές, Προφορικές 

 



ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙ (ΞΓ) ΞΓ0102 

 

Τομέας : Γενικά 

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ 

Διδάσκοντες : Αργυρούλης Βασίλειος 

Σκοπός : Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με τα αγγλικά κείμενα πάνω στην Ιατρική και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από αναγνωστικές, οπτικοακουστικές και άλλες δραστηριότητες στην αγγλική 

γλώσσα ώστε να μπορούν να κατανοούν τον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο πάνω στην ειδικότητά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι φοιτητές διδάσκονται την αγγλική ορολογία που σχετίζεται με τα αντικείμενα σπουδών τους στο 

πρώτο εξάμηνο μέσα από σύγχρονα, αυθεντικά, αγγλικά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε τομείς όπως Ιατρική 

Χημεία, Ιατρική Φυσική κλπ. 

Περιεχόμενο : 

1. Ασκήσεις Πολλαπλής Επιλογής με περιεχόμενο αγγλικούς ιατρικούς όρους σχετικούς με τα ελληνικα μαθηματα 

του εξαμήνου. 

2. Προβολή οπτικοακουστικού υλικού DVD, σχετικου με το ντικείμενο σπουδών των φοιτητών, στην αγγλική γλώσσα. 

3. Ανάλυση αγγλικού ιατρικού κειμένου με παρουσίαση Powerpoint βασισμένη στο εγχειρίδιο που μοιράζεται στους 

φοιτητές στο εξάμηνο. 

Διδασκαλία :  Διαλέξεις και περιορισμένος αριθμός εργασιών 

Αξιολόγηση : Τελική γραπτή εξέταση 

 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0102 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Αρβανίτης Δημήτριος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Δ. Αρβανίτης, Μ. Σγάντζος, Α. Βάσιου, Αρ. Ζιμπής 

Σκοπός :  

- Μελέτη της Γενικής Ανατομικής των Σπλάγχνων και των Αγγείων 

- Μελέτη της Σπλαγχνολογίας και της Αγγειολογίας 

Περιεχόμενο: 

- Γενική Ανατομική των Σπλάγχνων 

- Γενική Ανατομική των Αγγείων 

- Σπλαγχνολογία 

- Αναπνευστική Συσκευή 

- Πεπτική Συσκευή 

- Ουρογεννητική Συσκευή 

- Ενδοκρινικό  σύστημα 

- Αγγειολογία 

- Καρδιά 

- Αρτηρίες 

- Φλέβες 

- Λεμφαδένες , Λεμφαγγεία και Σπλήνας 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις και Εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές (η εργαστηριακή ύλη) 

 



ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ0702 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γεωργάτσου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ε. Γεωργάτσου, Π. Λιάκος, Γ. Σίμος, Α. Τσακάλωφ, Η. Μυλωνής, Γ. Χαχάμη Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Βενιέρης 

Σκοπός : Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού και η κατανόηση της ρύθμισης των βιοχημικών λειτουργιών του 

ανθρώπινου οργανισμού σε μοριακό, κυτταρικό και συστημικό επίπεδο με την μελέτη : 

- των μηχανισμών της διατήρησης, της μεταβίβασης και της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας  

- του μηχανισμού δράσης των ορμονών και του ρόλου τους στην ομοιοστασία του οργανισμού 

- της βιοχημικής ιδιαιτερότητας διαφόρων ιστών και συστημάτων 

- βιοχημικών θεμάτων ειδικής σημασίας (διατροφή, άσκηση) 

Περιεχόμενο : 

Θεωρία 

Eξέλιξη-Ροή της γενετικής πληροφορίας 

DΝA: Αντιγραφή, επιδιόρθωση & ανασυνδυασμός RNA: Δομή, Σύνθεση & μάτισμα 

Σύνθεση πρωτεϊνών 

Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυωτικούς οργανισμούς Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης στους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς Ενδοκυττάρια μεταγωγή σήματος 

Βιοχημική ενδοκρινολογία και ορμονική ρύθμιση του μεταβολισμού Βιοχημεία του αίματος 

Υπενθύμιση μεταβολικών οδών-βιταμίνες Λειτουργίες του ήπατος 

Λειτουργίες του λιπώδους ιστού 

Διατροφή και μεταβολισμός Λειτουργίες του μυός Βιοχημεία της άσκησης 

Βιοχημεία των αισθητηρίων οργάνων 

Εργαστηριακές ασκήσεις Παρασκευή πλασμιδιακού DNA Ποσοτικός προσδιορισμός DNA Ποιοτικός προσδιορισμός 

DNA 

Προσδιορισμός τρανσαμινασών στον ορό 

Προσδιορισμός ουρίας ορού Προσδιορισμός χολερυθρίνης ορού 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στη Θεωρία (80%) και στα Εργαστήρια (20%) στο τέλος του εξαμήνου. Γραπτή 

παρουσίαση και αξιολόγηση επίδοσης στις Εργαστηριακές Ασκήσεις και τα Φροντιστήρια. 

 



ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ (ΥΠ) ΜΡ0302 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σωτηρίου Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ανυφαντής Γεώργιος

Σκοπός : Μελέτη της ανάπτυξης των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου εμβρύου, καθώς και των κυριότερων 

συγγενών ανωμαλιών τους 

 Περιεχόμενο :  

- Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη των κοιλοτήτων και διαφραγμάτων 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη των μυών 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του αναπνευστικού συστήματος 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του πεπτικού συστήματος 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του ουρογεννητικού συστήματος 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του καρδιαγγειακού συστήματος 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του ενδοκρινικού συστήματος 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη των αισθητηρίων οργάνων 

- Εμβρυϊκή ανάπτυξη του δέρματος και των προσαρτημάτων του 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις,  εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση:  Γραπτές 

 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠ) ΒΕ0822 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζόγλου Χρυσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες :Ι. Αηδονίδης, Σ. Ζαρογιάννης, Ε. Παρασκευά, Α. Χατζηευθυμίου, Χ. Χατζόγλου, Μ. Σπελέτας 

Σκοπός : Η περιγραφή και ανάλυση των βασικών μηχανισμών της φυσιολογικής λειτουργίας του αιμοποιητικού, 

κυκλοφορικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού και γαστρεντερικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. 

Περιεχόμενο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Εισαγωγή στη Φυσιολογία Κυττάρου, Διακίνηση μορίων μέσω μεμβρανών, Δυναμικό 

ηρεμίας και Δυναμικό ενεργείας της μεμβράνης, Διεγέρσιμα Κύτταρα. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Δομή 

καρδιακού μυός, Συντονισμός καρδιακού παλμού, Μηχανικά φαινόμενα καρδιακού κύκλου, Καρδιακή παροχή, 

Αρτηρίες-Αρτηρίδια-Τριχοειδή, Φλέβες-Λεμφικό σύστημα, Αντανακλαστικά τασεοϋποδοχέων,  Όγκος αίματος και 

μακροπρόθεσμη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, Άλλα καρδιαγγειακά αντανακλαστικά και αποκρίσεις, 

Καρδιαγγειακή διάταξη σε υγιείς και νοσηρές καταστάσεις. 

ΑΙΜΑ: Μυελική αιμοποίηση, Ερυθρά σειρά, Μεγακαρυωτική σειρά, Πήξη και Αιμόσταση, Εισαγωγή στην 

Ανοσολογία, Κύτταρα που διαμεσολαβούν τους αμυντικούς μηχανισμούς, 

Κυτταροκίνες, Αντιγόνα και ανοσοσφαιρίνες, Φυσική (μη προσαρμοστική) ανοσία, Φλεγμονή, Ειδική Ανοσολογική 

άμυνα. 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Οργάνωση του αναπνευστικού συστήματος, Μηχανική της αναπνοής, 

Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας, Μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, Ανταλλαγή των 

αερίων στους πνεύμονες, Αερισμός και αιμάτωση των πνευμόνων, Έλεγχος του αερισμού. 

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Οργάνωση του ουροποιητικού συστήματος και νεφρική κάθαρση, Σπειραματική 

διήθηση και νεφρική αιμάτωση, Μεταφορά νατρίου, χλωρίου, καλίου, μαγνησίου, ουρίας, γλυκόζης και άλλων 

οργανικών ουσιών, Συμπύκνωση και αραίωση ούρων, Μεταφορά οξέων και βάσεων, Ενοποίηση της ισορροπίας 

άλατος και ύδατος. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Οργάνωση, λειτουργίες και ρύθμιση του γαστρεντερικού 

συστήματος, Γαστρική λειτουργία, Παγκρεατικοί και σιελογόνοι αδένες, Εντερικό υγρό και μετακίνηση 

ηλεκτρολυτών, Λειτουργία του ήπατος και του χοληφόρου συστήματος, Πέψη και απορρόφηση. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Ερυθρά και Λευκά Αιμοσφαίρια (Αιματοκρίτης, Ταχύτητα καθίζησης, Ομάδες αίματος, Μέτρηση Λευκών, 

Λευκοκυτταρικός τύπος). 

2. Αυτοματία καρδιάς. 

3. Καρδιακή λειτουργία. 

4. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

5. Αρτηριακή πίεση - Ακρόαση καρδιάς. 

6. Σπιρομέτρηση, Ροομέτρηση, Οξυμετρία, Μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα. 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις   Αξιολόγηση:    Γραπτές 

  

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΕΠ) ΞΓ0221 

Τομέας : Γενικά 

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

Διδάσκοντες : 

Σκοπός : 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλία :  

Αξιολόγηση : 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (ΕΠ) ΒΕ0902 

 

Τομέας :  Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Θεοδώρου Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Κυριακή Θεοδώρου 

Σκοπός : Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές της Ιατρικής να γνωρίσουν τις τεχνολογίες του Διαδικτύου και ποιο 

συγκεκριμένα αυτές της δημοσίευσης και ανάκτησης πληροφοριών δίνοντας έμφαση στην ανάκτηση ιατρικών 

πληροφοριών με τη χρήση medline και μηχανών αναζήτησης. Επιπλέον θα αναλυθούν  οι διαδικασίες αξιολόγησης της 

αξιοπιστίας των δημοσιευμένων ιατρικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο καθώς και η Οργάνωση και Ανάκτηση ιατρικών 

πληροφοριών για την άσκηση ιατρικής πράξης βασισμένης σε ενδείξεις. 

Περιεχόμενο :  

 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο,  

 Τεχνολογίες Δημοσίευσης στο Internet, 

 Εισαγωγή στην Ανάκτηση Ιατρικών πληροφοριών Medline,  

 Αναζήτηση Ιατρικών Πληροφοριών στο Διαδίκτυο 

 Αξιολόγηση της ποιότητας των δημοσιευμένων ιατρικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο,  

 Οργάνωση και Ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών για την άσκηση ιατρικής πράξης βασισμένης σε ενδείξεις 

(evidence based medicine) 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές, Προφορικές 

 



ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙΙ (ΞΓ) ΞΓ0103 

 

Τομέας :  Γενικά 

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ 

Διδάσκοντες : Αργυρούλης Βασίλειος 

Σκοπός : Εισαγωγή στις διάφορες μορφές και "ύφη" γραπτού κυρίως  ιατρικού λόγου (π.χ. οδηγίες, σημειώσεις, 

επιστολές, άρθρα) με εστίαση στις γλωσσικές τους διαφορές, δομής και λεξιλογίου. Εμπλουτισμός και εμπέδωση 

ιατρικής ορολογίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης ποικίλων ιατρικών κειμένων και, 

σε μικρότερο βαθμό, παραγωγής ιατρικού γραπτού λόγου (δεξιότητες γραφής). Εισαγωγή στην κατανόηση προφορικού 

ιατρικού λόγου (listening skills). 

Περιεχόμενο : 

Με βάση διάφορα αυθεντικά ή προσαρμοσμένα κείμενα ιατρικού περιεχομένου, γίνονται ποικίλες ασκήσεις 

κατανόησης κυρίως, αλλά και παραγωγής γραπτού ιατρικού λόγου, διαβαθμισμένης δυσκολίας, και ασκήσεις 

κατανόησης προφορικού ιατρικού λόγου. Έμφαση δίνεται και σε ασκήσεις εμπλουτισμού ιατρικής ορολογίας. 

Διδασκαλία :  Διαλέξεις. Φροντιστήριο 

Αξιολόγηση : Επιλογή: (α) Τελική γραπτή εξέταση ή (β) γραπτή πρόοδος και εργασία 

 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0103 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Αρβανίτης Δημήτριος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Δ. Αρβανίτης, Μ. Σγάντζος, Αρ. Ζιμπής, Α. Βάσιου  

Σκοπός :  

- Μελέτη της Γενικής Ανατομικής του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων 

- Μελέτη της Ανατομικής του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων 

- Μελέτη της εμβρυολογικής ανάπτυξης του Νευρικού  Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων 

Περιεχόμενο : 

- Γενική Ανατομική του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων 

- Νευρικό Σύστημα 

- Κεντρικό νευρικό σύστημα 

- Περιφερικό νευρικό σύστημα 

- Αυτόνομο νευρικό σύστημα 

- Εμβρυολογική ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος 

- Αισθητήρια Όργανα 

- Όργανο της Όρασης 

- Όργανο της ακοής και της ισορροπίας 

- Όργανο της όσφρησης 

- Όργανο της γεύσης 

- Δέρμα 

- Εμβρυολογική ανάπτυξη των Αισθητηρίων Οργάνων 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές  ασκήσεις 

Αξιολόγηση :Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και  Προφορικές ( η εργαστηριακή ύλη) 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΨΧ0100 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας 

Διδάσκοντες : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας 

Σκοπός :  
H περιγραφή όλου του φάσματος των ψυχολογικών παραγόντων που απαρτιώνονται στην βιοψυχοκοινωνική διάσταση 

του ανθρώπου με έμφαση στην αλληλεπίδραση του σωματικού και του ψυχικού. 

Περιεχόμενο : 

- Aντικείμενο της Ιατρικής Ψυχολογίας 

- Μεθοδολογία έρευνας στην Ιατρική Ψυχολογία 

- Βιολογικό υπόστρωμα ψυχικών λειτουργιών 

- Αναπτυξιακές φάσεις.  Ο κύκλος της ζωής 

- Ένστικτα. Κίνητρα. Ορμέφυτα 

- Σεξουαλικότητα - Επιθετικότητα 

- Συναισθήματα 

- Ύπνος. Εγρήγορση. Συνείδηση 

- Αντίληψη 

- Προσοχή 

- Συγκέντρωση 

- Μνήμη. Μάθηση 

- Νοημοσύνη 

- Σκέψη - Ομιλία 

- Βούληση - Ψυχοκινητικότητα 

- Προσωπικότητα 

Διδασκαλία :  Διαλέξεις 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 



ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ (ΥΠ) ΒΕ0821 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηευθυμίου Αποστολία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Αποστολία Χατζηευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας, Ευφροσύνη 

Παρασκευά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας, Σωτήρης Ζαρογιάννης, Λέκτορας Φυσιολογίας, 

Χρυσή Χατζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας, Ισαάκ Αηδονίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

Ιατρικής Φυσιολογίας 

Σκοπός : 

Μελέτη: 

• των αρχών της Κυτταρικής Φυσιολογίας, 

• της Φυσιολογίας του Νευρικού Συστήματος 

• της Φυσιολογίας του Ενδοκρινικού Συστήματος και της Αναπαραγωγής 

Περιεχόμενο :   

Συνοπτική Περιγραφή Διαλέξεων: ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Συνάψεις του Κ.Ν.Σ. Σκελετικός μυς Μυϊκή Συστολή Νευρομυϊκή Σύναψη 

Μυϊκή τάση και φορτίο Λείες Μυϊκές Ίνες 

Φυσιολογία βασισμένη σε κλινικά περιστατικά:  Ανασκόπηση μυϊκής συστολής Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, 

αιματοεγκεφαλικός φραγμός 

Αυτόνομο νευρικό σύστημα Αγγειακό σύστημα εγκεφάλου Συστήματα αισθήσεων Σωματική αίσθηση 

Όραση Ακοή 

Αιθουσαίο σύστημα Χημικές αισθήσεις 

Έλεγχος Κίνησης του Σώματος: 

Ιεραρχία κινητικού ελέγχου, τοπικός έλεγχος κινητικών νευρώνων, oργάνωση της κίνησης σε επίπεδο ΝΜ-

αντανακλαστικά 

Εγκεφαλικά κινητικά κέντρα και κατιούσες οδοί 

Κινητικός φλοιός- Βασικά γάγγλια 

Εγκεφαλικά κινητικά κέντρα και κατιούσες οδοί 

Παρεγκεφαλίδα- Μέσο και πλάγιο σύστημα ελέγχου της κίνησης Φυσιολογία βασισμένη σε κλινικά περιστατικά 

Φυσιολογία βασισμένη σε κλινικά περιστατικά: Ανασκόπηση Αισθητικότητας-κίνησης Εγκεφαλικός φλοιός 

Μεταιχμιακό σύστημα ΗΕΓ 

Ύπνος 

Κιρκαδικοί ρυθμοί Μνήμη 

Φυσιολογία βασισμένη σε κλινικά περιστατικά: Ανασκόπηση Ανώτερων λειτουργιών του 

εγκεφάλου 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ 

Γενικές αρχές της φυσιολογίας του ενδοκρινικού συστήματος Υποθάλαμος και Υπόφυση 

Ορμόνες του παγκρέατος Θυρεοειδής αδένας Επινεφρίδια 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες και η βιταμίνη D: Ορμονική ρύθμιση ασβεστίου Αύξηση και Ανάπτυξη 

Μεταβολισμός & θερμορύθμιση 

 



Φυσιολογία βασισμένη σε κλινικά περιστατικά: Ανασκόπηση της λειτουργίας ενδοκρινών Διαφοροποίηση του φύλου 

Αναπαραγωγική φυσιολογία του άρρενος Αναπαραγωγική φυσιολογία του θήλεος Γονιμοποίηση- Κύηση – Γαλουχία 

Φυσιολογία βασισμένη σε κλινικά περιστατικά: Ανασκόπηση της αναπαραγωγής 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΑΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

• Δυναμικό ενεργείας 

• Νευρομυϊκό Παρασκεύασμα 

• ΗΕΓ-Επιληψία 

• Ύπνος 

• Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (Φυσιολογία Βασισμένη σε Κλινικά Περιστατικά) Σημείωση: Αναλυτικός 

οδηγός μελέτης βρίσκεται στο e-class 

Διδασκαλία: Παραδόσεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Παρουσιάσεις Κλινικών Περιστατικών με τη μορφή 

Φροντιστηρίων (Φυσιολογία Βασισμένη σε Κλινικά Περιστατικά) 

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ (50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 5 ερωτήσεις ανάπτυξης) 

 



ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ1101

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ασπροδίνη Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ν. Σακελλαρίδης, Ε. Ασπροδίνη, Ν. Πιτσίκας, Α. Βασιλάκη 

Σκοπός : 

1. Βασική Χημεία Φαρμάκου  
2. Μηχανισμός Δράσης του  

3. Όργανο(α) Στόχος(οι) 
4. Ενδείξεις - Θεραπευτικές Εφαρμογές  
5. Αντενδείξεις - Περιορισμοί στη Χρήση  
6. Παρενέργειες 
7. Αλληλεπιδράσεις με του Άλλα Φάρμακα 

8. Πλεονεκτήματα Συνδυασμένης Φαρμακοθεραπείας - Συνδυασμοί Φαρμάκων 
9. Ο Μηχανισμός Πρόκλησης Πιθανής Τοξικότητας 
Περιεχόμενο :  

1. Εισαγωγή 

2. Υποδοχείς Φαρμάκων & Φαρμακοδυναμική  

3. Φαρμακοκινητική & Φαρμακοδυναμική  

4. Μεταβολισμός φαρμάκων 

5. Βασική & Κλινική Εκτίμηση των Νέων Φαρμάκων 

6. Φάρμακα που Ενεργοποιούν του Χολινεργικούς Υποδοχείς & Φάρμακα που Αναστέλλουν την 

Ακετυλοχολινεστεράση 

7. Αντιχολινεργικά ή Παρασυμπαθητικολυτικά Φάρμακα 

8. Αγωνιστές των Αδρενεργικών Υποδοχέων και Άλλα  Συμπαθητικομιμητικά 

9. Φάρμακα Ανταγωνιστές των Αδρενεργικών Υποδοχέων 

10. Εισαγωγή στη Φαρμακολογία των Φαρμάκων του ΚΝΣ  

11. Ηρεμιστικά – Υπνωτικά Φάρμακα 

12. Αλκοόλη 

13. Αντιεπιληπτικά Φάρμακα  

14. Γενικά Αναισθητικά 

15. Τοπικά Αναισθητικά  

16. Μυοχαλαρωτικά Φάρμακα 

17. Φαρμακολογική Αντιμετώπιση του Παρκινσονισμού & Άλλων Κινητικών Διαταραχών 

18. Αντιψυχωτικά (Νευροληπτικά) Φάρμακα & Λίθιο 

19. Αντικαταθλιπτικά Φάρμακα  

20. Οπιοειδή Αναλγητικά & Ανταγωνιστές 

21. Κατάχρηση Φαρμάκων 

22. Άνοια 

23. Εισαγωγή στην Τοξικολογία: Επαγγελματική & Περιβαλλοντική 

24. Δηλητηρίαση από Βαρέα Μέταλλα & Χηλικούς Παράγοντες  

25. Αντιμετώπιση του Δηλητηριασμένου ασθενούς 
 



ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

26. Αρχές και Εφαρμογές Φαρμακοκινητικής  

27. Φαρμακογενετική 

28. Γενετική Θεραπεία  

29. Βιταμίνες 

30. Φάρμακα, Εξάρτηση και Κοινωνία  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Κλινική Εφαρμογή Φαρμακοκινητικής 

2. Μεταβολισμός Φαρμάκων 

3. Φαρμακοδυναμική - Αλληλεπίδραση Φαρμάκου - Υποδοχέα Φαρμακοδυναμική - Αλληλεπίδραση Αγωνιστών / 

Ανταγωνιστών 

4. Δράση Φαρμάκων στις Μη Εξαρτημένες Συμπεριφορές: Το Τεστ του Ανοικτού Πεδίου Έλεγχος  

5. Δράσης Φάρμακων επί της Χωρικής Μνήμης – Αξιολόγηση μέσω του Υδάτινου Λαβύρινθου του Morris 

Διδασκαλία: Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση: Γραπτές 

 



ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ                                           

ΧΡ0211 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Νταϊλιάνα Ζωή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ζ. Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές, Α. Ζιμπής, Κ.Ν. Μαλίζος 

Σκοπός :  
Η ΕΞΟΙΚΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ, ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 1ΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΜΕΣΩ: 
Α. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
Περιεχόμενο : 

Τα μαθήματα γίνονται στην Αίθουσα Μαθημάτων 3 (3ος όροφος) της Ιατρικής Σχολής, ενώ οι πρακτικές ασκήσεις 

γίνονται κατά ομάδες πριν και μετά το πέρας των μαθημάτων στα Εργαστήρια Ανατομίας  (2ος όροφος) και 

Μικροχειρουργικής (ισόγειο) της Ιατρικής Σχολής.  

Μάθημα 1ο 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ 

Επίσκεψη στα Εργαστήρια Μικροχειρουργικής και Ανατομίας και επίδειξη εργαλείων και άλλων  μέσων 

(μικροσκόπιο) 

Μάθημα 2ο 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΩΝ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ασκήσεις σε τεχνικές μακροχειρουργικής και μικροχειρουργικής- Εργαστήρια Ανατομίας & Μικροχειρουργικής 

Μάθημα 3ο 

ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ-ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ασκήσεις σε τεχνικές μακροχειρουργικής και μικροχειρουργικής- Εργαστήρια Ανατομίας & Μικροχειρουργικής 

Μάθημα 4ο 

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ-

ΜΙΚΡΟΡΑΜΜΑΤΑ 

Z. X. Nταϊλιάνα 

Ασκήσεις σε τεχνικές μακροχειρουργικής και μικροχειρουργικής- Εργαστήρια Ανατομίας & Μικροχειρουργικής 

Μάθημα 5ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ: ΜΑΚΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Ασκήσεις σε τεχνικές μακροχειρουργικής και μικροχειρουργικής- Εργαστήρια Ανατομίας & Μικροχειρουργικής 

Μάθημα 6ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ: ΜΙΚΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Ασκήσεις σε τεχνικές μακροχειρουργικής και μικροχειρουργικής- Εργαστήρια Ανατομίας & Μικροχειρουργικής 

Μάθημα 7ο 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

Ασκήσεις σε τεχνικές μακροχειρουργικής και μικροχειρουργικής- Εργαστήρια Ανατομίας & Μικροχειρουργικής 

Μάθηματα 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 

 



Ασκήσεις σε τεχνικές μακροχειρουργικής και μικροχειρουργικής- Εργαστήρια Ανατομίας & Μικροχειρουργικής 

Διδασκαλία :  ΔΙΑΛEΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΚΣΗΣΕΙΣ 

Αξιολόγηση : Γραπτές ή Προφορικές 

 



ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (ΕΠ) ΚΙ0910 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζιντζαράς Ηλίας, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Η. Ζιντζαράς 

Σκοπός : Η ραγδαία ανάπτυξη της γενωματικής, της πρωτεϊνωματικής και των συναφών κλάδων έχει οδηγήσει στην 

παραγωγή τεραστίου όγκου βιολογικών πληροφοριών. Λόγω αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων ο τρόπος 

λειτουργίας των βιοϊατρικών επιστημών καθοδηγείται πλέον από τα ίδια τα δεδομένα. To γεγονός αυτό θα επιβάλλει 

σύντομα ακόμη και στη κλινική καθημερινότητα την ανάγκη διαχείρισης και ανάλυσης αυτού του τεραστίου όγκου των 

γενετικών και φαινοτυπικών πληροφοριών. Συνεπώς, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη 

διαχείριση και ανάλυση γονιδιοματικών και πρωτεϊνομικών δεδομένων, και την ανάκτηση αυτών των δεδομένων από 

βάσεις δεδομένων του διαδικτύου. 

Περιεχόμενο : 

- Διαδικτυακοί τόποι βιοπληροφορικής 

- Ανάκτηση γενετικών δεδομένων από βάσεις δεδομένων–GenBank 

- Ανάλυση νουκλεοτιδικών και αμινοξικών αλληλουχιών 

- Ανάλυση αντιστοιχίας αλληλουχιών ανά ζεύγη-FASTA 

- Ανάλυση πολλαπλής αντιστοιχίας αλληλουχιών-CLUSTAL 

- Πηγές δεδομένων για πρωτεΐνες–SWISSPROT. 

- Δευτεροταγείς και σύνθετες βάσεις δεδομένων αλληλουχιών πρωτεϊνών–PROSITE, PRINTS και OWL. 

- Σύγκριση δομών πρωτεϊνών με ενδομοριακές και διαμοριακές μέθοδοι 

- Κατηγοριοποίηση δομών πρωτεινών-SSAP, CE και CATH. 

- Στοιχεία γενετικής ανάλυσης. 

- Έλεγχος της συσχέτισης μεταξύ γονιδίων και νόσων. 

- Ανάλυση γονιδιωματικών σαρώσεων 

- Ανάλυση δεδομένων μικροσυστοιχιών γονιδιακής έκφρασης (Microarrays) 

- Κάθε μάθημα ακολουθείται από εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ 

Αξιολόγηση :Γραπτή παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων 

 



ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠ) ΒΕ0721 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σίμος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Σίμος 

Σκοπός : 

Περιεχόμενο :  

Διδασκαλία: Παραδόσεις 

Αξιολόγηση :Γραπτές εξετάσεις ή εκπόνηση βιβλιογραφικής εργασίας 

 



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΠ)                   

        ΜΡ011      

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζιμπής Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Α. Ζιμπής 

Σκοπός : 

Σε αυτό το μάθημα θα διδαχθεί η φυσιολογική επιφανειακή ανατομία του ανθρωπίνου σώματος, η κλινική ανατομία 

κυρίως του μυοσκελετικού συστήματος καθώς επίσης θα γίνουν αναφορές σε κλινικές καταστάσεις από το πρίσμα της 

ανατομικής θεώρησης των προβλημάτων. 

Περιεχόμενο : 

Εισαγωγή στην κλινικώς προσανατολισμένη ανατομία. 

Ανατομική θέση, ανατομικά επίπεδα, όροι πλευρικότητας, όροι κινησιολογίας Θώρακας 

Επιφανειακή ανατομία προσθίου θωρακικού τοιχώματος, των υπεζωκότων και των Dπνευμόνων Δερμοτόμια - 

Κατανομή των περιφερικών δερματικών νεύρων, τρόπος αναισθησίας μεσοπλεύριων D νεύρων 

Πνευμονοθώρακας, υδροθώρακας, αιμοθώρακας - Θωρακοκέντηση Εισρόφηση ξένων σωμάτων 

Μεσοθωράκιο 

Επιφανειακή ανατομία των σπλάχνων του μεσοθωρακίου 

Στεφανιαία αθηρωματωσκλήρυνση στηθάγχη αντανάκλαση καρδιακού πόνου Κοιλιά 

Κοιλιακές χώρες, επίπεδα αναφοράς τεταρτημόρια 

Επιφανειακή ανατομία του προσθιοπλάγιου κοιλιακού τοιχώματος Κήλες κοιλιακού τοιχώματος 

Σπλαχνικός αναφερόμενους πόνος 

Επιφανειακή ανατομία σπληνός και ήπατος 

Επιφανειακή ανατομία νεφρών και ουρητήρων ψηλάφηση νεφρών Επιφανειακή ανατομία διαφράγματος αναφερόμενος 

η αντανακλώμενος πόνος Πύελος 

Πυελική ζώνη παραλλαγές των πυέλων του άνδρα και της γυναίκας, διάμετροι πυέλου Επιφανειακή ανατομία περιναίου 

Μεταβολές της θέσης της πυέλου κατά τη διάρκεια της ζωής Κορμός 

Επιφανειακή ανατομία των αυχενικών και θωρακικών σπονδύλων 

Επιφανειακή ανατομία των οσφυικων σπόνδυλων του ιερού οστού και του κόκκυγα Ανώμαλες καμπές της σπονδυλικής 

στήλης 

Επιφανειακή ανατομία των μυών της ράχης 

Τοπογραφία σπονδυλικής στήλης Κάτω άκρο 

Επιφανειακή ανατομία του ανώνυμου οστού και του μηριαίου οστού 

Επιφανειακή προβολή και ψηλαφητά χαρακτηριστικά των οστών της κνήμης των σφυρών και της 

D πτέρνας 

Δερμοτόμια των κάτω άκρων 

Μυοτόμια: τμηματική νεύρωση των υλικών ομάδων, και των κινήσεων του κάτω άκρου Όρθια στάση σε θέση προσοχής 

Επιφανειακή ανατομία του μηριαίου τριγώνου Επιφανειακή ανατομία του πρόσθιού και του έσω μηρού Επιφανειακή 

ανατομία της γλουτιαίας χώρας Επιφανειακή ανατομία του ισχίου 

Επιφανειακή ανατομία του γόνατος, της κνήμης, και του άκρου ποδιού 

Οπίσθιος κνημιαίος σφυγμός - Σφυγμός της ραχιαίας αρτηρίας του άκρου ποδιού Ανω άκρο 

 



Χώρες του άνω άκρου 

Επιφανειακή ανατομία των οστών του άνω άκρου Επιφανειακή ανατομία ωμικής ζώνης 

Δέρμοτομια και μυοτόμια του άνω άκρου. Επιφανειακή ανατομία του βραχίονα Αντανακλαστικά τού άνω άκρου 

Επιφανειακή ανατομία του πήχη Επιφανειακή ανατομία άκρας χείρας 

Κεφαλή 

Χώρες κεφαλής Δερματικά νεύρα κεφαλής Τράχηλος 

Επιφανειακή ανατομία τραχήλου Τραχηλική χώρα τραχηλικά τρίγωνά 

Κατανομή αισθητικών νεύρων Διασπορά των λοιμώξεων στον τράχηλο 

Χειρισμός valsalva και χειρισμός Helmlich 

Διδασκαλία: Παρουσιάσεις & Πρακτική Άσκηση 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 



ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ - PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΕΠ) ΠΘ1300 

Τομέας:Παθολογίας

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Στεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Στεφανίδης Ιωάννης 

Σκοπός : 

Περιεχόμενο : 

Διδασκαλεία :  

Αξιολόγηση : 

 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΕΠ) ΒΕ0711 

Τομέας:Βασικών Επιστημών

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Λιάκος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος 

Διδάσκοντες : Π. Λιάκος, Ε. Γεωργάτσου, Γ. Σίμος, Η. Μυλωνής, Α. Τσακάλωφ, Γ. Χαχάμη 

Σκοπός : Να παρουσιάσει τις βιοχημικές δοκιμασίες που εφαρμόζονται στην πράξη, τον τρόπο χρησιμοποίησης και 

ανάλυσης των βιοχημικών δεδομένων καθώς και τη διαγνωστική αξία των βιοχημικών αναλύσεων σε συγκεκριμένες 

κλινικές καταστάσεις. 

Να βοηθήσει να κατανοηθούν οι βασικοί μηχανισμοί των παθοβιοχημικών διαταραχών και να αξιοποιηθούν από τον 

ιατρό για τη διάγνωση και θεραπεία. 

Περιεχόμενο :  

• Βιοχημικές εξετάσεις: αξιοπιστία, διαγνωστική αξία, έλεγχος ποιότητας και ερμηνεία αποτελεσμάτων 

• Προσδιορισμός ξενοβιοτικών ενώσεων στα βιολογικά δείγματα 

• Πρωτεΐνες πλάσματος και ΕΝΥ: προσδιορισμός  και διαταραχές, αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα 

• Διαταραχές αιμοπρωτεϊνών, πορφυρινών και σιδήρου 

• Κληρονομικές μεταβολικές ασθένειες 

• Διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων 

• Ένζυμα διαγνωστικού ενδιαφέροντος και βιοχημικός έλεγχος ηπατικής λειτουργίας 

• Λιπίδια, Λιποπρωτεΐνες: μεταβολισμός, προσδιορισμός, υπερλιποπρωτεϊναιμίες, στεφανιαία νόσο 

• Βιοχημεία των νεφρικών διαταραχών 

• Βιοχημικός έλεγχος ορμονικής λειτουργίας 

• Βιοχημικές αλλαγές κακοηθών όγκων-καρκινικοί δείκτες 

Διδασκαλία :Παραδόσεις - Φροντιστήρια – συζήτηση ερωτήσεων και κλινικών περιπτώσεων 

Αξιολόγηση:Γραπτές εξετάσεις ή/και εκπόνηση γραπτής εργασίας 

 



ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΒΕ1200 

Τομέας: Βασικών  Επιστημών

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κωνσταντίνος Δήμας, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ν. Σακελλαρίδης, Ε. Ασπροδίνη, Ν. Πιτσίκας, Α. Βασιλάκη 

Σκοπός : Το μάθημα ασχολείται με την εις βάθος εξέταση των κυριότερων νευροδιαβιβαστών και των υποδοχέων 

αυτών στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Εμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής 

δομής των κυριοτέρων υποδοχέων και στο ρόλο αυτών σε παθοφυσιολογικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος. Για 

την κατανόηση της δομής και λειτουργίας των υποδοχέων αυτών θα γίνει ανάπτυξη των μεθόδων της 

ηλεκτροφυσιολογίας, φαρμακολογίας, και μοριακής Βιολογίας. 

Περιεχόμενο : 

- Υποδοχείς ακετυλοχολίνης 

- Υποδοχείς νοραδρεναλίνης 

- Υποδοχείς γλουταμινικού οξέος 

- Υποδοχείς ντοπαμίνης 

- Υποδοχείς σεροτονίνης 

- Υποδοχείς αδενοσίνης 

- Υποδοχείς ορμονών 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις, παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές προαιρετικές, προσθέτουν 10%  στον τελικό 

βαθμό 

 



ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IV (ΞΓ) ΞΓ0104 

Τομέας : Γενικά 

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ 

Διδάσκοντες : Αργυρούλης Βασίλειος 

Σκοπός : Περαιτέρω ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην ποικιλότητα του ιατρικού λόγου με σκοπό τη βελτίωση της 

ικανότητάς τους να τον κατανοούν και να τον παράγουν σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. βιβλιοθήκη, internet, διαλέξεις, 

παρουσιάσεις εργασιών). 

Περιεχόμενο : 

Ποικίλα κείμενα--δείγματα ιατρικού λόγου χρησιμοποιούνται για την εντατικότερη άσκηση των φοιτητών στις 

δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής του γραπτά και προφορικά (reading, writing, listening and speaking skills). 

Διδασκαλία : Διαλέξεις. Φροντιστήριο 

Αξιολόγηση : Επιλογή: (α) Τελική γραπτή εξέταση ή (β) γραπτή πρόοδος και εργασία ή (γ) εργασία με παρουσίαση 

 



ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ)                          ΕΙ0200

         

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γερμενής Αναστάσιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Αναστάσιος Ε. Γερμενής, Ματθαίος Σπελέτας 

Σκοπός : 

1. Η κατανόηση της Ανοσολογίας ως ανεξάρτητης Επιστήμης της Ζωής 

2. Η εκμάθηση των βασικών ανοσολογικών μηχανισμών 

3. Η κατανόηση (α) των παθογενετικών ανοσολογικών μηχανισμών, (β) των ανοσολογικών διαγνωστικών 

εφαρμογών, και (γ) των ανοσολογικών θεραπευτικών παρεμβάσεων 

Περιεχόμενο : 

1. Εισαγωγή στην Ανοσολογία. Το βιολογικό περιεχόμενο της Ανοσολογίας – Το επιστημολογικό όρισμα της 

Ανοσολογίας ως αυτόνομης Επιστήμης της Ζωής, με αναφορά στη Θεωρία της Επιλογής των Κλώνων – Αρχές 

εξελικτικής βιολογίας του ανοσιακού συστήματος – Ορισμός της ανοσιακής απάντησης – Σύντομη, κυρίως λειτουργική, 

περιγραφή των οργάνων του ανοσιακού συστήματος – Διάκριση φυσικής/ειδικής, προσαρμοστικής /μη προσαρμοστικής 

ανοσίας, με αναφορά στα κύτταρα που συμμετέχουν – Φάσεις ανοσιακής απάντησης και διευκρίνιση των εννοιών της 

ενεργοποίησης και της αναγνώρισης – Συνοπτική παρουσίαση των υποδοχέων του αντιγόνου και διευκρίνιση της 

έννοιας της κλωνικότητας 

2. Αντιγόνα – Αντισώματα. Τάξεις ανοσοσφαιρινών – Δομή των αντισωμάτων με έμφαση στην υπερμεταβλητή 

περιοχή – Αναφορά στα μόρια της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών – Λειτουργίες των διαλυτών ανοσοσφαιρινών 

– Διάκριση αντιγόνων/ανοσογόνων – Επίτοποι – Σύνδεση αντιγόνου-αντισώματος – Ανοσοσυμπλέγματα – Συγγένεια 

και συνάφεια – Αναφορά στην παρασκευή πολυκλωνικών αντισωμάτων, στα μονοκλωνικά αντισώματα και στην 

εργαστηριακή και θεραπευτική χρήση τους 

3. Το σύστημα του συμπληρώματος. Γενικά περί ενζυμικών συστημάτων ενεργοποίησης – Περιγραφή των οδών 

ενεργοποίησης του συμπληρώματος – Λειτουργίες του συμπληρώματος – Αναφορά στη διαγνωστική χρήση των 

μετρήσεων του συμπληρώματος – Ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώματος 

4. Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας. Δομή των HLA-αντιγόνων – Περιγραφή του MHC – Γενετική του MHC – 

Βιολογικός ρόλος του πολυμορφισμού του MHC – Αναφορά στο 

τριμοριακό σύμπλεγμα HLA-αντιγόνο/Αντιγονικό πεπτίδιο/TcR – Αναφορά στα HLA-αντιγόνα ως αλλοαντιγόνα – 

Επιλογή λήπτη για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων – Τράπεζες δοτών μυελού των οστών – Στοιχεία ανοσολογίας 

της κύησης 

5. Κυτταροκίνες. Ομάδες και γενικές ιδιότητες των κυτταροκινών – Υποδοχείς και ανταγωνιστές κυτταροκινών – 

Χημειοκίνες – Θεραπευτική χρήση των κυτταροκινών και των ανταγωνιστών τους 

6. Φαγοκυττάρωση. Το σύστημα των μονοπυρήνων-φαγοκυττάρων – Μηχανισμός της φαγοκυττάρωσης – 

Ενδοκυττάρια καταστροφή παθογόνων – Διάκριση της φαγοκυττάρωσης από τα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα από 

εκείνη των εξ επαγγέλματος αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων – Άλλοι τρόποι εισόδου των αντιγόνων στα κύτταρα 

7. Φλεγμονή. Μεσολαβητές της φλεγμονής – Φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, ενδοκυττάρια μεταβίβαση των μηνυμάτων 

τους, ενεργοποίηση του NFκ-Β – Αντίδραση οξείας φάσης – 

Συστηματική και τοπική φλεγμονή – Οξεία και χρόνια φλεγμονή – Ίνωση 

8. Αντιγονοπαρουσίαση. Αντιγονοπαρουσιαστικά (περιστασιακά και εξ επαγγέλματος) κύτταρα – Δενδριτικά 
 



κύτταρα – Επεξεργασία και παρουσίαση ενδογενών και εξωγενών αντιγόνων 

9. Ωρίμανση, διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των Β-κυττάρων. Ωρίμανση και επιλογή 

Β-κυττάρων στο μυελό των οστών – Ανασυνδυασμοί ανοσοσφαιρινών – Ωρίμανση χημικής συγγένειας – Πρωτογενής 

και δευτερογενής αντισωματική απάντηση –Αναγνώριση του αντιγόνου από τον BcR και ενεργοποίηση του Β-κυττάρου 

10. Το τριμοριακό σύμπλεγμα – Ωρίμανση και διαφοροποίηση των Τ-κυττάρων. Αναγνώριση 

του συμπλέγματος HLA/πεπτιδίου από τον TcR – Ο ρόλος της χημικής συνάφειας – Συνοδά μόρια – Εκπαίδευση των 

Τ-κυττάρων στο θύμο – Ωρίμανση και διαφοροποίηση των 

Τ-κυττάρων – Ανασυνδυασμοί TcR – Θεωρία της Επιλογής των Κλώνων – Ο ρόλος της απόπτωσης και της νέκρωσης 

των κυττάρων στη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος 

11. Συνεργασία φυσικής και ειδικής ανοσίας. Φυσικοί και χημικοί φραγμοί – ΝΚ-κύτταρα – 

Υποδοχείς αναγνώρισης προτύπων – Συνδεόμενα με την παθογονικότητα μοριακά πρότυπα – Καθορισμός της 

κατεύθυνσης διαφοροποίησης της ειδικής ανοσιακής απάντησης από την ενεργοποίηση των υποδοχέων αναγνώρισης 

προτύπων – Θεωρία του κινδύνου 

12. Ανοσοδραστικοί μηχανισμοί. Μεσολαβούμενη από την περφορίνη και τα κοκκιοένζυμα 

κυτταρόλυση – Εξαρτώμενη από το αντίσωμα, μεσολαβούμενη από κύτταρα κυτταροτοξικότητα (ADCC) – Υποδοχείς 

ανοσοσφαιρινών (πλην IgE) 

13. Ανοσιακή μνήμη. Μνημονικά Τ-κύτταρα – Τ-κυτταρική ανοσιακή μνήμη 

14. Ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης. Διάκριση των εννοιών της ανοσιακής ρύθμισης, της ανοσιακής ανοχής, της 

ανοσοκαταστολής και της ανοσοανεπάρκειας – Η ανοσιακή ρύθμιση ως συστατικό χαρακτηριστικό της ανοσιακής 

απάντησης – Κεντρική και περιφερική ανοσιακή ανοχή – Μηχανισμοί περιφερικής ανοχής – Δίκτυο ιδιοτύπων-

αντιιδιοτύπων – Ρυθμιστικά 

Τ-κύτταρα – Άλλα ρυθμιστικά κύτταρα 

15. Ανοσολογία λοιμώξεων. Περιβαλλοντική ομοιοστασία – Ανοσιακή απάντηση έναντι ενδοκυττάριων και 

εξωκυττάριων μικροβίων, ιών και παρασίτων – Μηχανισμοί εισόδου των μικροοργανισμών στον ανθρώπινο οργανισμό 

– Μηχανισμοί διαφυγής των μικροοργανισμών από την ανοσιακή άμυνα 

16. Βλάβη του ξενιστή από την ανοσιακή απάντηση. Αναφορά στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας – Παραδείγματα 

νοσημάτων – Επιβραδυνόμενου τύπου υπερευαισθησία – Αντιδράσεις από φάρμακα 

17. IgE-μεσολαβούμενα αλλεργικά νοσήματα. Διευκρίνιση των όρων αλλεργία και ατοπία – Αλλεργιογόνα – 

Κύτταρα που συμμετέχουν στην αλλεργική αντίδραση – Βιολογία της IgE και των υποδοχέων της – Φάσεις της 

αλλεργικής απάντησης – Επαγωγή της αλλεργικής φλεγμονής 

18. – Θεωρία της υγιεινής – Εργαστηριακή διαγνωστική των IgE-μεσολαβούμενων αλλεργικών νοσημάτων 

19. Συγγενείς και επίκτητες ανοσοανεπάρκειες. Ταξινόμηση συγγενών ανοσοανεπαρκειών – Διαφορική διάγνωση 

συγγενών-επικτήτων ανοσοανεπαρκειών – Διαφορική διάγνωση των κυριοτέρων συγγενών ανοσοανεπαρκειών – 

Ανοσογενετική – Κλινική μοριακή διαγνωστική των συγγενών ανοσοανεπαρκειών – Σύνδρομο επίκτητης 

ανοσοανεπάρκειας 

20. Αυτοανοσία. Διάκριση αυτοανοσίας-αυτοάνοσων νοσημάτων – Ταξινόμηση αυτοάνοσων νοσημάτων – 

Μηχανισμοί επαγωγής αυτοανοσίας – Μηχανισμοί αυτοάνοσης βλάβης 

21. Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Περιγραφή και λειτουργία γονιδίων της οικογένειας των πυρινών – 

Παθοφυσιολογία συστηματικών αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων – Παθοφυσιολογία φλεγμονωδών νοσημάτων του 

εντέρου 

22. Ανοσολογία καρκίνου. Αντιγόνα των όγκων – Ανοσοεπιτήρηση και ανοσοδιαμόρφωση των 

 



23. όγκων – Μηχανισμοί διαφυγής των όγκων από την ανοσιακή απάντηση – Αναφορά στην ανοσοθεραπεία του 

καρκίνου 

24. Ανοσολογία μεταμόσχευσης. Μηχανισμοί και κλινική σημασία υπεροξείας, οξείας και χρόνιας απόρριψης του 

αλλομοσχεύματος – Φυσική αλλοανοσία – Ελάσσονα MHC-αντιγόνα – Οδοί αλλοαναγνώρισης – 

Αλλοαθηροσκλήρυνση – Μικροχιμαιρισμός – Κλινική σημασία των αντι-HLA-αντισωμάτων 

25. Ανοσοπαρέμβαση. Θεραπευτικές χρήσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων – Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη – Είδη και 

μηχανισμοί δράσης των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων – Παθητική/κυτταρική ανοσοθεραπεία – Εμβόλια (Βραχεία 

αναφορά στα συμβατικά εμβόλια – Αντιιδιοτυπικά εμβόλια – Γενετικά εμβόλια) 

Διδασκαλία : Παραδόσεις / Εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 

 



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΥΠ) ΚΙ0200 

Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Ραχιώτης Γεώργιος 

Σκοπός : Περιγραφή των σημαντικότερων στοιχείων και εφαρμογών της περιγραφικής και αναλυτικής επιδημιολογίας. 

-Υπολογισμός και ερμηνεία των πιο κάτω δεικτών: -Ποσοστό προσβολής, Επίπτωση, Θνησιμότητα, Θνητότητα, 

Επιπολασμός, Προσδόκιμο επιβίωσης – Βασικές αρχές δημογραφίας (πιστοποιητικό γέννησης, θανάτου) - Εξοικείωση 

με τον σχεδιασμό και εκτέλεση συγχρονικής επιδημιολογικής μελέτης (περιγραφική), Εξοικείωση με τη χρήση 

πινάκων, γραφημάτων, χαρτών στην επιδημιολογία που σχετίζονται με την παρουσίαση αποτελεσμάτων - Εξοικείωση 

με την έννοια της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων και την επιδημιολογική διερεύνηση των 

επιδημιών - Εξοικείωση με τον σχεδιασμό και εκτέλεση αναλυτικής επιδημιολογικής μελέτης (μελέτη σειράς, μελέτη 

πασχόντων και μαρτύρων, κλινικές δοκιμές) - - Υπολογισμός και ερμηνεία του λόγου των πιθανοτήτων και του 

σχετικού κινδύνου – συστηματικά λάθη και συγχυτικοί παράγοντες ,  Η έννοια της αιτιότητας. 

Περιεχόμενο : 

ΘΕΩΡΙΑ 

1. Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 

2. Επιδημιολογικοί δείκτες. Επίπτωση, επιπολασμός, θνησιμότητα, θνητότητα, ποσοστό προσβολής, λόγος, 

αναλογία.  Point prevalence, Communicative incidence. 

3. Πηγές επιδημιολογικών δεδομένων. Κατά φύλο και ηλικιακή δομή πληθυσμού. Γενικοί και ειδικοί δείκτες 

θνησιμότητας. Γεννητικότητα. 

4. Επιλογή δείγματος πληθυσμού,  Μέθοδοι δειγματοληψίας. 

5. Σχεδιασμός περιγραφικής επιδημιολογικής μελέτης. Οδηγίες για τη δημιουργία Ερωτηματολογίου, 

Οικολογικές μελέτες, Στάθμιση και αξιοπιστία ερωτηματολογίου. 

6. Συλλογή, καταχώρηση και ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων. 

7. Επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων. Ενδημία, επιδημία, πανδημία. Διερεύνηση και 

αντιμετώπιση έξαρσης κρουσμάτων. 

8. Αναλυτική Επιδημιολογία:1. Μελέτες πασχόντων και μαρτύρων. Επιλογή του πληθυσμού σύγκρισης 

(reference group). Τεχνικές εξομοίωσης (matching).  Συστηματικά λάθη (bias). 

9. Αναλυτική Επιδημιολογία :2.Μελέτες σειράς. Προοπτική μελέτη σειράς (Prospective cohort 

study). 

10. Αναδρομική μελέτη σειράς (Retrospective cohort study). Συστηματικά λάθη (bias). 

11. Αναλυτική Επιδημιολογία – Κλινικές δοκιμές (trials) 

12. Συγχυτικοί παράγοντες (confounders), Αιτιολογική συσχέτιση (causality) 

13. Κριτική δημοσιευμένων άρθρων, Πηγές ιατρικής πληροφορίας, Χρήση Medline 

14. Επιδημιολογικά και Στατιστικά προγράμματα ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Εισαγωγή στις Ασκήσεις Επιδημιολογίας/Aσκήσεις αναζήτησης αιτιών σε νοσήματα 

2. Ασκήσεις υπολογισμού Δεικτών (rates and ratio) 

3. Άσκηση υπολογισμού δημογραφικών δεικτών - Δημογραφία 

4. Σχεδιασμός και οργάνωση συγχρονικής επιδημιολογικής μελέτης, ερωτηματολόγιο 

 



5. Δειγματοληψία με την χρήση Εpi info 

6. Άσκηση οργάνωσης επιδημιολογικών δεδομένων.  Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

7. Άσκηση επιδημιολογικής επιτήρησης».  «Διερεύνηση και αντιμετώπιση έξαρσης κρουσμάτων 

γαστρεντερίτιδας σε γαμήλια δεξίωση 

8. Το κάπνισμα και καρκίνος του πνεύμονα. Μελέτη πασχόντων και μαρτύρων 

9. Κάπνισμα και καρκίνος του πνεύμονα. Μελέτη σειράς 

10. Έλεγχος αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Ephedra 

11. Ηπατίτιδα Α, κατανάλωση αλκοόλ και στρειδιών 

12. Κριτική άρθρου στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, Ασκήσεις κατάταξης μελετών 

13. Επιδημιολογικό Πρόγραμμα EPI – INFO 2000, άσκηση OSWEGO 

Διδασκαλία: Παραδόσεις, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, εργαστηριακές ασκήσεις-φροντιστήρια, 

εργαστήριο επιδημιολογικού προγράμματος EPI – INFO 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ (ΥΠ) ΚΙ0300 

Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Α. Γιαννούκας, Α. Μαυροφόρου, Γ. Κουκούλης, Χ. Παπανδρέου, Α. Δαπόντε, Ε. Ζακυνθινός, Δ.Σ. 

Γεωργόπουλος 

Σκοπός :  

1. Η οριοθέτηση και αποκατάσταση σημαντικών εννοιών και αρχών της Βιοηθικής, του Ιατρικού Δικαίου 

και της Ιατρικής Δεοντολογίας 

2. Η εξοικείωση των φοιτητών με ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της ιατρικής 

τα οποία θα τους θωρακίσουν νομικώς με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανά να απειλήσουν την 

επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια. 

3. Η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών ότι ζουν σε μια κοινωνία με συγκρουόμενες πεποιθήσεις όπου η κριτική 

διερεύνηση και η ηθική τεκμηρίωση αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων 

Περιεχόμενο : 

Στοιχεία φιλοσοφίας ηθικής Στοιχεία δικαίου 

Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας 

Αστική και ποινική ευθύνη από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων 

Η υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς- ηθικές και νομικές διαστάσεις Η ευθύνη του 

ειδικευόμενου ιατρού – αγροτικού ιατρού – του νοσηλευτού 

Ιατρικό δίκαιο και ανήλικοι ασθενείς 

Ιατρικό απόρρητο- ηθικές και νομικές διαστάσεις Άμβλωση- ηθικές διαστάσεις και νομοθετικές λύσεις Ευθανασία-  

ηθικές διαστάσεις και νομοθετικές λύσεις 

Τα προβλήματα της τεχνητά υποστηριζόμενης γονιμοποίησης- ηθικές και νομοθετικές διαστάσεις 

Ιατρικά πειράματα- ηθικές και νομοθετικές διαστάσεις 

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς – απείθαρχοι ασθενείς 

Διδασκαλία: Παραδόσεις -Συζήτηση προβλημάτων 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΕΙ0101 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Πετεινάκη Ευθυμία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ε. Πετεινάκη 

Σκοπός : 

1. Η περιγραφή των διαφόρων μικροοργανισμών (μορφολογικά χαρακτηριστικά, κύκλος ζωής κλπ) και ο ρόλος 

τους στις λοιμώξεις 

2. Η εφαρμογή  διαφόρων διαγνωστικών εξετάσεων ανάλογα με το είδος του υπεύθυνου μικροοργανισμού 

και  τη λοίμωξη 

Περιεχόμενο :  

-Μορφολογία, δομή και ταξινόμηση των προκαρυωτικών κυττάρων 

-Μεταβολισμός και ανάπτυξη μικροβίων 

-Μηχανισμοί παθογένειας των μικροβίων 

-Γενετική των μικροβίων, μεταλλάξεις, μεταφορά γενετικού υλικού 

-Αλληλεπιδράσεις λοιμογόνων παραγόντων και ξενιστή 

-Ρόλος της φυσιολογικής χλωρίδας 

-Αποστείρωση-απολύμανση-αντισηψία 

-Γενικές αρχές εργαστηριακής διάγνωσης 

-Σταφυλόκοκκοι 

-Εντερόκοκκοι 

-Στρεπτόκοκκοι 

-Ναισσέριες 

-Εντεροβακτηριακά 

-Αζυμωτικά Gram αρνητικά βακτηρίδια 

-Λεγιονέλλα, Αιμόφιλλος, βακτηρίδια της ομάδας HACEK 

-Καμπυλοβακτηρίδιο, ελικοβακτηρίδιο 

-Βρουκέλλα, Παστερέλλα, Μπαρτονέλλα, Φρανσισέλλα, 

-Μπορντετέλλα 

- Oξεάντοχα βακτηρίδια 

-Λεπτόσπειρα, μπορέλλια, τρεπόνημα 

-Λιστέρια, Κορυνοβακτηρίδιο διφθερίτιδας, Γκαρντερέλλα, 

-Βάκιλλοι 

-Κλωστηρίδια 

-Αναερόβια  Gram-αρνητικά βακτηρίδια 

- Μυκοπλάσματα, και Χλαμύδια 

- Ρικέτσιες, κοξιέλλα 

-Mηχανισμοί παθογένειας πρωτοζώων και ελμίνθων, Συχνότερες παρασιτικές λοιμώξεις στην Ελλάδα 

-Μηχανισμοί παθογένειας μυκήτων, Συχνότερες μυκητιακές λοιμώξεις 

Διδασκαλία : Θεωρία και εργαστήρια    

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 
 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΠΘ0101 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γουργουλιάνης Κων., Δανιήλ Ζ., Χατζόγλου Χ., Μακαρίτσης Κ., Θ. Κερενίδη, Ι. Στεφανίδης, Ε. 

Ζακυνθινός, Δ. Μακρής, Φ. Τρυποσκιάδης, Ι. Σκουλαρίγκης, Γ. Γιαμούζης 

 Σκοπός : 

H κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών πρόκλησης και εξέλιξης νοσημάτων και διαταραχών 

 Περιεχόμενο : 

-Αναπνευστικό Σύστημα: διαταραχές αερισμού, διαταραχές πνευμονικής κυκλοφορίας, διαταραχές στην ανταλλαγή 

των αερίων, παθοφυσιολογία άσθματος, χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, διαμέσων πνευμονικών νόσων. 

-Νεφροί: Παθοφυσιολογία αζωθαιμίας, σωληναριακή μεταφορά ουσιών σε φυσιολογική και μειωμένη μάζα 

νεφρώνων, παθοφυσιολογία οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, παθοφυσιολογία οιδημάτων 

-Υδωρ - Ηλεκτρολύτες: Υγρά του σώματος (όγκος κατανομή, σύσταση, διακίνηση), ρύθμιση ισοζυγίου ύδατος και 

ηλεκτρολυτών, διαταραχές νατρίου, διαταραχές καλίου. 

-Οξεοβασική ισορροπία: κανονιστικά διαλύματα πλάσματος, ρόλος πνευμόνων, ρόλος νεφρών, εκτίμηση της 

οξεοβασικής ισορροπίας 

-Μεταβολικές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας. 

-Αναπνευστικές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας 

- Κυκλοφορικό σύστημα: Κυτταρική βάση καρδιακής συστολής, μηχανικές ιδιότητες μυοκαρδίου, εκτίμηση 

καρδιακής αποδόσεως, ρύθμιση καρδιακής αποδόσεως και παροχής, παθοφυσιολογία καρδιακής ανεπάρκειας, 

παθοφυσιολογία αρτηριακής υπερτάσεως ηλεκτρικές ιδιότητες της καρδιάς, φυσιολογικό καρδιογράφημα, 

παθοφυσιολογία διαταραχών καρδιακού ρυθμού. 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις, εργαστηριακές  και κλινικές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές-Προφορικές 

 



ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΠΘ0200 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ρηγοπούλου Ειρήνη, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη 

Διδάσκοντες : Ρηγοπούλου Ε,  Νταλέκος Γ, Μακαρίτσης Κ,  Μπόγδανος Δ, Ζάχου Κ, Γατσέλης Ν, Ντάιος Γ, 

Στεφανίδης Ι, Παπανδρέου Χ, Σακκάς Λ, Χατζηγεωργίου Γ, Ζακυνθινός Ε, Γουργουλιάνης Κ, Δανιήλ Z,  Ποταμιάνος 

Σ, Καψωριτάκης Α, Φουρτούνας Κ, Βασιλόπουλος Γ, Μπαργιώτα Α, Γιαννακούλας Ν, Κατσιάρη Χ, Ελευθεριάδης Θ, 

Κερενίδη Θ 

 Σκοπός : 

Εκμάθηση λήψης και σύνταξης του ιατρικού ιστορικού - Εκμάθηση μεθόδων εξέτασης για την εκτίμηση της φυσικής 

κατάστασης του αρρώστου. - Εκμάθηση διαφορετικής διάγνωσης των παθολογικών ευρημάτων 

 Περιεχόμενο : 

Προπαιδευτική Παθολογία (3ο έτος, Εξάμηνο 5ο) 
Δύο φορές εβδομαδιαίως (3 ώρες θεωρία και 3 ώρες κλινική άσκηση) 
Στόχος   
Το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο και έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων, 
εμπειρίας και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση σωστής και πλήρους κλινικής εξέτασης του ασθενούς 
και την αξιολόγηση των κλινικών (υποκειμενικών και αντικειμενικών) ευρημάτων της εξέτασης.  
Αντικειμενικοί σκοποί   
Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν να εξειδικευτούν στα ακόλουθα:  
•     Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια, τη σημασία και τη δομή του ιστορικού και να αποκτήσει εμπειρία στην 
τεχνική που αυτό λαμβάνεται, καταγράφεται και παρουσιάζεται  
•     Να μάθει να εκτελεί συντεταγμένα τη γενική αντικειμενική εξέταση, να εξοικειωθεί με τα ευρήματα της εξέτασης 
φυσιολογικών ατόμων και να μάθει να αναγνωρίζει τα παθολογικά αντικειμενικά σημεία και τη σημασία τους.  
•     Να μάθει τα κύρια συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται τα διάφορα νοσήματα, τις ποικιλίες τους, την 
παθοφυσιολογική τους βάση και τη σημασία τους στη διάγνωση.  
 Προϋποθέσεις   
Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας κατά τρόπο αποδοτικό θα πρέπει να 
έχει γνώσεις πολλών μαθημάτων που ήδη βάσει του Προγράμματος Σπουδών έχει διδαχθεί. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι 
οι γνώσεις της Ανατομίας και ιστολογίας του δέρματος, των σπλάχνων και του νευρικού συστήματος καθώς και 
αρκετές γνώσεις Παθολογικής Ανατομικής και Φυσιολογίας. 
Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας   
•     Οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας, όπως αναλύονται 
παρακάτω, δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της 
επιλογής του.  
•     Οι απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους και η συστηματική παρακολούθηση, 
μελέτη και εκπαιδευτική πρακτική της ύλης του μαθήματος αλληλοεξαρτώνται για την κατανόησή του.  
•     Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η μεγάλη σημασία της απόκτησης εμπειρίας στη λήψη του ιστορικού και τη διενέργεια 
της βασικής αντικειμενικής εξετάσεως. 
Γνώσεις   
1. Ιστορικό   
1.1. Κατανόηση της σημασίας του ιστορικού στη διάγνωση και αντιμετώπιση του ασθενούς. Συνειδητοποίηση του 
γεγονότος ότι πλήρες και ακριβές ιστορικό είναι προϋπόθεση της ορθής διαγνώσεως και κατ’ ακολουθία της θεραπείας 
του ασθενούς. 
1.2. Δομή του ιστορικού (κύριο ενόχλημα, παρούσα νόσος, ατομικό και οικογενειακό αναμνηστικό, προσωπικό και 
κοινωνικό ιστορικό και ανασκόπηση των συστημάτων). 
1.3. Κατανόηση της σημασίας της ηλικίας, του φύλου, της γεωγραφίας, της εθνικότητας και του κοινωνικού ιστορικού. 
1.4.Συνειδητοποίηση των δυσχερειών και παγίδων που μπορεί να προκύψουν στην ορθή εκτίμηση των πληροφοριών 
που λαμβάνουν.  
1.5. Κατανόηση ότι το ιστορικό είναι μια ενεργητική διαδικασία που απαιτεί γνώσεις και εμπειρία. Κατανόηση ότι στο 

 



3ο έτος αποκτάται η αρχική γνώση και εμπειρία, αλλά η τεχνική λήψεως του ιστορικού απαιτεί συνεχή προσπάθεια και 
βελτιώνεται στο μάθημα της Παθολογίας του 4ου έτους και στην κλινική άσκηση του 6ου έτους.  
2. Περιγραφή κύριων συμπτωμάτων   
2.1. Ταξινόμηση των κεφαλαλγιών και περιγραφή των κλινικών στοιχείων των συνηθέστερων από αυτές.  
2.2. Θωρακικός πόνος: Ανατομικά στοιχεία που προκαλούν θωρακικό πόνο. Κύρια κλινικά χαρακτηριστικά 
πλευριτικού πόνου, μυοκαρδιακής ισχαιμίας, περικαρδίτιδας, πόνος οφειλόμενος σε διαταραχές του οισοφάγου, πόνος 
διαχωριστικού ανευρύσματος της αορτής κλπ.  
2.3. Κοιλιακός πόνος: Κλινικά χαρακτηριστικά του πόνου που οφείλεται σε περιτοναϊκό ερεθισμό, του αποφρακτικού 
πόνου των κοίλων σπλάγχνων, του πόνου αγγειακής απόφραξης, του κοιλιακού πόνου μεταβολικών διαταραχών.  
2.4. Οσφυαλγία και αυχεναλγία: Περιγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών του πόνου των συνηθέστερων αιτίων.  
2.5. Παθοφυσιολογία και κλινικοί τύποι του βήχα.  
2.6. Περιγραφή των διαφόρων τύπων της δύσπνοιας. Διάκριση παροξυντικής δύσπνοιας από συνεχή δύσπνοια. 
Δύσπνοια από αναπνευστικά αίτια (εισπνευστική, εκπνευστική). Δύσπνοια καρδιακής αιτιολογίας (δύσπνοια στην 
προσπάθεια, μορφές δύσπνοιας στην ηρεμία). Άλλοι τύποι δύσπνοιας.  
2.7. Τι είναι προκάρδιοι παλμοί και πώς περιγράφονται από τον ασθενή. Πώς ορίζονται οι συγκοπτικές προσβολές και η 
λιποθυμία. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι συγκοπτικών κρίσεων και ποια τα κλινικά τους χαρακτηριστικά.  
2.8. Πώς ορίζονται και ποια είναι η παθοφυσιολογία της ναυτίας, των εμετών, της δυσκοιλιότητας και της διάρροιας. 
Διάκριση οξειών και χρόνιων φλεγμονωδών διαρροιών.  
 3. Αξιολόγηση ορισμένων ευρημάτων αντικειμενικής εξέτασης   
3.1. Διαταραχές ανάπτυξης: Περιγραφή του γιγαντισμού και των διαφόρων τύπων νανισμού.  
3.2. Διαταραχές της θρέψης: Ορισμοί και κλινικά χαρακτηριστικά της απίσχνασης και της καχεξίας. Ορισμός, τρόπος 
αντικειμενικής μετρήσεως και διαβάθμιση της βαρύτητας της παχυσαρκίας.  
3.3. Παθοφυσιολογία της ρυθμίσεως της θερμοκρασίας του σώματος, περιγραφή των τύπων του πυρετού και των 
συνοδών συμπτωμάτων.  
3.4. Χαρακτηριστικά προσωπεία.  
3.5. Περιγραφή των πρωτογενών και δευτερογενών δερματικών βλαβών. Κλινική περιγραφή συνήθων και 
χαρακτηριστικών δερματικών εξανθημάτων.  
3.6. Αιμορραγικές εκδηλώσεις του δέρματος: Ορισμοί των πετεχειών, των εκχυμώσεων, των αιματωμάτων και της 
πορφύρας. Συνήθεις πορφυρικές βλάβες.  
3.7. Ορισμός και παθοφυσιολογία της κυανώσεως. Διάκριση περιφερικής κεντρικής κυανώσεως.  
3.8. Ορισμός και παθοφυσιολογία του οιδήματος, τοπογραφία του οιδήματος ανάλογα με την αιτιολογία.  
3.9. Αντικειμενικά ευρήματα συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.  
3.10. Αντικειμενικά ευρήματα βαλβιδοπαθειών.  
3.11. Αντικειμενικά ευρήματα πνευμονικής πυκνώσεως, πνευμονικού εμφυ-σήματος, ατελεκτασίας, πλευριτικής 
συλλογής και πνευμονοθώρακος.  
3.12. Πώς ορίζεται ο ίκτερος και ποιοι οι παθοφυσιολογικοί τύποι ικτέρου.  
3.13. Αντικειμενικά ευρήματα ασκιτικής συλλογής.  
3.14. Λεμφαδενοπάθεια: Τοπογραφία λεμφαδενικών διογκώσεων. Αξιολόγηση λεμφαδενοπαθειών ως προς το μέγεθος, 
την ευαισθησία, τη σύσταση, το σχηματισμό συρρεουσών μαζών και τη διάρκειά της. Κύριες καταστάσεις που 
προκαλούν λεμφαδενοπάθειες.  
3.15. Σπληνομεγαλία: Σημασία του μεγέθους, της σύστασης, της ευαισθησίας στην ψηλάφηση και την παρουσία ήχου 
τριβής. Κύρια αίτια διόγκωσης του σπληνός.  
3.16. Αντικειμενικά σημεία αρθρίτιδας. Περιγραφή κλινικών χαρακτηριστικών αρθριτικών συνδρόμων: 
Μονοαρθρίτιδα, ολιγαρθρίτιδα, πολυαρθρίτιδα, αρθρίτιδα μικρών αρθρώσεων, ή μεγάλων αρθρώσεων, μεταναστευτική 
αρθρίτιδα, αθροιστική αρθρίτιδα, συμμετρική αρθρίτιδα, διαβρωτική ή μη διαβρωτική αρθρίτιδα.  
3.17. Πώς εξετάζεται το επίπεδο συνειδήσεως και πώς ταξινομούνται οι σχετικές διαταραχές. Ορισμοί της συγχύσεως 
και του παραληρήματος. Διαταραχές της μνήμης και άνοια.  
3.18. Διαταραχές του λόγου. Τι είναι δυσαρθρία και τι αφασία. Κλινικές μορφές αφασίας και τρόποι ελέγχου τους. 
Ορισμός των αγνωσιακών και απρακτικών διαταραχών.  
3.19. Εκδηλώσεις βλαβών του έξω πυραμιδικού συστήματος και του περιφερικού κεντρικού νευρώνα. Διαταραχές 
βαδίσεως και κλινικοί τύποι βαδισμάτων.  
3.20. Συνήθεις ακούσιες παθολογικές κινήσεις: Τρόμος, χορεία, αθέτωση, μυοκλωνίες κλπ.  
3.21. Διαταραχές των μυών: Μυϊκή ισχύς και μυϊκή ατροφία. Διαταραχές του μυϊκού τόνου. 
 



4.   Παρακλινική σημειολογία και βασική εργαστηριακή διερεύνηση απεκκριμάτων και υγρών του οργανισμού   
4.1. Αξιολόγηση της απόχρεμψης με βάση τη χροιά, τη σύσταση, την ποσότητα και την οσμή των πτυέλων. Κλινική 
σημασία και αξιολόγηση των αιμόφυρτων πτυέλων.  
4.2. Αξιολόγηση εμεσμάτων με βάση τη χροιά και τη σύσταση (τροφώδη, χολώδη και αιματηρά) την ποσότητα και την 
οσμή των εμεσμάτων. Κλινική σημασία της αιματέμεσης.  
4.3. Αξιολόγηση της ποσότητας των αποβαλλομένων ούρων 24ώρου: Ορισμός και κλινική σημασία ολιγουρίας και 
πολυουρίας. Κλινική αξιολόγηση της όψεως, της χροιάς και της οσμής των ούρων. Κλινική σημασία του ειδικού 
βάρους των ούρων (υποσθενουρία, ισοσθενουρία, υπερσθενουρία) της αντιδράσεως του pH των ούρων.  
4.4. Αξιολόγηση των βιοχημικών παραμέτρων των ούρων, όπως του λευκώματος, του σακχάρου, των κετονικών 
σωμάτων, των χολοχρωστικών και της αιμοσφαιρίνης των ούρων.  
4.5. Αξιολόγηση του ιζήματος των ούρων: Αιματουρία και μορφές της, πυουρία, κυλινδρουρία.  
4.6. Κλινική αξιολόγηση της ποσότητας και της χροιάς των κοπράνων. Ορισμός και κλινική σημασία των μέλαινων 
κενώσεων και του αποχρωματισμού των κοπράνων.  
4.7. Παθολογικά συστατικά των κοπράνων: Βλέννη, πύον, αιματηρές προσμίξεις, εντερικά παράσιτα κλπ.  
4.8. Τρόπος διακρίσεως του πλευριτικού υγρού, σε διϊδρωματικό και εξιδρωματικό. Κλινική σημασία του 
αιμορραγικού, πυώδους και χυλώδους πλευριτικού υγρού.  
4.9. Μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά περικαρδιακού υγρού. 4.10. Διάκριση ασκιτικού υγρού σε υγρό 
πυλαίας υπερτάσεώς και υγρό χωρίς πυλαία υπέρταση. Κλινική σημασία του αιμορραγικού, χυλώδους και πυώδους 
περιτοναϊκού υγρού.  
4.11. Ενδείξεις και αντενδείξεις οσφυονωτιαίας παρακεντήσεως. Κλινική σημασία της τάσεως, της όψεως και της 
παρουσίας αίματος στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και φυσιολογικά βιοχημικά και κυτταρικά στοιχεία.  
4.12. Η έννοια του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης του αίματος, ορισμός της αναιμίας και ερυθροκυτταρώσεως. 
Ορισμός και αξιολόγηση ερυθροκυτταρικών δεικτών και προκύπτουσα ταξινόμηση των αναιμιών.  
4.13. Ποσοτικές διαταραχές των λευκοκυττάρων.  
Απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων   
1. Λήψη ιστορικού   
1.1. Άσκηση στη λήψη ιστορικού σε ασθενείς της κλινικής  
1.2. Απόκτηση εμπειρίας στην καταγραφή του ιστορικού  
2. Βασική και κατευθυνόμενη αντικειμενική εξέταση   
2.1. Ο φοιτητής πρέπει να μάθει να κάνει τη βασική συστηματική αντικειμενική εξέταση του ασθενούς. Η εξέταση αυτή 
ενεργείται σε κάθε ασθενή ανεξάρτητα από το ιστορικό και τα προβαλλόμενα συμπτώματα. Η εξέταση αυτή σιγά-σιγά 
πρέπει να γίνεται κτήμα του φοιτητή και να ενεργείται κατά τρόπο συνεπή και αυτόματο.  
2.2. Η εξέταση γίνεται με μία συγκεκριμένη ακολουθία. Στην κλινική μας διδάσκουμε μια ακολουθία που περιλαμβάνει 
:  
- Γενική επισκόπηση του ασθενούς  
- Εξέταση κεφαλής και τραχήλου  
- Εξέταση άνω άκρων  
- Εξέταση θώρακος και κορμού  
- Εξέταση κοιλίας  
- Εξέταση κάτω άκρων  
2.3. Μία τυποποιημένη βασική αντικειμενική εξέταση περιγράφεται στον πίνακα. Η ακολουθία αυτή πρέπει να γίνει 
απόλυτο κτήμα του φοιτητή.  
2.4. Εάν από τα συμπτώματα και το εν γένει ιστορικό ή από την αντικειμενική εξέταση προκύψουν συμπτώματα που 
αφορούν συγκεκριμένο σύστημα, αυτό πρέπει να εξετάζεται λεπτομερώς (κατευθυνόμενη αντικειμενική εξέταση).  
2.5. Η σωστή αντικειμενική εξέταση προϋποθέτει ένα στοιχειώδη εξοπλισμό που πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμος 
(βλέπε πίνακα) 
3. Γενική επισκόπηση και εκτίμηση του ασθενούς   
3.1. Θέση του ασθενούς στο κρεβάτι  
3.2. Παρατήρηση της γενικής ανάπτυξης και θρέψης  
3.3. Θερμομέτρηση του σώματος  
3.4. Γενική επισκόπηση του δέρματος (χροιά, εξανθήματα, ευρυαγγείες κλπ). Ψηλάφηση του δέρματος και των τυχόν 
βλαβών για τον καθορισμό της θερμοκρασίας της συστάσεως και της ελαστικότητάς του.  
3.5. Εξέταση άκρων χειρών-ποδιών και ονύχων.  
 



- χροιά (ωχρότητα, κυάνωση, ερυθρότητα, σύνδρομο Raynaud)  
- παραμορφώσεις (σκληροδερμία, μυϊκή ατροφία, παραμορφώσεις αρθρώσεων, παλάμη Dupuytren, αραχνοδακτυλία)  
- μέγεθος χειρών  
- τρόμος  
- εξέταση ονύχων (κοιλονυχία, πληκτροδακτυλία, γραμμοειδείς αιμορραγίες.  
4. Εξέταση κεφαλής και τραχήλου   
4.1. Σχήμα, μέγεθος κρανίου, παρουσία αλωπεκίας, χαρακτηριστικά προσώ-που, δερματικές βλάβες, ευαισθησία, 
οίδημα προσώπου.  
4.2. Γενική εξέταση οφθαλμών: εξώφθαλμος.  
4.3. Εξέταση βλεφάρων (βλεφαρόπτωση, σύσπαση άνω βλεφάρου, οίδημα βλεφάρου, ξανθελάσματα κλπ.).  
4.4. Εξέταση επιπεφυκότος (χροιά κλπ) και κερατοειδούς. Εξέταση κορών του οφθαλμού: μέγεθος, σχήμα, συμμετρία, 
αντανακλαστικά κόρης και προσαρμογής. Αναγνώριση συνδρόμου Horner.  
4.5. Εξέταση κινητικότητας των βολβών του οφθαλμού και εξέταση για τη διαπίστωση ημιανοψίας.  
4.6. Εξέταση ρίνας και σιελογόνων αδένων  
4.7. Εξέταση χειλέων και στοματικής κοιλότητας: (κυάνωση, ωχρότητα, μελάγχρωση κλπ). Εξέταση ούλων, γλώσσας 
(επίχρισμα, ατροφία θηλών κλπ), υπερώας, φάρυγγα, αμυγδαλών.  
4.8. Εξέταση τραχήλου: Εξέταση για ανεύρεση δυσκαμψίας αυχένα, εξέταση θυρεοειδούς αδένος, τραχείας, αγγείων 
(σφαγιτιδικό σφυγμό, αρτηριακό σφυγμό και ψηλάφηση λεμφαδένων τραχήλου).  
5. Αναπνευστικό Σύστημα   
5.1. Τοπογραφικός προσανατολισμός στο θώρακα  
5.2. Επισκόπηση του θώρακος  
-     Ανωμαλίες του σχήματος του θώρακος (πιθοειδής, πτηνοειδής κλπ)  
-     Τοπικές ανωμαλίες θωρακικού τοιχώματος  
-     Έλεγχος αναπνευστικών κινήσεων ( διαταραχές ρυθμού της αναπνοής, συχνότητα, βάθος).  
5.3. Ψηλάφηση  
-     Κινητικότητα των ημιθωρακίων 
-     Φωνητικές δονήσεις 
-     Πρόσθετος κραδασμός 
-     Παθολογικές σφύξεις  
5.4. Επίκρουση θώρακος  
-     Τεχνική της επικρούσεως  
-     Ήχοι που παράγονται στην επίκρουση (σαφής πνευμονικός, αμβλύς, τυμπανικός)  
5.5. Ακρόαση του θώρακος  
-     Τεχνική (ο τρόπος που γίνεται η ακρόαση στις διάφορες περιοχές)  
-     Ήχοι αναπνοής (κυψελιδικό ψιθύρισμα και μεταβολές του, βρογχική αναπνοή και υποκατηγορίες όπως 
σωληνοειδές φύσημα, πλευριτικό φύσημα και αμφορικός ήχος)  
-     Πρόσθετος πνευμονικός ήχος (μουσικοί και μη μουσικοί ρόγχοι και ήχοι τριβής)  
5.6. Εξέταση μαστών  
- Επισκόπηση των μαστών (θέσεις του ασθενούς κατά την επισκόπηση, εισολκή θηλής, εξέταση του δέρματος)  
-      Ψηλάφηση των μαστών  
5.7. Τρόπος ψηλάφησης των μασχαλών  
 6. Κυκλοφορικό Σύστημα   
6.1. Εξέταση των αγγείων  
-     Εξέταση του φλεβικού (σφαγιτιδικού) σφυγμού (θέση του ασθενούς, αξιολόγηση κεντρικής φλεβικής πίεσης, 
ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση)  
- Αρτηριακός σφυγμός (εξέταση καρωτιδικού σφυγμού, εξέταση κερκιδικού σφυγμού – συχνότητα, ρυθμός και 
διαταραχές ρυθμού, τύποι σφυγμών) 
-     Τεχνική και παγίδες στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης  
6.2. Επισκόπηση – ψηλάφηση της καρδιάς  
-      Προπέτεια καρδιακής περιοχής  
-      Εξέταση καρδιακής ώσεως  
-      Ροίζος  
6.3. Ακρόαση της καρδιάς  
 



-      Εστίες ακροάσεως της καρδιάς  
-      Φυσιολογικοί καρδιακοί τόνοι και μεταβολές της εντάσεώς τους  
-      Επιπρόσθετοι καρδιακοί τόνοι (3ος , 4ος )  
-      Πλαταγίσματα (clicks)  
-      Καρδιακά φυσήματα (συστολικά, διαστολικά, συστολοδιαστολικά). Καθορισμός της εστίας, της ποιότητας και της 
επίδρασης της αναπνοής.  
-      Περικαρδιακός ήχος τριβής  
7. Εξέταση Πεπτικού Συστήματος   
7.1. Τοπογραφικός προσανατολισμός στην κοιλιά  
7.2. Επισκόπηση της κοιλιάς (κατάσταση δέρματος, συμμετρία, κινήσεις κοιλιακού τοιχώματος)  
7.3. Επίκρουση κοιλιάς  
-      Φυσιολογικός ήχος επικρούσεως  
-      Επίκρουση ήπατος  
-      Επίκρουση σπληνός  
-      Επίκρουση κοιλίας για ανεύρεση ελεύθερου περιτοναϊκού υγρού  
7.4. Ακρόαση της κοιλιάς  
-      Ακρόαση περισταλτικών κινήσεων του εντέρου σε φυσιολογική κατάσταση και σε διάφορες παθολογικές 
καταστάσεις  
-      Παφλασμός  
-      Αγγειακοί ήχοι  
7.5. Ψηλάφηση της κοιλιάς  
-      Τρόποι ψηλαφήσεως (επι πολλής ελαφρά ψηλάφηση, μυϊκή αντίσταση)  
-      Εν τω βάθει ψηλάφηση  
-      Ψηλάφηση του ήπατος (μέγεθος διογκώσεως σε εκατοστά, σύσπαση του χείλους, υφή της επιφάνειας, ευαισθησία)  
-      Ψηλάφηση της χοληδόχου κύστεως (σημείο Murphy, σημείο Courvoisier, ύδωπας χοληδόχου)  
-      Ψηλάφηση σπληνός (μέγεθος σε cm, ευαισθησία, σύσταση, υφή επιφάνειας)  
7.6. Εξέταση του πρωκτού και του ορθού  
-      Επισκόπηση του δακτυλίου και δακτυλική εξέταση  
8. Εξέταση Ουροποιογεννητικού Συστήματος   
8.1. Επισκόπηση και ψηλάφηση των οσφυϊκών χωρών (μυϊκή σύσπαση, σημείο Giordano)  
-      Ψηλάφηση των νεφρών  
-      Εξέταση της ουροδόχου κύστεως επισκοπικά και επικρουστικά  
8.2. Εξέταση των βουβωνικών χωρών (σφύξεις μηριαίων αρτηριών, διογκωμένοι λεμφαδένες, κήλες).  
8.3 Εξέταση έξω γεννητικών οργάνων ανδρών (εξέταση πέους, επισκόπηση και ψηλάφηση όρχεως και επιδιδυμίδας)  
 9. Εξέταση μυοσκελετικού συστήματος   
9.1. Εξέταση σπονδυλικής στήλης  
-      Επισκόπηση σπονδυλικής στήλης και αναγνώριση αλλοιώσεων όπως, κύφωση, σκολίωση, λόρδωση κλπ.  
-      Ψηλάφηση και ελαφρά πλήξη σπονδυλικής στήλης για ανεύρεση τοπικής ευαισθησίας και μυϊκού σπασμού  
-      Έλεγχος της κινητικότητας της σπονδυλικής (κάμψη, έκταση, πλάγιες κινήσεις και στροφική κίνηση)  
-      Εξέταση ιερολαγονίων αρθρώσεων  
-      Σημείο Lasegue  
9.2. Εξέταση περιφερικών αρθρώσεων  
-      Εξέταση χροιάς, θερμοκρασία και σύσταση επικείμενου δέρματος  
-      Αναγνώριση διογκώσεως των αρθρώσεων (πάχυνση αρθριτικού υμένα, ύδραρθρος, διόγκωση οστών)  
-      Ευαισθησία των αρθρώσεων στην πίεση  
-      Εξέταση εύρους των κινήσεων των αρθρώσεων  
9.3. Εξέταση επιμέρους αρθρώσεων  
-      Εξέταση κροταφογναθικής αρθρώσεως  
-      Εξέταση του ώμου  
-      Εξέταση του αγκώνα  
-      Εξέταση των αρθρώσεων των άκρων χειρών  
-      Εξέταση του ισχίου  
-      Εξέταση των γονάτων  
 



-      Εξέταση της ποδοκνημικής αρθρώσεως  
-      Εξέταση των αρθρώσεων του άκρου ποδός  
10. Νευρικό Σύστημα   
10.1.   Εξέταση επιπέδου συνειδήσεως και εξοικείωση με τη διαβάθμιση των διαταραχών συνειδήσεως  
10.2.   Εξέταση νοητικών λειτουργιών  
-      Εξέταση της μνήμης  
-      Εξέταση του λόγου (δυσαρθρίες, αφασικές διαταραχές και ιδιαίτερα διάκριση αφασίας αντιλήψεως και αφασίας 
εκφράσεως και τρόπου ελέγχου τους)  
-      Εξέταση γνωστικών και πραξικών λειτουργιών (αγνωσίες και απραξίες)  
10.3. Εξέταση εγκεφαλονωτιαίων νεύρων  
-      Εξέταση οσφρητικού νεύρου (ανοσμία, δυσοσμία)  
-      Εξέταση οπτικού νεύρου (οπτική οξύτητα, διαταραχές αντιλήψεως των χρωμάτων, αδρός έλεγχος οπτικών πεδίων 
για αναγνωριση ημιανοψιών)  
-      Εξέταση οφθαλμοκινητικών νεύρων (τρόπος εξετάσεως με βάση τις κινήσεις των οφθαλμών, αναζήτηση 
νυσταγμού)  
-      Εξέταση τριδύμου νεύρου (εξέταση αισθητικότητας δέρματος προσώπου, τριχωτού κεφαλής, έκλυση 
αντανακλαστικών κερατοειδούς)  
-      Εξέταση προσωπικού νεύρου ( επισκόπηση της συμμετρίας του προσώπου και της κινητικότητας των προσωπικών 
μυών με επίδειξη δοντιών, προσπάθεια σφυρίγματος, συγκλίσεως βλεφάρων, ανύψωσης οσφρύων και διάκριση 
υπερπυρηνικής από περιφερική βλάβη).  
-      Εξέταση ακουστικού νεύρου (αναζήτηση νυσταγμού, σημείο Romberg, δοκιμασία προτάσεως άνω χειρών, 
δοκιμασία δείκτου)  
-      Εξέταση γλωσσοφαρυγγικού και πνευμονογαστρικού νεύρου (βράχος φωνής, κινητικότητα μαλθακής υπερώας, 
αντανακλαστικά φάρυγγος, διαταραχές αυτονόμου συστήματος)  
-      Εξέταση παραπληρωματικού νεύρου (εξέταση στερνοκλειδομα-στοειδούς και τραπεζοειδούς μυός)  
-      Εξέταση υπογλώσσιου νεύρου  
10.4. Εξέταση αισθητικότητας, εξοικείωση με τις έννοιες υπαισθησία–αναισθησία, υποαλγησία-αναλγησία, 
υπεραλγησία και θερμοαναισθησία.  
-      Εξέταση της επί πολλής αισθητικότητας και συγκεκριμένα της αφής του πόνου, του θερμού, ψυχρού και της 
επικριτικής αισθητικότητας.  
-      Εξέταση της εν τω βάθει αισθητικότητας (αίσθηση του «βαθύτερου» πόνου, αίσθηση των αρθρώσεων, αίσθηση 
των δονήσεων–παλαισθησίας).  
10.5. Διαταραχές αισθητικότητας ανάλογα με το σημείο της βλάβης  
-      Βλάβη περιφερικών νεύρων  
-      Βλάβη νευρικών ριζών  
-      Βλάβη νωτιαίου μυελού : Πλήρης διατομή, ημιεγκάρσια διατομή (σύνδρομο Brown Sequard)  
-      Βλάβη οπισθίων δεματίων  
-      Βλάβη νωτιοθαλαμικών δεματίων  
-      Βλάβη κεντρικής μοίρας νωτιαίου μυελού  
-      Βλάβη στο στέλεχος και τους οπτικούς θαλάμους  
-      Βλάβη αισθητικού φλοιού και υποφλοιϊκών περιοχών  
10.6. Αίσθηση της κινητικότητας  
-      Εξέταση της εκούσιας κινητικότητας: βάδιση, διαταραχές βαδίσεως και αναγνώριση χαρακτηριστικών 
βαδισμάτων.  
-      Εξέταση των συνεργικών κινήσεων: βάδιση σε ευθεία γραμμή, δοκιμασία Romberg  
-      Δοκιμασία δακτύλου-ρινός και πτέρνας-γονάτου, πρηνισμός, υπτιασμός αντιβραχείου  
10.7. Ακούσιες παθολογικές κινήσεις  
-      Εξοικείωση με τα διάφορα είδη τρόμων  
-      Χορεία αθέτωση, μυοκλωνίες, μυϊκοί σπασμοί  
10.8. Εξέταση των μυών  
-      Εξέταση για ανεύρεση μυϊκής ατροφίας  
-      Εξέταση μυϊκής ισχύος  
-      Εξέταση μυϊκού τόνου (υπερτονία, υποτονία)  
 



10.9. Εξέταση αντανακλαστικών  
-      Εξέταση επι πολλής δερματικών αντανακλαστικών  
-      Αντανακλαστικά φάρυγγος, μαλθακής υπερώας  
-      Πελματιαία αντανακλαστικά  
10.10. Εξέταση τενοντίων αντανακλαστικών και παθολογικών αντανακλαστικών  
Διδασκαλία του Μαθήματος   
Το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού 
Τμήματος. Περιλαμβάνει δε έξι (6) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη). Η διδασκαλία 
περιλαμβάνει τρεις ώρες διαλέξεις ανά εβδομάδα και τρεις ώρες φροντιστηριακό μάθημα παρά την κλίνη του ασθενούς.  
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι παραδόσεις αποτελούν ακαδημαϊκή δραστηριότητα στην οποία η παρουσία 
των φοιτητών δεν ελέγχεται. Πρέπει όμως να τονιστεί με έμφαση ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι 
ουσιαστική για την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος που είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση των 
μαθημάτων των τριών τελευταίων ετών. Το φροντιστηριακό μάθημα, είναι βεβαίως, υποχρεωτικό.  
Αξιολόγηση των Φοιτητών   
Οι φοιτητές αξιολογούνται στο φροντιστηριακό μάθημα από τον εκπαιδευτή στο τέλος του εξαμήνου ως προς την 
ικανότητά τους να λαμβάνουν και να γράφουν το ιστορικό και να εκτελούν σωστά και πλήρως την αντικειμενική 
εξέταση. Η βαθμολογία διαβαθμίζεται ως εξής: ανεπαρκώς, μέτρια, καλώς και πολύ καλώς. Το μάθημα εξετάζεται 
επίσης κατά τις εξεταστικές περιόδους σύμφωνα με το σύστημα βραχειών ερωτήσεων. Για τη βαθμολογία του 
εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη και η επίδοση των φοιτητών στο φροντιστηριακό μάθημα.  
Πίνακας. Όργανα αντικειμενικής εξετάσεως   
• Στηθοσκόπιο  
• Ηλεκτρικό φαναράκι  
• Νευρολογική σφύρα  
• Διαπασών 128 Hz  
• Μεζούρα  
• Σφυγμομανόμετρο  
• Γλωσσοπίεστρα  
• Τολύπια βάμβακος-γάζες  
• Γάντια ελαστικά  
• Βαζελίνη  
• Μεγεθυντικός φακός  
ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ   
ΓΕΝΙΚΑ   
1. Προσωπικότητα, διανοητική κατάσταση.  
2. Βάδισμα και θέση κατά την εξέταση.  
3. Γενική επισκόπηση: σωματική κατασκευή, μυϊκή διάπλαση, θρέψη, χροιά δέρματος, εξανθήματα, κατάσταση 
τριχώσεως.  
4. Μέτρηση θερμοκρασίας.  
ΚΕΦΑΛΗ   
5. Επισκόπηση επιπεφυκότων (αναιμία, ίκτερος).  
6. Κινητικότητα βολβών, νυσταγμός, κόρες (μέγεθος, σχήμα, αντανακλαστικά στο φως και προσαρμογής, οπτικά 
πεδία), εξόφθαλμος.  
7. Στοματική κοιλότητα (γλώσσα, βλεννογόνοι, παρίσθμια.  
ΤΡΑΧΗΛΟΣ   
8. Δυσκαμψία αυχένος  
9. Ψηλάφηση λεμφαδένων τραχήλου, θυρεοειδούς.  
10. Επισκόπηση αγγείων τραχήλου, κεντρικός φλεβικός σφυγμός.  
ΑΝΩ ΑΚΡΑ   
11. Επισκόπηση – ψηλάφηση άκρων χειρών (θερμοκρασία, ξανθώματα, πληκτροδακτυλία, όνυχες).  
12. Ψηλάφηση κερκιδικού σφυγμού.  
13. Μέτρηση αρτηριακής πιέσεως.  
14. Έλεγχος τρόμου χειρών, λεπτές κινήσεις και συνέργεια των κινήσεων, μυϊκή ισχύς, τενόντια αντανακλαστικά.  
15. Έλεγχος των αρθρώσεων (ευαισθησία, κινητικότητα, διόγκωση).  
 



16. Έλεγχος τριχώσεως και ψηλάφηση λεμφαδένων μασχάλης.  
ΘΩΡΑΚΑΣ   
17. Τύποι αναπνοής κατά την ανάπαυση, σύγκριση κινητικότητας ημιθωρακίου, ανωμαλίες θωρακικού τοιχώματος.  
18. Θέση, ένταση καρδιακής ώσεως (επισκόπηση, ψηλάφηση).  
19. Ακρόαση καρδιάς (τόνοι, φυσήματα, τριβή).  
20. Επίκρουση θώρακος σε συμμετρικές θέσεις.  
21. Ακρόαση θώρακος (αναπνευστικό ψιθύρισμα, πρόσθετοι ήχοι) σε συμμετρικές θέσεις.  
22. Επισκόπηση – ψηλάφηση μαστών.  
23. Ανωμαλίες σπονδυλικής στήλης, ευαισθησία και πλήξη νεφρικής χώρας.  
ΚΟΙΛΙΑ   
24. Επισκόπηση κοιλίας (γενική ή τοπική διάταση, επίφλεβο).  
25. Ψηλάφηση κοιλίας (ευαισθησία, μάζες και ειδικά ψηλάφηση ήπατος, σπληνός νεφρών).  
26. Ψηλάφηση βουβωνικών αδένων και έλεγχος κηλικών στομίων.  
27. Ψηλάφηση σφυγμού μηριαίων αρτηριών.  
28.Έλεγχος γεννητικών οργάνων.  
29. Έλεγχος περιοχής πρωκτού και (επιλεκτικώς) δακτυλική εξέταση.  
ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ   
30. Επισκόπηση για κιρσούς, ατροφίες, οιδήματα.  
31. Ψηλάφηση κάτω άκρων για θερμοκρασία, πίεση για διαπίστωση οιδήματος.  
32. Ψηλάφηση αρτηριών κάτω άκρων.  
33. Έλεγχος αρθρώσεων (διόγκωση, κινητικότητα).  
34. Έλεγχος μυϊκής ισχύος, αντανακλαστικών.  
Υποκειμενικά συμπτώματα και συνήθη κλινικά σύνδρομα   
6.1. Κεφαλαλγίες: Ταξινόμηση των κεφαλαλγιών και περιγραφή του τρόπου εκδηλώσεως των συνηθέστερων από 
αυτές.  
6.2. Θωρακικό άλγος: Μορφές θωρακικού άλγους. Ιδιαίτερη περιγραφή του άλγους της στηθάγχης και του άλγους του 
εμφράγματος.  
6.3. Κοιλιακό άλγος:  
6.4. Αρθραλγίες, αρθρίτιδα  
6.5. Διαταραχές αναπτύξεως  
6.6. Πρωτογενείς και δευτερογενείς βλάβες του δέρματος  
6.7. Δύσπνοια  
6.8. Βήχας και αιμόπτυση  
6.9. Αίσθημα παλμών, λιποθυμία, συγκοπτικές προσβολές  
6.10. Δυσφαγία  
6.11. Απώλεια βάρους και παχυσαρκία  
6.12. Ναυτία και έμετος  
6.13. Αιματέμεση, μέλαινες  
6.14. Διάρροιες  
6.15. Δυσκοιλιότητα  
6.16. Ίκτερος  
6.17. Ασκίτης  
6.18. Λεμφαδενοπάθεια  
6.19. Σπληνομεγαλία  
6.20. Πορφυρικές βλάβες  
6.21. Ζάλη, ίλιγγος  
6.22. Κώμα  
6.23. Σύγχυση, παραλήρημα  
6.24. Αυτόματες κινήσεις  
6.25. Αισθητικές διαταραχές  
6.26. Κινητικές διαταραχές  
6.27. Διαταραχές ομιλίας  
6.28. Αιματουρία  
 



6.29. Πολυουρία  
 
Διδασκαλία : Παραδόσεις-Κλινικές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 

 



ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ1102 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σακελλαρίδης Νικόλαος, Καθηγητής - Κωνσταντίνος Δήμας, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Σακελλαρίδης Νικόλαος, Δήμας Κων/νος 

Σκοπός : 

1. Βασική Χημεία Φαρμάκου  

2. Μηχανισμός Δράσης του  

3. Όργανο(α) Στόχος(οι) 

4. Ενδείξεις - Θεραπευτικές Εφαρμογές  

5. Αντενδείξεις - Περιορισμοί στη Χρήση  

6. Παρενέργειες 

7. Αλληλεπιδράσεις με του Άλλα Φάρμακα 

8. Πλεονεκτήματα Συνδυασμένης Φαρμακοθεραπείας - Συνδυασμοί Φαρμάκων  

9. Ο Μηχανισμός Πρόκλησης Πιθανής Τοξικότητας 

Περιεχόμενο : 

1. Αντιϋπερτασικά 

2. Αγγειοδιασταλτικά & Θεραπεία της Στηθάγχης 

3. Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στην Καρδιακή Ανεπάρκεια  

4. Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στις Καρδιακές Αρρυθμίες  

5. Διουρητικά Φάρμακα 

6. Ισταμίνη, Σεροτονίνη & Αλκαλοειδή της Ερυσιβώδους Όλυρας  

7. Αγγειοδραστικά Πεπτίδια 

8. Εικοσανοειδή: Προσταγλανδίνες, Θρομβοξάνες, Λευκοτριένια & Παρόμοιες Χημικές Ενώσεις  

9. Νιτρικό οξείδιο, Δότες & Αναστολείς 

10. Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στο Βρογχικό Άσθμα 

11. Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται για την Αντιμετώπιση της Αναιμίας. Αιμοποιητικοί Αυξητικοί Παράγοντες 

12. Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται για τις Διαταραχές της Πηκτικότητας του Αίματος 

13. Αντιυπερλιπιδαιμικά Φάρμακα 

14. Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ), Αντιρρευματικά Φάρμακα, Μη Οπιοειδή Αναλγητικά & 

Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται στην Ουρική Αρθρίτιδα  

15. Ορμόνες του Υποθαλάμου & της Υπόφυσης 

16. Θυρεοειδικά & Αντιθυρεοειδικά Φάρμακα  

17. Αδρενοκορτικοστεροειδή & Αδρενοκορτικοειδικοί Ανταγωνιστές  

18. Γοναδικές Ορμόνες & Αναστολείς 

19. Παγκρεατικές Ορμόνες & Αντιδιαβητικά Φάρμακα  

20. Παράγοντες που Επηρεάζουν την Οστική Ομοιοστασία 

21. β-λακταμικά Αντιβιοτικά & Άλλοι Αναστολείς της Σύνθεσης του Κυτταρικού Τοιχώματος  

22. Χλωραμφενικόλη, Τετρακυκλίνες, Μακρολίδες, Κλινδαμυκίνη & Στρεπτογραμίνες  

23. Αμινογλυκοσίδες & Σπεκτινομυκίνη 

24. Σουλφοναμίδες, Τριμεθοπρίμη & Κινολόνες 
 



25. Αντιμυκοβακτηριδιακά Φάρμακα  

26. Αντιμυκητιασικά Φάρμακα  

27. Αντιϊκά Φάρμακα 

28. Διάφορες Αντιμικροβιακές Ουσίες, Απολυμαντικά & Αντισηπτικά  

29. Κλινικές Εφαρμογές των Αντιμικροβιακών Ουσιών 

30. Βασικές Αρχές Αντιπαρασιτικής Χημειοθεραπείας  

31. Φάρμακα Κατά των Πρωτοζωικών Λοιμώξεων  

32. Κλινική Φαρμακολογία των Ανθελμινθικών Φαρμάκων  

33. Χημειοθεραπεία του Καρκίνου 

34. Ανοσοφαρμακολογία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

35. Ειδικά θέματα Περιγεννητικής & Παιδιατρικής Φαρμακολογίας  

36. Φαρμακολογία της Δερματολογίας 

37. Φάρμακα που Χρησιμοποιούνται για την Αντιμετώπιση των Γαστρεντερικών Νόσων 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 4 ώρες / εβδομάδα* Εργαστηριακές ασκήσεις 2 ώρες / εβδομάδα 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

2 

 



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΕΠ) ΑΑ0201 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βάσιου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Αικατερίνη Βάσιου, Μαριάννα Βλυχού 

Σκοπός :  

Εκμάθηση και εξοικείωση με την μακροσκοπική Ανατομία του ανθρωπίνου σώματος όπως αυτή καταγράφεται στις 

διάφορες Απεικονιστικές Διαγνωστικές Μεθόδους. 

Περιεχόμενο : 

Ανάδειξη και αξιολόγηση της φυσιολογικής ανατομίας των οργάνων, των ιστών και των κοιλοτήτων του ανθρωπίνου 

σώματος χρησιμοποιώντας πολλαπλές απεικονιστικές μεθόδους. Κατανόηση και εξοικείωση με την ανατομία σε 

πολλαπλά επίπεδα και με διαφορετικές τεχνικές, όπως απλές ακτινογραφίες, Υπερηχοτομογραφία, Αξονική 

Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία και Αγγειογραφία. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις/Ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Προφορικές/Γραπτές 

 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΠ) ΚΙ0400 

 

Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Γουργουλιάνης Κων., Κερενίδη Θ. 

Σκοπός :  

Η εκπαίδευση των φοιτητών στους τρόπους συγγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ιατρικής έρευνας 

Περιεχόμενο : 

- Εισαγωγή-Τρόποι αναζήτησης ιατρικής βιβλιογραφίας 

- Βιβλιογραφική ενημέρωση, αρχειοθέτηση άρθρων 

- Είδη ιατρικής έρευνας (ερευνητική ιδέα, πρωτόκολλο, δεοντολογία) 

- Πως διαβάζεται μία ιατρική εργασία 

- Πώς γράφεται η πρωτότυπη εργασία 

- Πώς γράφεται και πώς παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον περιστατικό. 

- Το επιστημονικό ύφος του ιατρικού άρθρου 

- Η χρήση της Ξένης Γλώσσας στο ιατρικό άρθρο 

- Η δομή των διαφανειών 

- Οργάνωση επιστημονικής ομιλίας 

- Δημοσίευση σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων 

- Διδακτορική διατριβή 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτή και προφορική παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων 

 
 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΕΠ) ΒΕ0811 

 

Τομέας :  Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηευθυμίου Αποστολία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Αποστολία Χατζηευθυμίου, Ευφροσύνη Παρασκευά 

Σκοπός :  

Η παρουσίαση των ανώτερων λειτουργιών του εγκεφάλου (αντίληψη, μνήμη, μάθηση, συναίσθημα, κινητοποίηση) 

όπως και μερικών βασικών αρχών που τις διέπουν σε κυτταρικό επίπεδο. 

Περιεχόμενο : 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΣ 

Ορισμοί 

Ιστορική αναδρομή 

Δομικά επίπεδα οργάνωσης του εγκεφάλου 

Σχέση μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς-συνοπτική περιγραφή κάθε λοβού του εγκεφάλου 

Μέθοδοι μελέτης της εγκεφαλικής λειτουργίας 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Ορισμοί  

Ο νόμος του Weber-Ο νόμος του Fechner 

Η αντίληψη του ήχου 

Ακουστότητα του ήχου 

Διαχωρισμός συχνοτήτων ήχου 

Το φαινόμενο της ακουστικής επικάλυψης 

Η εμπειρία επιδρά στην ακουστική αντίληψη και τις ακουστικές οδούς 

Αντίληψη-όραση 

Αναγνώριση   

Αναγνώριση προσώπων & αντικειμένων 

Θεωρίες για την αντίληψη 

Αντιληπτική οργάνωση 

Σχηματοποίηση των αντικειμένων 

Αντίληψη και ερμηνευτική διαδικασία 

Νόμοι της μορφής 

Η αντίληψη της απόστασης και του βάθους 

Η αντιληπτική σταθερότητα του μεγέθους 

Η αντιληπτική σταθερότητα του σχήματος 

Θεωρίες για την αναγνώριση των αντικειμένων 

Θεωρία της ταύτισης εικόνων ή θεωρία των μικρογραφιών 

Θεωρίες προτύπου 

Θεωρία της ταύτισης χαρακτηριστικών  

Θεωρία του προσδιορισμού των δομικών στοιχείων 

Αντιληπτικές ανεπάρκειες 
 

 



ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ 

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Σχέση μάθησης και μνήμης  

Εγκεφαλικές βλάβες & διαταραχές μνήμης 

Ο ασθενής Η.Μ. 

Αμνησία : οπισθόδρομη, προσθιόδρομη 

Σύνδρομο Korsakoff 

Υποκατηγορίες μνήμης 

Δηλωτική & Διαδικαστική μνήμη 

Σημασιολογική & επεισοδιακή μνήμη 

Μάθηση δεξιοτήτων, εξαρτημένη μάθηση, μη εξαρτημένη μάθηση 

Ευαισθητοποίηση, εξοικείωση, απώλεια εξοικείωσης 

Στάδια μνήμης: εικονική, βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη μνήμη 

Περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τις διάφορες μορφές μνήμης 

Συνιστώσες της μνήμης (συναίσθημα, κινητική αντίδραση, χώρος, χρόνος, αισθητηριακή αντίληψη) και περιοχές του 

εγκεφάλου που εμπλέκονται 

Ιππόκαμπος και μνήμη στο χώρο 

Συναίσθημα και τροποποίηση της μνήμης  

Επίδραση της ηλικίας στη μάθηση και μνήμη 

Νόσος Alzheimer 

Νευρικοί μηχανισμοί μάθησης και μνήμης 

Η μνήμη αποθηκεύεται σε μεταβαλλόμενες συνάψεις 

Πλαστικότητα 

Μεταβολές του εγκεφάλου ως αποτελεσμα εκπαίδευσης και επίδραση του περιβαλλοντος 

Το μοντέλο της Aplysia 

Μηχανισμοί της βραχύχρονης  και μακρόχρονης ευαισθητοποίησης του αντανακλαστικού της απόσυρσης βραγχίου 

Δομικές αλλαγές των προσυναπτικών απολήξεων των αισθητικών νευρώνων στη μακρόχρονη μνήμη 

Μακροχρόνια ενίσχυση (ενδυνάμωση) LTP στον ιππόκαμπο των θηλαστικών 

Μακροχρόνια καταστολή LTD 

Μηχανισμοί που εμπλέκονται στην ηλικιοεξαρτώμενη μνημονική έκπτωση 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ-ΠΛΑΓΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ 

Φυσιολογική ασυμμετρία εγκεφαλικών ημισφαιρίων 

Η ανάπτυξη και εξέλιξη του λόγου 

Γλωσσική ανάπτυξη 

Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και εξέλιξη του λόγου 

Το γονίδιο FOXP2 

To «κλασικό» μοντέλο της ομιλίας 

Το μοντέλο των «δύο ρευμάτων» (dual stream model) 

Η περιοχή του Broca έχει σχέση με τη σύνταξη της γλώσσας 

Διαταραχές του λόγου-αφασίες 

 
 



Αφασία Broca 

Διαφλοιώδης κινητκή αφασία 

Σφαιρική αφασία (καθολική) 

Αφασία Wernicke 

Σύνδρομα γλωσσικού διαχωρισμού-Αφασία αγωγής 

Κατονομαστική (ανομία ή αμνησιακή) αφασία  

Διαφλοιώδης αισθητική αφασία 

Διαταραχές του λόγου σε βλάβες του ΔΕ ημισφαιρίου 

Πλαγίωση λειτουργιών εγκεφαλικών ημισφαιρίων 

Ο διαιρεμένος εγκέφαλος-μεσολόβιο 

Διαταραχές της δομής του μεσολοβίου 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Οι εμπειρίες επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

Η οπτική στέρηση μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση 

O εγκέφαλος εξακολουθεί να αλλάζει όσο μεγαλώνουμε 

Θεωρίες «περί γήρατος» 

ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

Γενετικό στοιχείο στην ανθρώπινη συμπεριφορά 

Μελέτες επίδρασης γονιδίων στη συμπεριφορά 

Η συμπεριφορά διαμορφώνεται  τόσο από γενετικούς όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Τα περισσότερα σύνθετα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς είναι πολυγονιδιακά. 

Βιολογική βάση των διαταραχών της συμπεριφοράς 

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

Φυλετικός διμορφισμός 

Καθορισμός του Φύλου 

Επίδραση των γεννητικών ορμονών στο ώριμο νευρικό σύστημα 

Επίδραση των γεννητικών ορμονών στο νευρικό σύστημα του αναπτυσσόμενου εμβρύου 

Αρρενοποίηση του εγκεφάλου 

Φυλετική Διαφοροποίηση του Εγκεφάλου 

Γονική Συμπεριφορά 

Φυλετικές διαφορές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου επηρεάζουν μη αναπαραγωγικές συμπεριφορές 

Μη χρωμοσωμικές διαταραχές του φύλου – Αλλαγή φύλου στην εφηβεία 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Εργασίες (βιβλιογραφική ανασκόπηση) 

 
 



ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΨΧ0200 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας 

Διδάσκοντες : Κ. Μπονώτης 

Σκοπός : 

Περιγραφή των σχέσεων ψυχικής και σωματικής σφαίρας κατά την σωματική και ψυχική νόσο 

Περιεχόμενο : 

- Σώμα και ψυχή στην Ιατρική 

- Πόνος 

- Η εγκυμοσύνη ως σωματικό και ψυχικό γεγονός 

- Ψυχιατρικές διαταραχές κατά τις σωματικές νόσους 

- Ψυχιατρικές  διαταραχές κατά την περιεγχειριτική περίοδο 

- Συνύπαρξη σωματικής και ψυχικής νόσου 

- Επιπτώσεις ψυχιατρικών διαταραχών , διαταραχών στη σωματική υγεία 

- Ψυχοσωματικές ασθένειες 

- Η ασθένεια ως ρόλος 

- Θάνατος 

- Σχέση Ιατρού και Ασθενούς 

- Ανακοίνωση της αλήθειας 

- Εικονική θεραπεία 

- Ιατρογενείς νόσοι 

- Ευθανασία 

- Δικαιώματα των ασθενών 

- Οι έννοιες της υγείας και της νόσου 

- Ψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο 

Διδασκαλία:  Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 
 



ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΥΠ) ΒΕ1400 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τσέζου Ασπασία, Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Α. Τσέζου 

Σκοπός :  

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των αρχών και των εφαρμογών της Ιατρικής Γενετικής στην πρόληψη και στη 

διάγνωση των γενετικών νοσημάτων .  

Εξετάζονται μονογονιδιακά και πολυπαραγοντικά νοσήματα,  χρωμοσωμικά  σύνδρομα, ασθένειες που σχετίζονται με 

τη γενετική αποτύπωση καθώς και γενετικές μορφές καρκίνου. Περιγράφονται οι εφαρμογές της γονιδιακής θεραπείας 

για την αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενειών. 

Περιεχόμενο : 

Κληρονομικότητα μονογονιδιακών νοσημάτων: αναφορά σε παθήσεις. 

Αποκλίσεις από Μεντελική κληρονομικότητα. Γενετική αποτύπωση, μονογονεϊκή δισωμία, ασταθείς νουκλεοτιδικές 

επαναλήψεις: Παραδείγματα παθήσεων. 

Πολυπαραγοντική και Μιτοχονδριακή κληρονομικότητα: αναφορά σε ενδεικτικές παθήσεις.   

Γενετική πληθυσμών -  Ισορροπία Hardy-Weinberg. 

Γενετική Αιμοσφαιρινοπαθειών. 

Βιοχημική Γενετική: Γενετική βάση ενζυμοπαθειών (αλκαπτονουρία, PKU, ανεπάρκεια G6PD και α1αντιθρυψίνης).   

Μοριακή Γενετική: αναφορά σε ινοκυστική νόσο, νόσο Wilson κ.α. Σχέση γονότυπου - φαινότυπου. 

Κυτταρογενετική - Προγεννητική και Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση. 

Γενετική καρκίνου – Κληρονομικοί  καρκίνοι. 

Γονιδιακή θεραπεία- Πρωτόκολλα – Κλινικές δοκιμές. 

Φαρμακογενετική  

Γενετική Συμβουλευτική 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 



 



ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΜΡ0501 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ.Κ. Κουκούλης, Μ. Ιωάννου, Ε. Κωστοπούλου,  Μ. Σαμαρά 

Σκοπός : 

Το μάθημα έχει ως στόχο την μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων που αναπτύσσονται στους ιστούς και τα όργανα 

όλων των συστημάτων σε παθολογικές καταστάσεις, σε προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις-δυσπλασίες καθώς και σε 

καλοήθη και κακοήθη 

νεοπλάσματα. Αναλύονται οι παθογενετικοί μηχανισμοί των αντίστοιχων νοσημάτων και παρατίθενται επιδημιολογικά 

δεδομένα και κλινικές συσχετίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην μελέτη των κλασσικών ιστοπαθολογικών αλλά και 

των νεοτέρων μοριακών- κυτταρογενετικών χαρακτήρων των όγκων με προγνωστική και προβλεπτική σημασία. 

Περιεχόμενο : 

- Παθήσεις στοματικής κοιλότητας και γαστρεντερικού συστήματος 

- Ήπαρ: φλεγμονές-ηπατίτιδα, στεατωση, Ηπατική νόσος από ανεπάρκεια α1-ΑΤ , Πρωτοπαθής χολική κίρρωση , 

νόσοι χολαγγείων, Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειϊτις , Φαρμακογενείς ηπατικές αλλοιώσεις, Σύνδρομο Budd – 

Chiarri, κίρρωση, γενετικές αλλοιώσεις αιμοχρωμάτωση, ν. Wilson,  καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα. 

- Πάγκρεας,  Χοληφόρος οδός : φλεγμονώδεις παθήσεις, καλοήθη, κακοήθη νεοπλάσματα. 

- Γεννητικό σύστημα άρρενος: παθήσεις όρχεων, πέους, προστάτη αδένα 

- Γεννητικό σύστημα θήλεος: Νόσοι αιδοίου, κόλπου, τραχήλου μήτρας, ενδομητρίου-μυομητρίου, 

ωοθηκών-σάλπιγγας, τροφοβλαστική νόσος της κύησης 

- Μαστός: Καλοήθεις καταστάσεις και νεοπλάσματα. Κλινική σημασία ειδικών 

κυτταρογενετικών αλλοιώσεων-θεραπευτικών στόχων. 

- Σύστημα Ενδοκρινών αδένων: παθήσεις θυρεοειδούς, επινεφριδίων, υποφύσεως, ενδοκρινούς μοίρας παγκρέατος 

Διδασκαλία :Παραδόσεις - Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση :Γραπτές 

 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΕΙ0102 

 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Πετεινάκη Ευθυμία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ε. Πετεινάκη 

Σκοπός : 

1. Η περιγραφή των διαφόρων ιών (μορφολογικά χαρακτηριστικά, κύκλος ζωής κλπ) και ο ρόλος τους στις 

λοιμώξεις 

2. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος των ιογενών λοιμώξεων με έμφαση στην αξιολόγηση των εργαστηριακών 

αποτελεσμάτων 

Περιεχόμενο : 

-Μορφολογία, δομή και ταξινόμηση των ιών 

- Πολλαπλασιασμός των ιών-κυττροπαθογόνος δράση 

--Μηχανισμοί διαφυγής των ιών από τους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή 

- Εργαστηριακή διάγνωση των ιογενών λοιμώξεων 

-Αντιιικά φάρμακα (ιντερφερόνες, αντιρετροικά, αναστολείς ιικών ενζύμων κλπ ) 

- Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος 

-Ιογενείς γαστρεντερίτιδες 

-Ιογενείς λοιμώξεις ΚΝΣ 

- Ερπητοϊοί ( έρπης απλούς τύπου Ι και ΙΙ, ιός αvεμοβλογιάς – ερπης ζωστήρας, 

κυτταρομεγαλοϊοί,TMV, ιός Epstein - Barr ) 

-Συγγενείς και νεογνικές λοιμώξεις ιογενούς αιτιολογίας 

-Εξανθηματικές νόσοι 

- Ηπατοτρόποι ιοί ( HAV, HBV, HCV, HDV, HEV) - Ρετροϊοί : Human Immunodeficiency Virus - HIV και 

σύνδρόμο AIDS 

- Oγκογόνοι ιοί (HPV) 

- Ιοειδή και Prions 

Διδασκαλία: Θεωρία και εργαστήρια 

Αξιολόγηση: ΓΡΑΠΤΕΣ 

 
 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΠΘ0301 

 

Τομέας: Παθολογίας 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Μακαρίτσης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος 

Διδάσκοντες: Μακαρίτσης Κ, Νταλέκος Γ, Ρηγοπούλου Ε, Μπόγδανος Δ, Ζάχου Κ, Γατσέλης Ν, Ντάιος Γ, 

Μπόγδανος Δημ., Στεφανίδης Ι, Γουργουλιάνης Κ., Δανιήλ Ζ., Ποταμιάνος Σ, Καψωριτάκης Α, Φουρτούνας Κ, 

Βασιλόπουλος Γ, Μπαργιώτα Α, Γιαννακούλας Ν, Κατσιάρη Χ, Ελευθεριάδης Θ, Κερενίδη Θ 

Σκοπός: 

Η διδασκαλία έχει ως στόχο τη γνώση και απόκτηση εμπειρίας σε κύριες νοσολογικές οντότητες της Παθολογίας. 

Περιεχόμενο: 

Παθολογία Ι (3ο έτος, Εξάμηνο 6ο) 
Δύο φορές εβδομαδιαίως (4 ώρες θεωρία και 4 ώρες κλινική άσκηση) 
Στόχος   
Η Παθολογία Ι διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο στα πλαίσια του μαθήματος της Παθολογίας και συμπληρώνεται από τη 
Παθολογία ΙΙ η οποία διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο. Η διδασκαλία της Παθολογίας Ι έχει ως στόχο την γνώση και 
απόκτηση εμπειρίας στις νοσολογικές οντότητες της Παθολογίας, Λοιμώξεις - Καρδιαγγειακά νοσήματα -Νοσήματα 
Αναπνευστικού - Νοσήματα Γαστρεντερικού - Νοσήματα Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος.  
Αντικειμενικοί σκοποί   
Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν να εξειδικευτούν ως ακολούθως:  
• Η απόκτηση συστηματικής γνώσης των κύριων νοσολογικών οντοτήτων (νοσημάτων και κλινικών συνδρόμων). Ο 
φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους ορισμούς όπου απαιτείται, την επιδημιολογία, την παθογένεια, την φυσική ιστορία 
(τρόπους εισβολής, συμπτώματα, αντικειμενικά σημεία, εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα), τον τρόπο 
διαγνώσεως, τις επιπλοκές, την πρόγνωση και αδρά την αντιμετώπιση των επιμέρους νόσων της Παθολογίας.  
• Η απόκτηση εμπειρίας παρά την κλίνη του ασθενούς σχετικά με τα συμπτώματα, τα ευρήματα της αντικειμενικής 
εξέτασης, τα κατάλληλα εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.  
• Η κριτική αξιολόγηση των ως άνω ευρημάτων ενός εκάστου και του συνδυασμού τους και η εφαρμογή τους στη 
διάγνωση.  
Προϋποθέσεις   
• Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα της Παθολογίας κατά τρόπο αποδοτικό θα πρέπει να έχει τις γνώσεις 
του συνόλου των μαθημάτων των τριών πρώτων ετών. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του κανονισμού του 
προγράμματος σπουδών που καθορίζουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Για την αποδοχή των φοιτητών στην 
παρακολούθηση και τις εξετάσεις του μαθήματος θα εφαρμόζεται βεβαίως ο κανονισμός. Οι γνώσεις όμως των τριών 
πρώτων ετών ανταποκρίνονται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης και οδηγούν στη μέγιστη ωφέλεια του φοιτητή από 
την παρακολούθηση του μαθήματος της Παθολογίας.  
• Ορισμένες γνώσεις μαθημάτων των τριών πρώτων ετών έχουν στενή αλληλεξάρτηση και συμπλέκονται με την 
περιγραφή νοσημάτων και καταστάσεων του μαθήματος της Παθολογίας. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν μέρος της 
διδακτέας και εξεταστέας ύλης της Παθολογίας και σημειώνονται με σαφήνεια στις απαιτούμενες γνώσεις του 
μαθήματος. Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Παθολογίας   
• Οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Παθολογίας όπως αναλύονται παρακάτω δεν είναι 
προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο Παθολογίας και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής 
του. Τα κεφάλαια της Παθολογίας που το Πανεπιστήμιο έχει εκδώσει σε σημειώσεις, αποτελούν επιπρόσθετο 
σημαντικό βοήθημα για το φοιτητή.  
• Οι απαιτούμενες γνώσεις έχουν διαστρωματωθεί σε τέσσερεις κατηγορίες: πολύ σημαντικές, σημαντικές, επιθυμητές 
και στοιχειώδεις. Η διαστρωμάτωση έγινε με τα εξής κριτήρια: (1) Την συχνότητα των νοσημάτων στον Ελληνικό 
πληθυσμό, (2) την σημασία τους στην κατανόηση ευρύτερων γνωστικών πεδίων της Ιατρικής, (3) την χρησιμότητά τους 
ως εφόδιο ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει ο φοιτητής στο μέλλον και (4) επικαλύψεις με άλλα 
προπτυχιακά κλινικά μαθήματα.  
• Η διαστρωμάτωση αυτή έγινε για να βοηθηθεί ο φοιτητής στην μελέτη του και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι οι πολύ 
σημαντικές γνώσεις αρκούν για την επιτυχία. Στην πραγματικότητα οι σημαντικές δεν διαφέρουν από τις πολύ 

 
 



σημαντικές γνώσεις παρά μόνον ως προσέγγιση στην μελέτη τους από τον φοιτητή. Η έννοια των επιθυμητών γνώσεων 
δεν πρέπει να εκληφθεί ως προαιρετική απόκτηση αυτών των γνώσεων αλλά ως επικέντρωση στα πλέον ουσιώδη 
στοιχεία των σχετικών κεφαλαίων. Για τις στοιχειώδεις γνώσεις το νόημα δεν χρήζει επεξηγήσεως. Εν κατακλείδι το 
σύνολο των γνώσεων που περιγράφονται αποτελεί την διδακτέα και εξεταστέα ύλη.  
Γνώσεις   
1. Λοιμώδη νοσήματα   
1.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις    
1.1.1. Η έννοια των παθογόνων μικροοργανισμών, της λοιμογόνου δυναμεώς τους και των ευκαιριακών λοιμώξεων.  
1.1.2. Ταξινόμηση βακτηρίων και παθογενετικοί μηχανισμοί βακτηριακών λοιμώξεων (ιδιαίτερα είσοδος και 
αποικισμός, διείσδυση, πολλαπλασιασμός, παράκαμψη αμυντικών μηχανισμών).  
1.1.3. Πρόκληση κλινικής νόσου: Τοξίνες, πολλαπλασιασμός βακτηρίων, αντίδραση του οργανισμού.  
1.1.4. Ποιες είναι οι ομάδες (και υποομάδες όπου υπάρχουν) των αντιβακτηριακών φαρμάκων (αντιβιοτικά). Ποιοι 
είναι οι βασικοί μηχανισμοί δράσεώς τους, ποιοι οι μηχανισμοί αντοχής και με ποιους μηχανισμούς αναπτύσσεται 
αντοχή.  
1.1.5. Η σημασία της ευαισθησίας των βακτηρίων και αξιολόγηση των δοκιμασιών ευαισθησίας in vitro. Σημασία της 
ανοσολογικής κατάστασης του ασθενούς και της εντοπίσεως της λοίμωξης. Αρχές στις οποίες βασίζεται η συνδυασμένη 
χημειοθεραπεία των λοιμώξεων.  
1.1.6. Κύριες ομάδες αντιβακτηριακών φαρμάκων, τρόποι δράσεως, κύριες παρενέργειες.  
1.1.7. Κλινικές εφαρμογές των επιμέρους αντιβιοτικών και ομάδων αντιβιοτικών.  
1.1.8. Ταξινόμηση των ιών και παθογενετικοί μηχανισμοί ιογενών λοιμώξεων (κυτταρική προσκόλληση, είσοδος στα 
κύτταρα αναπαραγωγής, διασπορά)  
1.1.9. Ποια είναι τα κύρια αντιϊκά φάρμακα (πλην των αντιρετροϊκών) πως δρουν και ποιες οι κύριες κλινικές ενδείξεις 
τους.  
1.1.10. Γενική μορφολογική κατάταξη των μυκήτων. Ποια είναι τα κύρια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη 
συστηματική θεραπεία των μυκητιάσεων. Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσεώς τους και οι κύριες κλινικές εφαρμογές.  
1.1.11. Παράσιτα (πρωτόζωα και έλμινθες): Ταξινόμηση, παθογενετικοί μηχανισμοί λοιμώξεως και ανοσολογική 
απάντηση.  
1.1.12. Λοιμώξεις σε άτομα με διαταραχές αμυντικών μηχανισμών και ιδιαίτερα ατόμων με έκπτωση της χυμικής και 
κυτταρικής ανοσίας.  
1.1.13. Εμβόλια ενηλίκων, (ποια είναι, και ποιες οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, και οι επιπλοκές) και παθητική 
ανοσοποίηση.  
1.1.14. Λοιμώξεις από τον ιό του ζωστήρα-ανεμευλογιάς: Επιδημιολογία, τρόποι μεταδόσεως, παθογένεια, κλινική 
εικόνα και επιπλοκές ανεμευλογιάς. Παθογένεια, κλινική εικόνα, ειδικές εντοπίσεις και επιπλοκές ζωστήρα. 
Προφύλαξη και θεραπεία των λοιμώξεων από τον ιό του ζωστήρα-ανεμευλογιάς.  
1.1.15. Λοιμώξεις από τον ιό Epstein Barr: Επιδημιολογία, τρόπος μετάδοσης, παθογένεια, κλινικές εικόνες και 
ιδιαίτερα η κλινική εικόνα της λοιμώδους μονοπυρηνώσεως, εργαστηριακά ευρήματα, παραγόμενα αντισώματα και 
διάγνωση της νόσου. Η σημασία του ιού στην ανάπτυξη νεοπλασμάτων.  
1.1.16. Λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό: Επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, το σύνδρομο της μονοκυττάρωσης από 
κυτταρομεγαλοϊό, λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό σε ανοσοκατασταλμένους. Διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων 
από κυτταρομεγαλοϊό.  
1.1.17. Γρίπη. Στοιχεία ιολογίας (τύποι ιών), επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, κλινική εικόνα, επιπλοκές, διάγνωση, 
πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου.  
1.1.18. Ρετροϊκές λοιμώξεις γενικά και λοιμώξεις από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV): Στοιχεία 
ιολογίας, τρόποι μετάδοσης και επιδημιολογία, στοιχεία παθογένειας, κλινική πορεία της λοιμώξεως (οξύ σύνδρομο, 
ασυμπτωματική λοίμωξη, πρώιμη συμπτωματική λοίμωξη και συστηματικές εκδηλώσεις). Στις τελευταίες 
περιλαμβάνεται η νευρολογική νόσος, οι δευτερογενείς λοιμώξεις, τα νεοπλάσματα και άλλες εκδηλώσεις. Διάγνωση ( 
μεθοδολογία και εφαρμογή της).  
1.1.19. Πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Στοιχεία μικροβιολογίας, παθογένεια, είδη λοιμώξεων με τις αντίστοιχες 
κλινικές εικόνες και θεραπεία.  
1.1.20. Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις. Στοιχεία μικροβιολογίας και ταξινόμηση στρεπτόκοκκων, επιδημιολογία και 
περιγραφή των κλινικών μορφών των λοιμώξεων (οστρακιά, φαρυγγίτιδα, ερυσίπελας κλπ). Επιπλοκές και θεραπεία.  
1.1.21. Σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις. Στοιχεία μικροβιολογίας, παθογένεια, ευπαθείς πληθυσμοί, μορφές 

 
 



σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων και θεραπεία.  
1.1.22. Λοιμώξεις από Gram (-) εντερικά βακτήρια: Στοιχεία μικροβιολογίας και παθογένειας των σχετικών λοιμώξεων.  
1.1.23. Λοιμώξεις από E. Coli: Επιδημιολογία, κλινικές μορφές της λοιμώξεως, διάγνωση και θεραπεία  
1.1.24. Μη τυφοειδικές σαλμονελώσεις. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, κλινικά σύνδρομα, διάγνωση και 
θεραπεία.  
1.1.25. Βρουκελλώσεις. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογίας, κλινικά σύνδρομα, διάγνωση και θεραπεία  
1.1.26. Φυματίωση : Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, στοιχεία παθογένειας (έμφυτη και επίκτητη ανοσία, 
αρχική βλάβη, μεταπρωτοπαθής φυματίωση). Περιγραφή της κλινικής εικόνας και της πορείας της πρωτοπαθούς και 
μεταπρωτοπαθούς φυματίωσης. Διάγνωση της πνευμονικής φυματίωσης. Δοκιμασία φυματίνης (αρχή της δοκιμασίας, 
αξιολόγηση). Ανεργία έναντι της φυματίνης και καταστάσεις ανεργίας. Περιγραφή των εξωπνευμονικών μορφών 
φυματιώσεως. Αντιφυματικά φάρμακα, αρχές που προσδιορίζουν τη χορήγησή τους και παρενέργειες. Η σημασία του 
εμβολίου BCG και χημειοπροφύλαξη.  
1.1.27. Λεϊσμανιάσεις. Στοιχεία μικροβιολογίας και επιδημιολογίας, τρόποι μεταδόσεως, κλινική εικόνα και επιπλοκές, 
διάγνωση και θεραπεία της σπλαχνικής λεϊσμανιάσεως.  
     1.2. Σημαντικές γνώσεις   
1.2.1. Φυσιολογικές χλωρίδες στοματικής κοιλότητας και εντέρου  
1.2.2. Αμυντικοί μηχανισμοί έναντι των λοιμώξεων  
1.2.3. Επιφανειακοί, φυσικοί και χυμικοί φραγμοί, μη ειδική άμυνα, ειδικοί ανοσολογικοί μηχανισμοί.  
1.2.4. Ερυθρά: Στοιχεία επιδημιολογίας, τρόποι μετάδοσης, κλινική εικόνα και επιπλοκές (ειδικότερα σε εγκύους), 
διάγνωση, προφύλαξη.  
1.2.5. Ιλαρά: Επιδημιολογία, παθογένεια, τρόποι μετάδοσης, κλινική εικόνα και επιπλοκές, διάγνωση, αντιμετώπιση και 
προφύλαξη.  
1.2.6. Επιδημική παρωτίτιδα. Επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, κλινική εικόνα, επιπλοκές, αντιμετώπιση και πρόληψη.  
1.2.7. Λοιμώξεις από μηνιγγιτιδόκοκκο. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, η έννοια της φορείας και ευπαθή 
άτομα, τρόπος μετάδοσης, παθογένεια, προκαλούμενα κλινικά σύνδρομα, επιπλοκές, θεραπεία και πρόληψη.  
1.2.8. Λεγεωνελλώσεις. Στοιχεία μικροβιολογίας και επιδημιολογίας τρόπος μετάδοσης, κλινικές εκδηλώσεις, 
διάγνωση, θεραπεία.  
1.2.9. Λοιμώξεις από εντερικά Gram (-) βακτηρίδια εκτός της E. Coli: Ποιά βακτηρίδια ανήκουν στην κατηγορία αυτή 
και τί λοιμώξεις προκαλούν.  
1.2.10. Λοιμώξεις από ψευδομονάδες. Επιδημιολογικά στοιχεία, κλινικά σύνδρομα, διάγνωση και θεραπεία.  
1.2.11. Σιγκελλώσεις. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία και παθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις, θεραπεία και 
πρόληψη.  
1.2.12. Καμπυλοβακτηριώσεις: Στοιχεία μικροβιολογίας, τρόποι μετά-δοσης, κλινικό φάσμα εκδηλώσεων, διάγνωση 
και θεραπεία.  
1.2.13. Γερσινιώσεις. Στοιχεία μικροβιολογίας, τρόποι μετάδοσης, κλινικό φάσμα εκδηλώσεων, διάγνωση και θεραπεία.  
1.2.14. Κλωστηριδιακές λοιμώξεις. Στοιχεία μικροβιολογίας των κλωστηριδίων, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική 
εικόνα, διάγνωση και θεραπεία τετάνου καθώς και προφύλαξη, ιδιαίτερα σε τραυματισμούς. Παθογένεια, μορφές της 
νόσου αναλόγως του τρόπου προκλήσεώς της, κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπεία αλλαντιάσεως. Τροφικές 
δηλητηριάσεις και κολίτιδα προκαλούμενη από κλωστηρίδια.  
1.2.15. Μεικτές αναερόβιες λοιμώξεις. Γενικά χαρακτηριστικά αναερόβιων λοιμώξεων ως προς τις προϋποθέσεις 
διεισδύσεως, την παθογένεια και τις κλινικές εκδηλώσεις. Κλινικά σύνδρομα που προκαλούν ή συμμετέχουν τα 
αναερόβια βακτήρια, διάγνωση και θεραπεία.  
1.2.16. Λεπτοσπειρώσεις. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, τρόπος μετάδοσης, φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, 
επιπλοκές, διάγνωση, θεραπεία.  
1.2.17. Νόσος Lyme. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογίας, τρόπος μετάδοσης, κλινικές εκδηλώσεις κατά στάδια, 
διάγνωση και θεραπεία.  
1.2.18. Λοιμώξεις από μυκοπλάσματα. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, 
διάγνωση και θεραπεία.  
1.2.19. Αμοιβάδωση. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, τρόπος μετάδοσης, φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, 
διάγνωση αναλόγως της εντοπίσεως, θεραπεία.  
1.2.20. Ελονοσία. Στοιχεία μικροβιολογίας και κύκλος του παρασίτου. Παθογένεια και είδος ανοσίας στο παράσιτο. 
Κλινικές εικόνες, επιπλοκές, διάγνωση, στοιχεία θεραπείας και πρόληψη.  

 
 



1.2.21. Τοξοπλάσμωση. Στοιχεία μικροβιολογίας, βιολογικός κύκλος του πρωτοζώου, τρόπος μετάδοσης και 
παθογένεια των λοιμώξεων, φάσμα κλινικών συνδρόμων, (συγγενής τοξοπλάσμωση, επίκτητη τοξοπλάσμωση σε μη 
ανοσοκατασταλμένα και ανοσοκατασταλαμένα άτομα), διάγνωση και αντιμετώπιση.  
1.2.22. Λαμβλίαση: Στοιχεία παρασιτολογίας, επιδημιολογία και ευπαθή άτομα, κλινικές μορφές λοιμώξεως, διάγνωση 
και θεραπεία.  
  
       1.3. Επιθυμητές γνώσεις   
1.3.1. Λοιμώξεις από τον ιό του απλού έρπητος (τύποι ιών, τρόπος μετάδοσης, παθογένεια, μορφές κλινικών 
εκδηλώσεων, αντιμετώπιση)  
1.3.2. Αδενοϊώσεις: Στοιχεία ιολογίας, τρόπος μετάδοσης, κύρια κλινικά σύνδρομα  
1.3.3. Εντεροϊώσεις: Στοιχεία ιολογίας και ομάδες εντεροϊών. Επιδημιολογία, παθογένεια, τρόποι μετάδοσης και κύρια 
κλινικά σύνδρομα.  
1.3.4. Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού. Επιδημιολογικά στοιχεία κύριες ομάδες παθογόνων ιών και κλινικά 
σύνδρομα.  
1.3.5. Διφθερίτιδα: Στοιχεία μικροβιολογίας, τρόποι μετάδοσης, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα και 
επιπλοκές, πρόγνωση, διάγνωση, θεραπεία, προφύλαξη.  
1.3.6. Άνθρακας: Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, κλινικές μορφές, πρόγνωση, θεραπεία.  
1.3.7. Λιστερίωση: Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, περιγραφή κλινικών συνδρόμων σε 
εγκύους και μη, διάγνωση, θεραπεία. 
1.3.8. Λοιμώξεις από τον αιμόφιλο της ινφλουένζας. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, τρόπος μετάδοσης, 
κλινικά σύνδρομα, αντιμετώπιση και πρόληψη.  
1.3.9. Κοκύτης: Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογίας και παθογένεια της λοίμωξης. Τρόπος μετάδοσης, κλινική 
εικόνα και επιπλοκές. Διάγνωση, θεραπεία, προφύλαξη.  
1.3.10. Τυφοειδής πυρετός: Ορισμός, τρόπος μετάδοσης, επιδημιολογία, κλινική εικόνα και πορεία, επιπλοκές, 
πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία.  
1.3.11. Χολέρα: Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, κλινική εικόνα και επιπλοκές, διάγνωση, 
πρόγνωση και θεραπεία.  
1.3.12. Λοιμώξεις από ακτινομύκητες. Στοιχεία μικροβιολογίας, παθογένεια και προδιαθετικοί παράγοντες, κλινικές 
μορφές, διάγνωση και θεραπεία.  
1.3.13. Νοκαρδίαση: Στοιχεία μικροβιολογίας, τρόπος μετάδοσης, ευπαθή άτομα, κλινικές μορφές, πρόγνωση και 
θεραπεία.  
1.3.14. Ρικετσιώσεις. Ομάδες ρικετσιώσεων και επιδημιολογία, κλινική εικόνα, πρόγνωση και θεραπεία των 
κυριότερων από αυτές.  
1.3.15. Χλαμυδιακές λοιμώξεις. Στοιχεία μικροβιολογίας και λοιμώξεις από C. Trachomatis.  
1.3.16. Ψιττάκωση. Στοιχεία μικροβιολογίας, επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπεία.  
1.3.17. Καντιντίαση: Στοιχεία μυκητολογίας, παθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις (τοπικές και συστηματικές), διάγνωση 
και θεραπεία.  
1.3.18. Ασπεργίλλωση: Αιτιολογία, παθογένεια, κλινικά σύνδρομα, διάγνωση και αντιμετώπιση.  
1.3.19.Λοιμώξεις από πνευμονοκύστη Carinii: Αιτιολογία, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις, πορεία, 
πρόγνωση και θεραπεία.  
1.3.20. Εντερικές πλατυελμινθικές λοιμώξεις: Στοιχεία παρασιτολογίας με γνώση των κύριων παρασίτων και των 
λοιμώξεων που προκαλούν καθώς και αντιμετώπιση.  
1.3.21. Εχινοκοκκίαση. Στοιχεία παρασιτολογίας, μορφολογία κύστεων, εκδηλώσεις αναλόγως των προσβεβλημένων 
οργάνων, επιπλοκές ρήξεως των κύστεων. Διάγνωση και αντιμετώπιση της εχινοκόκκου κύστεως.  
1.3.22. Κυστικέρκωση: Περιγραφή του τρόπου αναπτύξεως και κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις.  
1.3.23. Εντερικές νηματελμινθικές λοιμώξεις. Στοιχεία παρασιτο-λογίας και αδρή περιγραφή της διαγνώσεως και 
αντιμετωπίσεως της ασκαριδιάσεως, των λοιμώξεων από αγκυλόστωμα το δωδεκαδακτυλικό, της στρογγυλοειδιάσεως, 
της τριχινουριάσεως και της οξυουριάσεως.  
          1.4. Στοιχειώδεις γνώσεις   
1.4.1. Ευλογιοϊώσεις: Ποιοι είναι οι ευλογιοϊοί και ποιες λοιμώξεις προκαλούν.  
1.4.2. Παρβοϊώσεις: Ποιοι είναι οι παρβοϊοί και ποια η σημασία τους.  
1.4.3. Παπαβοϊώσεις: Κύριες υποομάδες και κλινική σημασία.  

 
 



1.4.4. Λύσσα: Ορισμός, επιδημιολογία, τρόπος μετάδοσης, παθογένεια, κλινική εικόνα και προφύλαξη.  
1.4.5. Αρμποϊώσεις.: Τρόποι μετάδοσης, ομάδες προκαλούμενων κλινικών συνδρόμων.  
1.4.6. Για ποιες λοιμώξεις ενοχοποιούνται οι μοραξέλλες.  
1.4.7. Λοιμώξεις από ακινητοβακτήρια: Η σημασία τους σε νοσοκομειακές λοιμώξεις.  
1.4.8. Τουλαραιμία: Στοιχεία μικροβιολογίας, τρόπος μετάδοσης, κύριες κλινικές μορφές.  
1.4.9. Πανώλης: Στοιχεία μικροβιολογίας, τρόπος μετάδοσης, κύριες κλινικές μορφές.  
1.4.10. Νόσος εκ δήγματος γαλής: Αιτιολογία, επιδημιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση και θεραπεία.  
1.4.11. Λέπρα: Τρόποι μετάδοσης, κύριες κλινικές μορφές, τρόπος διάγνωσης.  
1.4.12. Υπόστροφος πυρετός: Στοιχεία μικροβιολογίας, τρόπος μετάδοσης, κλινική εικόνα, διάγνωση.  
1.4.13. Ιστοπλάσμωση: Στοιχεία μικροβιολογίας, κύριες κλινικές μορφές, διάγνωση.  
1.4.14. Κοκκιδιοειδομύκωση: Στοιχεία μικροβιολογίας, κύριες κλινικές μορφές, διάγνωση.  
1.4.15. Βλαστομύκωση:Στοιχεία μικροβιολογίας, κύριες κλινικές μορ-φές, διάγνωση.  
1.4.16. Ιστικές νηματελμινθικές λοιμώξεις: Αδρά περιγραφή της παρασιτολογίας, τρόπος μεταδόσεως και κλινικές 
εκδηλώσεις της τριχινώσεως και της τοξοκαριάσεως.  
1.4.17. Φιλαριακές λοιμώξεις: Επιδημιολογικά δεδομένα και λοιμώξεις που προκαλούν οι φιλάριες.  
1.4.18. Λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες: Στοιχεία παρασιτο-λογίας, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινικές 
εκδηλώσεις οξείας και χρόνιας λοίμωξης, διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων από σχιστοσώματα. Λοιμώξεις από 
τριματώδεις σκώληκες των χοληφόρων και χοληφόρων-ήπατος.  
2. Μείζονα μικροβιακά κλινικά σύνδρομα   
          2.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις   
2.1.1. Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης, σήψη: Ορισμοί, παθογένεια, περιγραφή κλινικής εικόνας, 
διάγνωση και θεραπεία.  
2.1.2. Οξεία μικροβιακή φαρυγγίτιδα. Αιτιολογικοί παράγοντες, κλινικές εκδηλώσεις αναλόγως του αιτίου, επιπλοκές, 
διάγνωση, αντιμετώπιση.  
2.1.3. Ουρολοιμώξεις: Ορισμοί, αιτιολογία και προδιαθετικοί παράγοντες, επιδημιολογία, κλινικοεργαστηριακές 
εκδηλώσεις (ασυμπτωματική βακτηριουρία, οξεία κυστίτις, οξεία πυελονεφρίτις, ουρολοιμώξεις σε καθετηριασμένους), 
διάγνωση, βασικές αρχές θεραπείας.  
2.1.4. Οξεία μικροβιακή γαστρεντερίτιδα: Ορισμός, επιδημιολογία, αιτιολογικοί παράγοντες, παθογένεια (σημασία 
αμυντικών μηχανισμών και λοιμογόνων παραγόντων των μικροβίων καθώς και μηχανισμοί πρόκλησης κλινικής 
νόσου), επιδημιολογικές μορφές, κλινικές εκδηλώσεις (ιδιαίτερα διάκριση φλεγμονωδών και μη φλεγμονωδών 
διαρροιών), κριτήρια ενδεικτικά σοβαρής νόσου και βασικές αρχές αντιμετωπίσεως.  
2.1.5. Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα: Ορισμός και ταξινόμηση. Αιτιολογικοί παράγοντες και παθογένεια ενδοκαρδιτίδων 
αυτοχθόνων βαλβίδων, ενδοκαρδίτιδες σε τοξικομανείς και ενδοκαρδίτιδες προσθετικών βαλβίδων. Κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα. Διαγνωστικά κριτήρια και διάγνωση. Βασικές αρχές αντιμετωπίσεως.  
2.1.6 Βακτηριακή μηνιγγίτιδα: Αιτιολογικοί παράγοντες, παθογένεια αναλόγως του αιτίου, κλινικές εκδηλώσεις, 
αντικειμενικά ευρήματα, εργαστηριακά ευρήματα και ιδιαίτερα ευρήματα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Διάγνωση και 
αρχές θεραπείας. Ειδικές μορφές βακτηριακής μηνιγγίτιδας (φυματιώδης, συφιλιδική, μυκητιασική κλπ).  
2.1.7. Ιογενής μηνιγγίτιδα: Αιτιολογικοί παράγοντες, κλινικοεργαστη-ριακές εκδηλώσεις, ευρήματα του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού, διάγνωση και θεραπεία.  
2.1.8. Νοσοκομειακές λοιμώξεις: Ορισμός, συχνότητα, συνηθέστερα παθογόνα, προδιαθετικοί παράγοντες και κύριες 
λοιμώξεις που προκαλούνται.  
2.1.9. Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας: Ορισμοί, κύριες ομάδες νόσων με τα κυριότερα επιμέρους νοσήματα που 
εμφανίζονται ως πυρετός αγνώστους αιτιολογίας και διαγνωστική προσέγγιση.  
           2.2. Σημαντικές γνώσεις   
2.2.1. Ερυσίπελας και κυτταρίτιδα: Ορισμοί, αιτιολογικοί παράγοντες, κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπεία.  
2.2.2. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ποια παθογόνα μεταδί-δονται σεξουαλικώς και ποια κλινικά σύνδρομα 
προκαλούν στα γεννητικά όργανα ή και σε άλλα συστήματα.  
2.2.3 Αιματογενής οστεομυελίτις: Ορισμός, αιτιολογικοί παράγοντες, εκδηλώσεις οξείας αιματογενούς οστεομυελίτιδας 
και σπονδυλικής οστεο-μυελίτιδας. Διάγνωση και αντιμετώπιση.  
2.2.4. Σηπτική αρθρίτιδα: Πώς προκαλείται, προδιαθετικοί παράγοντες, συνήθη παθογόνα, κλινική εικόνα, 
εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και αντιμετώπιση.  
3. Καρδιαγγειακά νοσήματα   

 
 



          3.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις   
3.1.1. Στοιχεία φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας και ιδιαίτερα η σημασία των τελοδιαστολικών όγκων, της 
κολπικής συστολής, της ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου και του κοιλιακού μεταφορτίου.  
3.1.2. Ορισμός, αιτιολογική βάση και εκλυτικοί παράγοντες της καρδιακής ανεπάρκειας.  
3.1.3. Μορφές καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ): Συστολική-διαστολική ΚΑ, υψηλής-χαμηλής παροχής ΚΑ, δεξιά-
αριστερή ΚΑ, προς τα εμπρός-προς τα πίσω ΚΑ.  
3.1.4. Συμπτώματα (με έμφαση στους τύπους της δύσπνοιας) και αντικειμενικά ευρήματα της καρδιακής ανεπάρκειας.  
3.1.5. Κριτήρια διαγνώσεως ΚΑ.  
3.1.6. Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα: Ορισμός, παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα, αντικειμενικά και απεικονιστικά 
ευρήματα, διάγνωση και θεραπεία.  
3.1.7. Αιτιολογία και παθογένεια ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Τυπικές κλινικές εκδηλώσεις, ηλεκτροκαρδιογραφικά 
ευρήματα και ευρήματα αντικειμενικής εξέτασης στην σταθερή στηθάγχη. Διαγνωστική προσέγγιση στην σταθερή 
στηθάγχη (δοκιμασία κοπώσεως, δοκιμασία κοπώσεως με θάλιο). Πρόγνωση σταθερής στηθάγχης. Θεραπεία σταθερής 
στηθάγχης (Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, θεραπεία παραγόντων κινδύνου και αντιμετώπιση). Πώς ορίζεται η ασταθής 
στηθάγχη και η στηθάγχη Prizmental.  
3.1.8. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Παθογένεια και κλινική παρουσίαση. Αντικειμενικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά και 
εργαστηριακά ευρήματα του εμφράγματος. Αντιμετώπιση πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, αρχική 
αντιμετώπιση στο νοσοκομείο, η σημασία της ινωδολύσεως και επεμβατική επαναγγειώσεως του μυοκαρδίου. 
Συνοπτική περιγραφή των μειζόνων επιπλοκών του καρδιακού εμφράγματος.  
3.1.9. Ορισμός, αιτιολογική ταξινόμηση, κλινικές εκδηλώσεις και αντικειμενικά ευρήματα οξείας περικαρδίτιδας. 
Διαγνωστική προσπέλαση. Πώς ορίζεται ο περικαρδιακός επιπωματισμός, ποια είναι τα συνήθη αίτια, τα συμπτώματα, 
τα αντικειμενικά ευρήματα και η αντιμετώπιση του επιπωματισμού.  
3.1.10. Πώς ορίζεται, ποιος είναι ο επιπολασμός και πώς ταξινομείται η αρτηριακή υπέρταση.  
3.1.11. Περιγραφή των προδιαθετικών παραγόντων ιδιοπαθούς υπέρτασης.  
3.1.12. Ποια είναι η φυσική ιστορία και οι επιπτώσεις σε όργανα στόχους της αρτηριακής υπέρτασης.  
3.1.13. Μορφές δευτεροπαθούς αρτηριακής υπέρτασης και διαγνω-στική προσέγγιση.  
3.1.14. Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης. Φαρμακευτική αγωγή αρτηριακής 
υπέρτασης. Ομάδες αντιϋπερτασικών φαρμάκων, τρόπος δράσεώς τους και παρενέργειες. Αρχές αντιμετώπισης 
αρτηριακής υπέρτασης.  
3.1.15. Κακοήθης υπέρταση: Πώς ορίζεται, παθογένεια, κύρια συμπτώ-ματα, αντιμετώπιση.  
3.1.16.Φλεβικές θρομβώσεις: Προδιαθετικοί παράγοντες, τρόποι διαγνώσεως και θεραπεία φλεβικών θρομβώσεων. 
Προφύλαξη φλεβικών θρομβώσεων.  
          3.2. Σημαντικές γνώσεις   
3.2.1. Ορισμός, παθογένεια, επιδημιολογία, κλινικοεργαστηριακή εικόνα ρευματικού πυρετού.  
3.2.2. Αιτιολογία, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές, αντικειμενικά ευρήματα και διάγνωση 
βαλβιδοπαθειών.  
3.2.3. Στοιχεία φυσιολογίας και παθοφυσιολογία πνευμονικής κυκλοφορίας.  
3.2.4. Πνευμονική υπέρταση: Ορισμός, καταστάσεις που την προκαλούν, παθοφυσιολογία, διαγνωστική προσέγγιση. 
Φυσική ιστορία πρωτοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης.  
3.2.5. Πνευμονική καρδιά οφειλόμενη σε πνευμονικές εμβολές (οξεία και χρόνια). Κλινικοεργαστηριακά ευρήματα 
πνευμονικής καρδιάς σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και περιοριστικές νόσους των πνευμόνων.  
3.2.6. Παθογένεια (συσσώρευση και τροποποίηση λιποπρωτεϊνών, ρόλος λευκοκυττάρων και σχηματισμός αφρωδών 
κυττάρων), εξέλιξη και επιπλοκές αθηροσκλήρυνσης. Προδιαθετικοί παράγοντες αθηροσκλή-ρυνσης, προκαλούμενα 
κλινικά σύνδρομα και πρόληψη (μείωση λιπιδίων αίματος και αντιϋπερτασική αγωγή).  
3.2.7. Αορτικά ανευρύσματα, ορισμός, υποκείμενα νοσήματα και φυσική ιστορία. Ορισμός, κλινική εμφάνιση , 
διάγνωση και θεραπεία διαχωριστικού ανευρύσματος της αορτής.  
           3.3. Επιθυμητές γνώσεις   
3.3.1. Χρόνιες περικαρδιακές συλλογές: Πού μπορεί να οφείλονται, κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση.  
3.3.2. Χρόνια συμπιεστική περικαρδίτιδα: Κλινικές εκδηλώσεις και αντικειμενικά ευρήματα.  
 4. Νοσήματα Αναπνευστικού  
          4.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις   
4.1.1. Αξιολόγηση ακτινογραφίας θώρακος (απλή θώρακος και υπολογιστική τομογραφία) και ιδιαίτερα στην 

 
 



απεικόνιση ατελεκτασιών, πυκνώσεων, δυκτιοζώδους προτύπου, οζωδών βλαβών, κεχροειδών βλαβών, πλευριτικής 
συλλογής και όγκων μεσοθωρακίου.  
4.1.2. Τρόποι ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας: Ορισμοί και σημασία των παραμέτρων της δυναμικής 
σπειρομέτρησης, των στατικών όγκων και της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων.  
4.1.3. Αξιολόγηση τιμών αερίων αίματος  
4.1.4. Εργαστηριακές εξετάσεις πτυέλων (χρώση Gram, κοινές καλλιέργειες, ειδικές χρώσεις και καλλιέργειες, 
κυτταρολογική εξέταση). Εφαρμογές και κλινική σημασία.  
4.1.5. Κύριες ενδείξεις και αντενδείξεις βρογχοσκοπήσεως (διαγνωστικές και θεραπευτικές). Κύριες επιπλοκές.  
4.1.6. Ενδείξεις θωρακοκέντησης, εξετάσεις πλευριτικού υγρού και αξιολόγησή τους.  
4.1.7.Ορισμός, συχνότητα και επιδημιολογία, ταξινόμηση, παθογένεια και παθοφυσιολογία βρογχικού άσθματος. 
Παράγοντες που δημιουργούν ή συμβάλουν στην εμφάνιση άσθματος. Κλινικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση του 
βρογχικού άσθματος ανάλογα με αυτά. Διάγνωση βρογχικού άσθματος, ομάδες αντιασθματικών φαρμάκων 
(περιλαμβανομένου του τρόπου δράσεως και των παρενεργειών) και αρχές φαρμακευτικής θεραπείας του άσθματος 
(στην οξεία φάση και χρονίως).  
4.1.8. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Ορισμός της νόσου καθώς και ορισμοί της χρόνιας βρογχίτιδας 
και του εμφυσήματος. Επιδημιολογία, περιγραφή αιτιολογικών παραγόντων και παθοφυσιολογία της ΧΑΠ. Κλινικές 
εκδηλώσεις, αντικειμενικά σπειρομετρικά και απεικονιστικά ευρήματα ανάλογα με την επικράτηση χρόνιας βρογχίτιδας 
ή εμφυσήματος. Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΧΑΠ.  
4.1.9. Αιτιολογικοί παράγοντες και εκδηλώσεις οξείας βρογχίτιδας.  
4.1.10. Με ποιους αμυντικούς μηχανισμούς επιτυγχάνεται η στειρότητα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και 
ποιοι είναι οι μηχανισμοί εισόδου μικροβίων σ’ αυτό. Καταστάσεις που προδιαθέτουν την είσοδο των παθογόνων.  
4.1.11. Ταξινόμηση πνευμονιών ανάλογα με την αιτιολογική εικόνα, τους αιτιολογικούς παράγοντες και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις αναπτύξεως της λοιμώξεως.  
4.1.12. Εξωνοσοκομειακές πνευμονίες: Συνηθέστερα παθογόνα, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα καθώς και 
διάκριση τυπικών και άτυπων πνευμονιών. Μηχανισμοί προκλήσεως και χαρακτηριστικές πνευμονίες από εισρρόφηση. 
Σε ποια λοιμώδη νοσήματα η πνευμονία είναι μέρος ή κύρια εκδήλωσή τους σε συγκεκριμένες ενδημικές περιοχές. 
Αίτια και κλινική σημασία υποτροπιαζουσών πνευμονιών.  
4.1.13. Διερεύνηση πνευμονίτιδας με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, το ιστορικό, την κλινική εικόνα, τα 
εργαστηριακά ευρήματα και ιδίως τα απεικονιστικά ευρήματα, την εξέταση των πτυέλων και τις ορολογικές 
δοκιμασίες.  
4.1.14. Ποιες είναι οι κύριες επιπλοκές της πνευμονίας και ποια τα κύρια εργαστηριακά και απεικονιστικά 
χαρακτηριστικά τους.  
4.1.15. Πώς ορίζεται το πνευμονικό απόστημα και ταξινόμηση των πνευμονικών αποστημάτων. Σε ποιες περιπτώσεις 
αναπτύσσεται πνευμονικό απόστημα από εισρρόφηση στοματοφαρυγγικών εκκριμάτων, ποια παθογόνα εμπλέκονται 
και ποια η φυσική ιστορία της νόσου  
4.1.16. Εμπειρική θεραπεία εξωνοσοκομειακής πνευμονίας ανάλογα με την ηλικία και τις υποκείμενες νόσους των 
ασθενών. Κλινικοεργαστηριακά στοιχεία που συνηγορούν για την εισαγωγή των ασθενών με πνευμονία στο 
νοσοκομείο. Θεραπεία των περιπτώσεων πνευμονίας που εισάγονται στο νοσοκομείο ανάλογα με την βαρύτητα και 
κριτήρια σοβαρής πνευμονίας. Αντιμετώπιση αναερόβιων πνευμονιών και αποστημάτων. Πρόγνωση των διαφόρων 
μορφών πνευμονίας.  
4.1.17. Διάμεσες νόσοι των πνευμόνων: πώς ορίζονται, ποιες παθογενετικές διαδικασίες ενοχοποιούνται, ποιες είναι οι 
συχνότερες μορφές. Κλινικοεργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση (ιστορικό, τρόπος κλινικής εμφανίσεως, 
περιβαλλοντικό ιστορικό, αντικειμενικά και απεικονιστικά ευρήματα, ευρήματα λειτουργικών πνευμονικών δοκιμασιών 
και αερίων αίματος). Σημασία πνευμονικής βιοψίας.  
4.1.18. Αιτιολογία και προδιαθετικοί παράγοντες πνευμονικής εμβολής. Παθοφυσιολογικές διαταραχές από το 
αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα. Κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα με την έκταση της εμβολής. Διαγνωστική 
προσέγγιση πνευμονικής εμβολής (ακτινολογικά ευρήματα, σπινθηρογράφημα αιματώσεως-αερισμού, υψηλής 
ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία, αγγειογραφία). Αντιμετώπιση πνευμονικής εμβολής.  
4.1.19. Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια των ενηλίκων: Ορισμός, συχνότητα και κυριότερα αίτια. Παθογένεια, 
παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, αντικειμενικά και απεικονιστικά ευρήματα, διαταραχές αερίων αίματος, 
διάγνωση και βασικές αρχές θεραπείας.  
4.1.20. Αιτιολογία, εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση, διάγνωση και διαφορική διάγνωση πλευριτικών 

 
 



συλλογών.  
          4.2. Σημαντικές γνώσεις   
4.2.1. Ορισμός, συχνότητα, αιτιολογία (συγγενή και επίκτητα αίτια), παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά, κλινικές 
εκδηλώσεις, διαγνωστικά μέσα και αντιμετώπιση βρογχεκτασιών.  
4.2.2. Αδρή παθολογική ανατομική και παθοφυσιολογία της διάμεσης πνευμονικής ίνωσης. Κλινική εικόνα 
(συμπτώματα και αντικειμενικά ευρήματα), ακτινολογικά και σπειρομετρικά ευρήματα της νόσου. Πρόγνωση, 
διάγνωση και αντιμετώπιση της διάμεσης πνευμονικής ίνωσης.  
4.2.3. Ορισμός, παθογένεια, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις στην διάρκεια του ύπνου και κατά την εγρήγορση, 
και διάγνωση του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο. Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου.  
4.2.4. Ορισμός, τύποι, συνήθεις αιτιολογικοί παράγοντες και κλινικά χαρακτηριστικά αναπνευστικής ανεπάρκειας.  
4.2.5. Ενδείξεις οξυγονοθεραπείας σε οξείες και χρόνιες καταστάσεις. Συστήματα χορηγήσεως Ο2 και τοξικότητα Ο2.  
4.2.6. Συνήθεις όγκοι μεσοθωρακίου ανάλογα με την εντόπιση.  
4.2.7. Αίτια, κλινικές εκδηλώσεις, αντικειμενικά και απεικονιστικά ευρήματα και αντιμετώπιση πνευμονοθώρακα.  
            4.3. Επιθυμητές γνώσεις   
4.3.1. Ορισμός, συχνότητα και επιδημιολογία,παθολογική φυσιολογία και μοριακή γενετική, κλινικές εκδηλώσεις και 
εξέλιξη της κυστικής ίνωσης. Διαγνωστικά κριτήρια και αρχές θεραπείας.  
4.3.2. Αιτιολογία, παθολογική φυσιολογία και κλινική εικόνα πνευμονιτίδων από υπερευαισθησία (εξωγενής αλλεργική 
κυψελιδίτιδα, ηωσινοφιλικά πνευμονικά σύνδρομα). Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση.  
4.3.3. Ορισμός βρογχιολίτιδας και ταξινόμηση. Κλινική εικόνα, απεικονιστικά ευρήματα και διάγνωση της 
αποφρακτικής βρογχιολίτιδας με οργανωτική πνευμονία.  
4.3.4. Ορισμός και συνήθη αίτια υποαερισμού, παθοφυσιολογία, κλινικά, εργαστηριακά ευρήματα, ευρήματα ελέγχου 
της ανταλλαγής αερίων και διάγνωση.  
4.3.5. Σύνδρομο υπεραερισμού: Ορισμός, συνήθη αίτια, κλινικά χαρακτηριστικά, παθοφυσιολογία και διάγνωση.  
           4.4. Στοιχειώδεις γνώσεις   
4.4.1. Ενδείξεις βρογχοκυψελιδικής εκπλύσεως. Τι είναι, ποια στοιχεία εξετάζονται και ποια η κλινική χρησιμότητα.  
4.4.2. Ορισμός, κύρια κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά της αποφολιδωτικής διάμεσης πνευμονίας, της 
φαρμακευτικής διάμεσης πνευμονίτιδας, της πνευμονικής κυψελιδικής πρωτεϊνώσεως, της πνευμονικής 
ιστιοκυτταρώσεως από κύτταρα Langerhans, των λεμφοκυτταρικών διηθητικών διαταραχών και των συνδρόμων 
κυψελιδικής αιμορραγίας.  
4.4.3. Ποιες είναι οι κυριότερες διάμεσες επαγγελματικές πνευμονοπάθειες, ποιες οι κλινικές εκδηλώσεις και πως 
διερευνούνται.  
4.4.4. Οξεία μεσαυλίτιδα : συχνότητα, αίτια, εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.  
5. Νοσήματα γαστρεντερικού σωλήνος   
          5.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις   
5.1.1. Κύριες ενδείξεις, κύριες αντενδείξεις και σημαντικές επιπλοκές ενδοσκοπικού ελέγχου ανώτερου πεπτικού, 
κατώτερου πεπτικού και ενδοσκόπηση παλίνδρομης χολαγγειογραφίας.  
5.1.2. Ορισμός και αιτιολογικοί τύποι δυσκαταποσίας.  
5.1.3. Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος: Ορισμός, επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις και 
επιπλοκές, διάγνωση και θεραπεία.  
5.1.4. Στοιχεία φυσιολογίας του στομάχου.  
5.1.5. Επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, διάγνωση και θεραπεία της λοίμωξης του στομάχου με ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού.  
5.1.6. Ορισμοί, επιδημιολογία και αιτιοπαθογένεια του πεπτικού έλκους. Κλινικές εκδηλώσεις δωδεκαδακτυλικού και 
γαστρικού έλκους. Επιπλοκές έλκους (αιμορραγία, διάτρηση, πυλωρική στένωση). Διάγνωση και συντηρητική θεραπεία 
του πεπτικού έλκους. Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας.  
5.1.7. Ορισμός, ταξινόμηση και κλινική εικόνα των οξειών, χρονίων και ειδικών μορφών γαστρίτιδος  
5.1.8. Στοιχεία φυσιολογίας του λεπτού εντέρου.  
5.1.9. Σύνδρομα δυσαπορρόφησης. Ορισμός, αιτιολογία, γενικές κλινικές εκδηλώσεις και ειδικές εκδηλώσεις αναλόγως 
του αιτίου, παρακλινική διερεύνηση που τεκμηριώνει την διάγνωση και την υποκείμενη νόσο.  
5.1.10. Κοιλιοκάκη: Επιδημιολογία και αιτιολογία της νόσου. Βασική παθολογοανατομική εικόνα και συχνές αιτίες 
ατροφίας των λαχνών. Κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις, επιπλοκές και νοσήματα που συνδυάζονται συχνά με 
κοιλιοκάκη. Διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.  

 
 



5.1.11. Υπολακτασία (Επιδημιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, διάγνωση και αντιμετώπιση).  
5.1.12. Δυσκοιλιότητα: Ορισμός, κύρια αίτια και διερεύνηση. Πού οφείλεται και πώς αντιμετωπίζεται η ιδιοπαθής 
δυσκοιλιότητα.  
5.1.13 Φλεγμονώδεις εντεροπάθειες. Αιτιολογική ταξινόμηση.  
5.1.14. Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (ΙΦΕΝ): Ορισμός, επιδημιολογία, βασικά παθολογοανατομικά στοιχεία 
της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn και αιτιοπαθογένεια.  
5.1.15. Γενικά συμπτώματα, ειδικά συμπτώματα, εντερικές επιπλοκές και εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΕΝ. 
Κλινικές μορφές ελκώδους κολίτιδας και νόσου του Crohn.  
5.1.16. Διερεύνηση των ΙΦΕΝ (ιδιαίτερα ενδοσκοπικά και ακτινολογικά ευρήματα), πρόγνωση, διάγνωση και 
αντιμετώπισή τους.  
5.1.17. Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου: Ορισμός, αιτιοπαθογένεια, επιδημιολογία και φυσική ιστορία. Κλινική 
εικόνα, αντικειμενικά ευρήματα, και επιπλοκές εκκολπωματίτιδας. Τρόποι διερεύνησης, επιπλοκές και αντιμετώπιση 
της εκκοπλωματίτιδας.  
5.1.18. Πώς ορίζονται, πώς διακρίνονται μακροσκοπικά, και ποια η ιστοπαθολογία των πολυπόδων του παχέος εντέρου.  
5.1.19. Αιμορραγία του ανώτερου πεπτικού: Συχνότητα, κύρια αίτια, κλινικοεργαστηριακή εκτίμηση (ιστορικό, 
αντικειμενική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις), άμεση αντιμετώπιση.  
5.1.20. Αιμορραγίες κατώτερου πεπτικού: Αιτιολογία και διαγνωστική προσέγγιση.  
           5.2. Σημαντικές γνώσεις   
5.2.1. Ορισμός, συμπτώματα, διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου.  
5.2.2. Λοιμώδεις οισοφαγίτιδες: Ποια παθογόνα τις προκαλούν, ποια είναι η ενδοσκοπική εικόνα τους.  
5.2.3. Η έννοια της δυσπεψίας, υποομάδες που χαρακτηρίζονται ως δυσπεψία, το μέγεθος του προβλήματος και η 
έννοια και αντιμετώπιση της λειτουργικής δυσπεψίας.  
5.2.4. Χρόνια εντερική ψευδοαπόφραξη. Αιτιοπαθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση και θεραπεία.  
5.2.5. Αδενωμάτώδεις (νεοπλασματικοί) πολύποδες παχέος εντέρου: Ορισμός, συχνότητα, κλινική σημασία, 
συμπτωματολογία, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση.  
5.2.6. Κυριότερα αίτια, κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις, απεικονιστικά ευρήματα και αντιμετώπιση του οξέος 
μεγάκολου.  
5.2.7. Ταξινόμηση, αιτιολογία και προδιαθετικοί παράγοντες των μορφών εντερικής ισχαιμίας. Κλινική εικόνα της 
εμβολής και θρομβώσεως των μεσεντερίων αρτηριών και θρόμβωση της μεσεντέριας φλέβας. Ποιές είναι οι 
αιματολογικές και βιοχημικές αλλοιώσεις της οξείας ισχαιμίας και οι απεικονιστικές μέθοδοι που βοηθούν τη 
διάγνωση. Χρόνια ισχαιμία του εντέρου. Θεραπεία και πρόγνωση της οξείας και χρόνιας μεσεντέριας ισχαιμίας.  
5.2.8. Ισχαιμική κολίτις. Συχνότητα, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία.  
          5.3. Επιθυμητή γνώση   
5.3.1. Σπαστικές διαταραχές του οισοφάγου, κυρίως σημασία και κλινική εικόνα.  
5.3.2. Ξένα σώματα του οισοφάγου: Άτομα αυξημένου κινδύνου, κλινικές εκδηλώσεις.  
5.3.3. Αίτια της βακτηριακής υπερανάπτυξης στο λεπτό έντερο, κλινικές εκδηλώσεις, διαγνωστική μεθοδολογία και 
αντιμετώπιση.  
5.3.4. Πολύποδες, πλην των νεοπλασματικών, του παχέος εντέρου: Ποιοί είναι και ποια η κλινική τους σημασία.  
5.3.5. Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση. Παθογένεια της νόσου, παραλλαγές, συμπτώματα, αντιμετώπιση και 
έλεγχος των συγγενών του ασθενούς.  
5.3.6. Σύνδρομο βραχέος εντέρου: Πώς ορίζεται, παθοφυσιολογία αναλόγως της περιοχής που έχει αφαιρεθεί, κλινική 
εικόνα και αντιμετώπιση.  
5.3.7. Εντεροπάθεια με απώλεια λευκώματος. Κύρια αίτια, κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση.  
5.3.8. Πώς ορίζεται, ποια είναι η συχνότητα και η παθογένεια, με ποιες κλινικές μορφές εκδηλώνεται, πως 
τεκμηριώνεται η διάγνωση και πώς αντιμετωπίζεται το συγγενές μεγάκολο.  
5.3.9. Βασικά στοιχεία ορθοπρωκτικών παθήσεων και ιδιαίτερα, αιμορροΐδων, ραγάδων, ορθοπρωκτικών αποστημάτων 
και συριγγίων.  
           5.4. Στοιχειώδης γνώση   
5.4.1. Κινητική μελέτη γαστρεντερικού σωλήνος: μανομετρία οισοφάγου και ορθοπρωκτικής περιοχής  
5.4.2. Δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές οισοφάγου: Πώς εκδηλώνονται κλινικά και σε ποιες νόσους απαντώνται.  
5.4.3. Τύποι και εκδηλώσεις εκκολπωμάτων του οισοφάγου.  
5.4.4. Κλινική εμφάνιση και διαφορική διάγνωση και διερεύνηση διάτρησης του οισοφάγου.  

 
 



5.4.5. Αιτιολογικές κατηγορίες (και επιμέρους νόσοι και καταστάσεις) καθυστερημένης γαστρικής κένωσης, φάσμα 
κλινικών εκδηλώσεων, ευρήματα φυσικής εξέτασης, παρακλινική διερεύνηση και θεραπεία.  
5.4.6. Ορισμός, αίτια, διάγνωση και θεραπεία του τροπικού Sprue  
5.4.7. Αίτια, κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις και τρόπος διαγνώσεως της λεμφαγγειεκτασίας.  
5.4.8. Πού οφείλεται, ποιες οι κύριες εκδηλώσεις, πώς γίνεται η διάγνωση και ποια η αντιμετώπιση της νόσου του 
Wipple.  
5.4.9. Πώς ορίζεται, ποιες οι κλινικές εκδηλώσεις, πώς γίνεται η διάγνωση και η αντιμετώπιση της ηωσινοφιλικής 
γαστρεντερίτιδας.  
5.4.10. Εκκολπώματα λεπτού εντέρου: Σε ποιες μορφές εντέρου εντοπίζεται και ποιες οι επιπλοκές τους.  
5.4.11. Ακτινική εντερίτις: Πώς εκδηλώνεται κλινικά  
5.4.12. Οικογενής πολυποδίαση παχέος εντέρου: Πώς ορίζεται , πώς κληρονομείται, ποια είναι η υποκείμενη γενετική 
βλάβη και ποιες οι παραλλαγές της νόσου. Συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση.  
5.4.13. Σύνδρομα αμαρτώδους πολυποδιάσεως. Ποια είναι, πώς κληρονομούνται και πώς εκδηλώνονται κλινικά.  
 6. Νοσήματα ήπατος, χοληφόρων οδών και παγκρέατος   
          6.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις   
6.1.1. Τι είναι χολερυθρίνη, ποιές μορφές υπάρχουν και μετρώνται, ποιά μορφή διηθείται στα ούρα και ποιά η ερμηνεία 
της αυξήσεως της στον ορό και της παρουσίας της στα ούρα. 
6.1.2. Ποια η σημασία της αυξήσεως των αμινοτρανσφερασών, της LDH, της αλκαλικής φωσφατάσης και της γGT στα 
νοσήματα του ήπατος και των χοληφόρων και πώς αξιολογούνται.  
6.1.3. Ποια είναι η χρησιμότητα και πώς αξιολογούνται τα επίπεδα της λευκωματίνης του ορού και ο χρόνος 
προθρομβίνης στα ηπατικά νοσήματα.  
6.1.4. Ποια είναι η χρησιμότητα της μετρήσεως της αμυλάσης και της λιπάσης στον ορό σε νοσήματα του παγκρέατος 
και σε ποιες άλλες καταστάσεις βρίσκονται αυξημένες τιμές αμυλάσης.  
6.1.5. Απεικονιστικές μέθοδοι ελέγχου ήπατος, χοληφόρων οδών και παγκρέατος με έμφαση στην υπερηχοτομογραφία, 
την υπολογιστική τομογραφία άνω κοιλίας, την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγκρεατογραφία και τη 
μαγνητική χολαγγειο-παγκρεατογραφία.  
6.1.6. Κύριες ενδείξεις και επιπλοκές βιοψίας του ήπατος.  
6.1.7. Ίκτερος: Ορισμός, ταξινόμηση με βάση την υπεροχή της μη συζευγμένης ή συζευτμένης υπερχολίνης (συχνά 
αίτια και διαγνωστική προσπέλαση). Εργαστηριακή διάκριση ηπατοκυτταρικού από αποφρακτικό ίκτερο.  
6.1.8. Ορισμός, συχνότερα αίτια, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, ηπατικές και εξωηπατικές επιπλοκές, 
πρόγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των οξειών ηπατιτίδων.  
6.1.9. Λοίμωξη από ιό της ηπατίτιδας Α. Στοιχεία ιολογίας, τρόποι μετάδοσης, ορολογική διάγνωση και προφύλαξη.  
6.1.10. Λοίμωξη από ιό της ηπατίτιδας Β. Στοιχεία ιολογίας, τρόποι μετάδοσης, ομάδες υψηλού κινδύνου, κλινική 
εικόνα και έκβαση. Ορολογικοί και ιολογικοί δείκτες που θέτουν τη διάγνωση και πρόληψη της νόσου.  
6.1.11. Λοίμωξη από ιό της ηπατίτιδας C. Στοιχεία ιολογίας, επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, κλινική εικόνα και 
έκβαση της νόσου, παράγοντες ευνοϊκοί ή δυσμενείς που συμμετέχουν στην εξέλιξη της νόσου. Διάγνωση με βάση τις 
βιοχημικές εξετάσεις, τον ορολογικό και ιολογικό έλεγχο και πρόληψη της νόσου.  
6.1.12. Ορισμός, ιστολογικές μορφές και σύστημα βαθμολόγησης των χρόνιων ιογενών ηπατιτίδων.  
6.1.13. Χρόνια ηπατίτιδα Β: Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων και οι φάσεις της φυσικής ιστορίας της χρονίας 
ηπατίτιδας Β. Εργαστηριακή διερεύνηση (ορολογικά και ιολογικά ευρήματα) της νόσου.  
6.1.14. Χρόνια ηπατίτιδα C: Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων και οι φάσεις της φυσικής ιστορίας της χρονίας 
ηπατίτιδας Β. Εργαστηριακή διερεύνηση (ορολογικά και ιολογικά ευρήματα) της νόσου.  
6.1.15. Πρόγνωση και θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β και C.  
6.1.16. Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου στην αλκοολική νόσο του ήπατος. Παθογένεια και ιστοπαθολογικές 
μορφές της αλκοολικής νόσου του ήπατος. Κλινικές εκδηλώσεις, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και επιπλοκές των 
επιμέρους μορφών της αλκοολικής νόσου του ήπατος.  
6.1.17. Ορισμός, ταξινόμηση και αίτια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, θεραπεία 
και πρόγνωση της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας.  
6.1.18. Ορισμός μορφολογική και αιτιολογική ταξινόμησης της κίρρωσης του ήπατος. Κλινική εικόνα ανάλογα με τη 
φάση της νόσου και ταξινόμηση της βαρύτητας κατά Child-Pugh. Εργαστηριακά ευρήματα και θεραπεία της 
κιρρώσεως.  
6.1.19. Πυλαία υπέρταση. Ορισμός και αιτιολογία αναλόγως της εντοπίσεως του αιτίου.  

 
 



6.1.20. Κλινικά επακόλουθα και κλινικοεργαστηριακά ευρήματα της πυλαίας υπέρτασης. Τι είναι οι γαστροοισοφαγικοί 
κιρσοί και η συμφορητική πυλαία γαστροπάθεια. Ποιοι είναι οι προγνωστικοί δείκτες επικείμενης κιρσορραγίας. 
Προφυλακτική θεραπεία, θεραπεία ενεργούς κιρσορραγίας και πρόληψη υποτροπής της.  
6.1.21. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί αναπτύξεως του ασκίτη. Αίτια του ασκίτη με βάση τις παθήσεις που 
προσβάλλουν ή δεν προσβάλλουν το περιτόναιο. Συμπτώματα και κλινικά σημεία. Διάγνωση της παρουσίας ασκιτικής 
συλλογής. Ανάλυση βιοχημική και κυτταρολογική του ασκιτικού υγρού, ταξινόμηση ασκίτη σε αυτόν που οφείλεται ή 
δεν οφείλεται σε πυλαία υπέρταση. Αντιμετώπιση του ασκίτη ανάλογα με τον τύπο του ασκιτικού υγρού.  
6.1.22. Ηπατική (πυλαιο-συστηματική) εγκεφαλοπάθεια. Ορισμός, σταδιοποίηση και διαφορική διάγνωση από άλλες 
μορφές εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης του συνδρόμου. Θεραπευτικά μέτρα.  
6.1.23. Ορισμοί, παθογένεια και παράγοντες κινδύνου αναπτύξεως χολολίθων.  
6.1.24. Αιτιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, επιπλοκές, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και θεραπεία της οξείας 
χολοκυστίτιδας.  
6.1.25. Ορισμός αιτιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, επιπλοκές, διάγνωση και θεραπεία 
οξείας χολαγγειϊτιδας.  
6.1.26. Ορισμοί, διάκριση ανάλογα με την βαρύτητα και πρώιμοι διαγνωστικοί δείκτες βαρύτητας της οξείας 
παγκρεατίτιδας. Η έννοια των διαφόρων μορφών της οξείας παγκρεατίτιδας ανάλογα με το αν υπάρχει νέκρωση ή όχι, 
συλλογή υγρού, κύστεων και αποστήματος.  
6.1.27. Παθογένεια και προδιαθετικοί παράγοντες αναπτύξεως οξείας παγκρεατίτιδας.  
6.1.28. Συμπτώματα, αντικειμενικά ευρήματα, εργαστηριακά ευρήματα και ευρήματα απεικονιστικών δοκιμασιών στην 
οξεία παγκρεατίτιδα.  
6.1.29. Διάγνωση, συστηματικές και τοπικές επιπλοκές της οξείας παγκρεατίτιδας. Πρόγνωση και θεραπευτικές 
παρεμβάσεις στην οξεία παγκρεατίτιδα.  
           6.2. Σημαντικές γνώσεις.   
6.2.1. Λοιμώξεις από τον ιό της Ηπατίτιδας D: Προϋποθέσεις λοιμώξεως, συχνότητα, κλινικές μορφές διάγνωση  
6.2.2. Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: Αιτιολογία, κλινικές εκδηλώ-σεις, εργαστηριακά ευρήματα, πρόγνωση και 
θεραπεία.  
6.2.3. Ταξινόμηση με βάση την αιτιοπαθογένεια και ιστολογία των φαρμακευτικών ηπατοπαθειών.  
6.2.4. Πρωτοπαθής χολική κίρρωση. Ορισμός, επιδημιολογία, συσχετισμοί με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, το φάσμα 
των κλινικοεργαστηριακών εκδηλώσεων, ιστολογικά ευρήματα, διάγνωση πρόγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.  
6.2.5. Σύνδρομο Budd-Chiari: Πώς ορίζεται, κύρια αίτια, κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις, διάγνωση και θεραπεία.  
6.2.6. Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και θεραπεία χρονίας χολοκυστίτιδας.  
           6.3. Επιθυμητές γνώσεις   
6.3.1. Επιδημιολογία, κλινική εικόνα και κλινικές μορφές, εργαστη-ριακά και ορολογικά ευρήματα, ταξινόμηση με 
βάση τα ορολογικά ευρήματα, διάγνωση και θεραπεία των αυτοάνοσων ηπατιτίδων.  
6.3.2. Χρόνια παγκρεατίτιδα: Ορισμός, ταξινόμηση, επιδημιολογία, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα, 
διάγνωση, επιπλοκές και αντιμετώπιση.  
6.3.3. Ενδοκρινικοί όγκοι του παγκρέατος. Ποιοι είναι, ποιες ορμόνες εκκρίνουν, πού συνήθως εντοπίζονται κατά 
περίπτωση, ποιες είναι οι κλινικές τους εκδηλώσεις.  
           6.4. Στοιχειώδεις γνώσεις   
6.4.1. Λοιμώξεις από τους ιούς της ηπατίτιδας Ε και G/GB-C: Τρόποι μετάδοσης, συχνότητα και κλινική σημασία.  
6.4.2. Ανεπάρκεια α1- αντιθρυψίνης: Τρόπος κληρονομικότητας, γενετική βάση, παθογένεια, όργανα που προσβάλλει 
και κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση και θεραπεία.  
6.4.3. Ηπατονεφρικό σύνδρομο: Ορισμός, συχνότητα, παθογένεια, κλινική εικόνα και διαγνωστικά κριτήρια, πρόγνωση 
και θεραπεία.  
6.4.4. Ηπατονεφρικό σύνδρομο: Ποιες είναι οι κυριότερες διαταραχές του πνευμονικού παρεγχύματος στην κίρρωση 
του ήπατος, παθοφυσιολογία, εκδηλώσεις και θεραπεία.  
6.4.5. Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα: Συχνότητα, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση. 
Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας   
• Η απάντηση εμπειρίας επιτυγχάνεται με άσκηση (φροντιστηριακό μάθημα) των φοιτητών σε μικρές ομάδες υπό 

την καθοδήγηση εκπαιδευτού. Γίνεται προσπάθεια οι ομάδες να έχουν το μικρότερο δυνατό αριθμό φοιτητών και 
εν πάσει περιπτώσει να μην υπερβαίνουν τον αριθμό έξι (6). Η άσκηση γίνεται σε θαλάμους και σε 

 
 



προεπιλεγμένους από τον εκπαιδευτή ασθενείς σε όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας στην Παθολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

• Στην άσκηση αυτή ο φοιτητής έρχεται σε άμεση επαφή με πραγματικά περιστατικά και αποκτά εμπειρία στα 
ακόλουθα:  

- Επεκτείνει και βελτιώνει την ικανότητά του να λαμβάνει ιστορικό, να διακρίνει τα σημαντικά στοιχεία και να τα 
αξιολογεί.  

- Βελτιώνει τις ικανότητές του στην αντικειμενική εξέταση και του δίδεται η ευκαιρία να εξοικειωθεί με ποικιλία 
αντικειμενικών ευρημάτων καθώς και στην αξιολόγησή τους.  

- Μαθαίνει να αναγνωρίζει και να κωδικοποιεί τα προβλήματα του ασθενούς, όπως προκύπτουν από το ιστορικό και 
την αντικειμενική εξέταση και να τα εμπλουτίζει με βάση τις βασικές αιματολογικές, βιοχημικές και ακτινολογικές 
εξετάσεις.  

- Μαθαίνει την τεχνική της διαφορικής διαγνώσεως. Κωδικοποιεί τα διαγνωστικά ενδεχόμενα με βάση το ιστορικό, την 
αντικειμενική εξέταση και τις βασικές εξετάσεις, εξοικειώνεται με την κατάστρωση σχεδίου διαφορικής 
διαγνώσεως που περιλαμβάνει τις απαραίτητες μικροβιολογικές, αιματολογικές, βιοχημικές, απεικονιστικές και 
παρακλινικές εξετάσεις, τις οποίες μαθαίνει να αξιολογεί.  

- Αποκτά εμπειρία ώστε με την αξιολόγηση του συνόλου των ευρημάτων να μπορεί να θέτει την τελική διάγνωση του 
ασθενούς και να σχεδιάζει τη θεραπευτική προσπέλαση.  

• Από τεχνικής πλευράς το μάθημα αυτό ακολουθεί την ακόλουθη γενική πορεία, η οποία βεβαίως προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.  

- Οι φοιτητές (συνήθως ανά δύο) λαμβάνουν ένα πλήρες ιστορικό του ασθενούς και εκτελούν μια πλήρη αντικειμενική 
εξέταση. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτού γίνεται κριτική αξιολόγηση των στοιχείων του ιστορικού καθώς και των 
ευρημάτων της αντικειμενικής εξέτασης. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές αποκτούν άμεση εμπειρία των 
κυριότερων συμπτωμάτων όπως τα περιγράφει ο ασθενής και τα αξιολογούν λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο 
εμφανίσεως, τη διάρκεια, την ένταση, την ποιότητα και άλλες παραμέτρους. Επίσης αποκτούν εμπειρία στην 
αντικειμενική εξέταση. Συγκεκριμένα ασκούνται σε μία γνωστή από την Προπαιδευτική Παθολογία σειρά που 
γίνεται η εξέταση, στη διαπίστωση των διαφόρων ευρημάτων καθώς και στην αξιολόγησή τους.  

- Με βάση το ιστορικό, τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης και τη βοήθεια του εκπαιδευτή οι φοιτητές 
κωδικοποιούν τα κύρια προβλήματα του ασθενούς και τα κύρια διαγνωστικά ενδεχόμενα.  

- Ακολούθως γίνεται αξιολόγηση των ευρημάτων των απλών εργαστηριακών εξετάσεων (γενική αίματος, Τ.Κ.Ε., 
γενική ούρων, βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας) σε συνάρτηση με το ιστορικό και τα αντικειμενικά ευρήματα και 
όπου είναι δυνατόν περιορίζεται το εύρος της διαφορικής διάγνωσης.  

- Στη συνέχεια με βάση τα διαγνωστικά ενδεχόμενα συζητούνται οι ιδιαίτερες μικροβιολογικές, αιματολογικές, 
βιοχημικές, απεικονιστικές και παρακλινικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διερεύνηση του ασθενούς.  

- Εφόσον τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής είναι διαθέσιμα αξιολογούνται με τη βοήθεια του εκπαιδευτή και οι 
φοιτητές οδηγούνται στη διάγνωση της νόσου για την οποία εισήλθε στο νοσοκομείο ο ασθενής.  

- Τέλος ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον υπάρχει οριστική διάγνωση συζητούνται τα θεραπευτικά ενδεχόμενα.  
• Η όλη διαδικασία της αξιολογήσεως των ποικίλων ευρημάτων και της διαφορικής διαγνώσεως στηρίζεται στην 

τεκμηριωμένη ιατρική προσέγγιση ( evidence based medicine).  
• Η επιλογή των περιστατικών από τον εκπαιδευτή γίνεται με δύο κριτήρια: (α) το πρόγραμμα διαλέξεων και (β) την 

νοσηλεία ασθενών με διδακτικό ενδιαφέρον ανεξαρτήτως του προγράμματος των διαλέξεων. Βεβαίως η 
διεξοδικότητα και η εμβάθυνση στα περιστατικά αυξάνεται με το χρόνο. Τα περιστατικά που επιλέγονται πρέπει 
να είναι συνήθη νοσήματα και καταστάσεις μεγάλου κλινικού ενδιαφέροντος. Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας 
νοσημάτων ή συνδρόμων/συμπτωμάτων στα οποία πρέπει να αποκτήσει εμπειρία ο φοιτητής με στόχο να έρθει σε 
επαφή με μία τουλάχιστον περίπτωση ασθενούς με τα νοσήματα αυτά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το μάθημα της Παθολογίας Ι διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος, 
περιλαμβάνει δε οκτώ (8) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (10.00-14.00 & 11.00-15.00 
αντίστοιχα). Η διδασκαλία περιλαμβάνει τέσσερις (4) ώρες διαλέξεων ανά εβδομάδα και τέσσερις (4) ώρες 
φροντιστηριακού μαθήματος παρά την κλίνη του ασθενούς (δύο ώρες το καθένα κάθε  Δευτέρα και Τετάρτη). Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία οι διαλέξεις αποτελούν ακαδημαϊκή δραστηριότητα στην οποία η παρουσία των φοιτητών 
δεν ελέγχεται. Πρέπει όμως να τονιστεί με έμφαση ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι ουσιαστική για την 
κατανόηση του μαθήματος. Το φροντιστηριακό μάθημα είναι υποχρεωτικό.  

 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
Οι φοιτητές αξιολογούνται στο φροντιστηριακό μάθημα από τον εκπαιδευτή δύο φορές κάθε εξάμηνο, μία φορά στο 
μέσο του εξαμήνου και μία φορά κατά την ολοκλήρωση του εξαμήνου. Η βαθμολογία διαβαθμίζεται ως εξής: 
ανεπαρκώς, μέτρια, καλώς και πολύ καλώς. Το μάθημα εξετάζεται επίσης κατά τις εξεταστικές περιόδους σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Σπουδών. Η εξέταση γίνεται γραπτά με το σύστημα των βραχειών ερωτήσεων είτε με το σύστημα 
πολλαπλής επιλογής. Για τη βαθμολογία του εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη κατά τα ⅔ το αποτέλεσμα της γραπτής 
εξέτασης και κατά το ⅓ οι επιδόσεις του φοιτητή στο φροντιστηριακό μάθημα.  
 Πίνακας  
Νοσήματα, ή σύνδρομα στα οποία πρέπει να αποκτήσει εμπειρία ο φοιτητής   
•  Παρατεινόμενο εμπύρετο  
•  Λοιμώδη νοσήματα (π.χ. μελιταίος πυρετός, λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, λεπτοσπείρωση, μηνιγγίτιδα, λεϊσμανίαση, 

βαριά σήψη από κοινά μικρόβια κλπ)  
•  Βρογχικό άσθμα  
•  Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια  
•  Πνευμονία  
•  Πλευρίτιδα ή πλευριτική συλλογή  
•  Καρδιακή ανεπάρκεια 
•  Στεφανιαία νόσος  
•  Περικαρδίτιδα  
•  Αιμορραγία ανωτέρου κατωτέρου πεπτικού  
•  Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου  
•  Ίκτερος  
•  Ηπατίτιδες  
•  Κίρρωση ήπατος  
•  Ασκιτική συλλογή  
•  Οξεία χολοκυστίτιδα ή χολαγγειΐτιδα  
•  Οξεία παγκρεατίτιδα 
Διδασκαλία : Παραδόσεις - Κλινικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΠΘ0102 

 

Τομέας :  Παθολογίας 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες:  Γουργουλιάνης Κων., Δανιήλ Ζ., Ν. Γιαννακούλας, Γ. Βασιλόπουλος, Γ. Νταλέκος, Ν. Γατσέλης, Κ. 

Ζάχου, Σ. Ποταμιάνος, Α. Καψωριτάκης, Α. Μπαργιώτα, Γ. Χατζηγεωργίου 

Σκοπός : H κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών πρόκλησης και εξέλιξης νοσημάτων και διαταραχών 

Περιεχόμενο : 

- Αιμοποιητικό Σύστημα: Αιμοποιϊα και αιμοποιητικοί παράγοντες, παθοφυσιολογία αναιμιών, φυσιολογία 

αιμοπεταλιακής λειτουργίας και παθοφυσιολογία αιμοπεταλιακών νόσων, έννοια της υπερπηκτικότητας και της 

θρομβοφιλίας. 

- Ηπαρ: Ικτερος, Οξείες και Χρόνιες ηπατίτιδες, Κίρρωση ήπατος-Παθοφυσιολογία, Επιπλοκές 

κίρρωσης 

- Νοσήματα πεπτικού σωλήνα-Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 

- Διαταραχές παγκρέατος, επινεφριδίων, υποθαλάμου, υποφύσεως, παραθυρεοειδών και θυρεοειδούς 

- Διαταραχές Νευρικού συστήματος-Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις, εργαστηριακές  και κλινικές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 

 
 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΧΡ0100 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τζοβάρας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Τζοβάρας , Ε. Αθανασίου, Κ. Τεπετές 

Σκοπός :  

Η εκμάθηση της ορθής κλινικής εξέταση του ασθενούς. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω των συμπτωμάτων και κλινικών 

ευρημάτων (σημείων)  των πλέον συνήθων χειρουργικών παθήσεων. 

Περιεχόμενο : 

- Γενική κλινική εξέταση. Κλινική εξέταση κεφαλής 

- Κλινική εξέταση αυτιών, μύτης, στόματος, χειλέων γλώσσας,παρειάς, στοματοφάρυγγα, κρόταφο, γναθικής 

άρθρωσης, καταγμάτων προσώπου, σιελογόνων αδένων) 

- Κλινική εξέταση τραχήλου 

- Κλινική εξέταση θυρεοειδούς 

- Κλινική εξέταση μαστού 

- Κλινική εξέταση θώρακα ( Διαίρεση, θωρακικό τοίχωμα, διαταραχές αναπνοής , υγρό στην υπεζωκοτική 

κοιλότητα) 

- Κλινική εξέταση μεσοθωρακίου. Κλινική εξέταση κακώσεων θώρακα. 

- Κλινική εξέταση περιπερικών αγγείων (αρτηριών, φλεβών, λεμφαγγείων) 

- Κλινική εξέταση κοιλιάς 

- Κλινική εξέταση ορθοπρωκτικού σωλήνα 

- Κλινική εξέταση οξείας κοιλίας 

- Κλινική εξέταση κακώσεων κοιλιάς 

- Κλινική εξέταση κηλών 

- Κλινική εξέταση καρδιοπαθειών που εξετάζονται χειρουργικά 

- Κλινική νευροχειρουργική εξέταση 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, ασκήσεις 

Αξιολόγηση :Γραπτές 

 
 



ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΕΠ) ΒΕ1500 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Παρασκευά Ευφροσύνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ευφ. Παρασκευά, Απ. Χατζηευθυμίου, Χρ. Χατζόγλου 

Σκοπός :  

Περιγραφή και ανάλυση των ιδιοτήτων και των μηχανισμών που συμμετέχουν στη διεγερσιμότητα των κυτταρικών 

μεμβρανών 

Περιεχόμενο : 

- Ηλεκτρικές ιδιότητες της μεμβράνης 

- Μετατροπή του σήματος σε κυτταρική λειτουργία τα ιόντα Ca ως δεύτερος μεταβιβαστής 

- Αντλίες και εναλάκτες - Φυσιολογία των μορίων φορέων 

- Αγωγή των δυναμικών ενέργειας-ιδιότητες των νεύρων ως αγωγών 

- Μηχανισμοί διεγερσιμότητας-Ιδιότητες των ιοντικών διαύλων 

- Ιοντικοί δίαυλοι ως στόχοι τοξινών, φαρμάκων και γενετικών νοσημάτων 

- Χημειοευαίσθητοι ιοντικοί δίαυλοι 

- Συναπτική διαβίβαση 

- Δυναμικά ενέργειας από σκελετικές, καρδιακές και λείες μυϊκές ίνες 

- Απελευθέρωση Ca από το ενδοπλασματικό δίκτυο 

- Μηχανισμός συστολής μυών 

- Άλλα συσταλτά συστήματα 

Διδασκαλία : Παραδόσεις – Επιδείξεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΧΡ0311 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βρετζάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Βρετζάκης και Επιμελητές ΕΣΥ 

Σκοπός: 

Η διδασκαλία βασικών αρχών και χειρισμών που εξασφαλίζουν στον οξέως πάσχοντα – ανεξάρτητα από τον τύπο 

της βλάβης – χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη εξειδικευμένης αντιμετώπισης 

Περιεχόμενο : 

- Εισαγωγή στην επείγουσα κατάσταση 

- Βασικές αρχές στην επείγουσα φροντίδα – πρώτες βοήθειες 

- Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

- Κυκλοφορικές επείγουσες καταστάσεις, οξύ θωρακικό άλγος, αναφυλαξία, κακώσεις θώρακος 

- Οξείες διαταραχές της αναπνοής, απόφραξη αεραγωγού, τεχνητός αερισμός, εισπνοή οξικών αερίων 

- Οξείες διαταραχές ΚΝΣ, επιληψία, δηλητηριάσεις, τοξικομανία, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

- Οξείες διαταραχές θερμοκρασίας σώματος, εγκαύματα, σχεδόν πνιγμός 

- Μαζικό ατύχημα – triage 

- Φροντίδα και διακομιδή βαρέος πάσχοντος 

- Κακώσεις αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης 

- Βασικές αρχές αντιμετώπισης πολυτραυματία στη «χρυσή πρώτη ώρα» του ατυχήματος 

Διδασκαλία : Θεωρητική διδασκαλία, Εργαστήριο ΚΑΡΠΑ 

Αξιολόγηση :  Προφορικές και Γραπτές εξετάσεις. 

 
 



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΠΘ0311 

 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Καψωριτάκης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Α. Καψωριτάκης 

Σκοπός : 

Μεγάλο ποσοστό των ασθενών που προσέρχονται στα κέντρα υγείας και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των 

νοσοκομείων όλων των βαθμίδων, αποτελούν οι ασθενείς με επείγον πρόβλημα από το πεπτικό σύστημα. Η άμεση 

διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των επειγόντων γαστρεντερολογικών καταστάσεων απαιτεί τη συνεργασία 

εκτός των γαστρεντερολόγων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων όπως των γενικών γιατρών, των παθολόγων, των 

ακτινολόγων, των χειρουργών κ.ά. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές της ιατρικής, 

ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα επιλέξουν, στη διάγνωση, τη διαφορική διάγνωση και την θεραπευτική 

αντιμετώπιση των επειγόντων γαστρεντερολογικών προβλημάτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες απόψεις 

και γνώσεις για κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί για την ενεργή συμμετοχή των 

φοιτητών στα μαθήματα με τη παρουσίαση ανασκοπήσεων και κατευθυντήρων οδηγιών. 

 

Περιεχόμενο : 

Περιγραφή Μαθήματος: 

1. Οξεία δυσφαγία: αίτια, κλινικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακή διερεύνηση, θεραπευτική αντιμετώπιση 

ανάλογα με το αίτιο. 

2. Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού: επιδημιολογία, αιτιολογία, κλινική εικόνα, συστήματα βαθμολόγησης 

κινδύνου, συντηρητική θεραπεία, ενδοσκοπικές τεχνικές, κίνδυνοι και σημεία υποτροπής, έκβαση. 

3. Κιρσορραγία: κλινική εικόνα, συντηρητική θεραπεία, ενδοσκοπικές τεχνικές, η τοποθέτηση 

καθετήρα Sengstaken-Blakemore, έκβαση. 

4. Οξεία αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού: αιτιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακή προσέγγιση, 

θεραπευτική αντιμετώπιση, ο ρόλος του χειρουργού. 

5. Οξύ κοιλιακό άλγος: αίτια, παθολογικές καταστάσεις εκτός του πεπτικού που προκαλούν κοιλιακό άλγος, 

εργαστηριακές εξετάσεις, αντιμετώπιση κατά περίπτωση. 

6. Οξεία παγκρεατίτιδα: αιτιολογία, κλινική εικόνα, συστήματα εκτίμησης της βαρύτητας, επιπλοκές, 

θεραπευτική αντιμετώπιση. 

7. Οξεία χολοκυστίτιδα – οξεία χολαγγειίτιδα: κλινική εικόνα, διάγνωση, αντιμετώπιση, ο 

ρόλος της Ενδοσκοπικής Παλίνδρομης Χολαγγειο-Παγκρεατογραφίας (ERCP). 

8. Οξεία εντερική απόφραξη: αίτια, κλινικά ευρήματα, εργαστηριακά ευρήματα, αντιμετώπιση, ειδικές 

περιπτώσεις. 

9. Ισχαιμικές καταστάσεις στο πεπτικό σύστημα: κλινική εικόνα, εργαστηριακές εξετάσεις, διαγνωστική 

προσέγγιση, θεραπευτική αντιμετώπιση. 

10. Οξύ διαρροϊκό σύνδρομο: αίτια, η διάρροια των ταξιδιωτών, κλινική εικόνα, εργαστηριακές 

εξετάσεις, θεραπευτική αντιμετώπιση. 

11. Οξεία ηπατική ανεπάρκεια: ορισμός, αιτιολογία, κλινικά ευρήματα, εργαστηριακά ευρήματα, 

 
 



επιπλοκές, αντιμετώπιση. 

12. Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι: Πότε τα χρόνια νοσήματα γίνονται οξέα ιατρικά προβλήματα που 

απαιτούν άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση. 

13. Η αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων: ο ρόλος των αιματολογικών, βιοχημικών, 

ιολογικών και ανοσολογικών εξετάσεων στη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση των επειγόντων 

γαστρεντερολογικών προβλημάτων. 

14. Απεικονιστικές εξετάσεις και ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου στην επίλυση 

επειγόντων γαστρεντερολογικών προβλημάτων. 

15. Παρακολούθηση επεμβατικής γαστροσκόπησης, κολονοσκόπησης και ERCP. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 
 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ (ΕΠ)     ΜΡ0600 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Καραχάλιος Θεόφιλος, Καθηγητής  

Διδάσκοντες :  Καραχάλιος Θ., Χαντές Μ., Νταϊλιάνα Ζ., Βαρυτιμίδης Σ., Μαλίζος Κ.  

Σκοπός :  

Κατανόηση των λειτουργικών αρχών, φυσικών και μηχανικών, που διέπουν τη λειτουργία του μυοσκελετικού 

συστήματος. Κατανόηση της λειτουργικής παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος, του μηχανισμού πώρωσης και 

των υλικών και εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούνται στην Ορθοπαιδική. 

Περιεχόμενο : 

- Γενικές αρχές του φαινομένου της οστικής ανακατασκευής 

- Μηχανική συμπεριφορά και αντοχή του αρθρικού χόνδρου, των τενόντων, των μυών, των συνδέσμων και των 

οστών. 

- Μηχανική της πώρωσης των καταγμάτων. 

- Μηχανική αντοχή και προσαρμογή των οστών στα μεταβολικά νοσήματα των οστών. 

- Εμβιομηχανική του ώμου, της άκρας χειρός, της ΣΣ, του ισχίου και του γόνατος. 

- Ανάλυση φυσιολογικής και παθολογικής βάδισης. 

- Συστήματα εμβιομηχανικής μελέτης των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος και πρακτικές εφαρμογές της σε 

πειραματικές μελέτες. 

- Αυτόματα υπολογιστικά συστήματα. 

- Βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογές των εμφυτευμάτων του μυοσκελετικού συστήματος (ολικές 

αρθροπλαστικές, πλάκες και βίδες, ενδομυελικοι ήλοι και εξωτερικές οστεοσυνθέσεις). 

Διδασκαλία :  Φροντιστηριακά μαθήματα 

Αξιολόγηση : Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 

 
 



ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΧΡ0300 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βρετζάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Βρετζάκης 

Σκοπός: 

Η κατανόηση και εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που αφορούν τον ασθενή με ελεγχόμενη και 

αναστρέψιμη απώλεια συνείδησης ή και αναλγησία που πρέπει να γνωρίζει κάθε ιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας 

όπως: 

- Εφαρμοσμένη φυσιολογία ζωτικών συστημάτων. 

- Αρχές παρακολούθησης και υποστήριξης βαρέως πάσχοντα. 

- Φάρμακα Αναισθησίας και Τεχνικές 

- Φυσιολογία και διαχείριση του πόνου 

Περιεχόμενο: 

- Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού Συστήματος 

- Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Κυκλοφορικού Συστήματος 

- Φυσιολογία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος 

- Μεταφορά Οξυγόνου, Οξεοβασική Ισορροπία 

- Διαχείρηση του Αεραγωγού 

- Ενδοφλέβια και δι' εισπνοής Αναισθητικά 

- Monitoring / Μηχάνημα Αναισθησίας 

- Μεταγγίσεις Αίματος και Παραγώγων 

- Χορήγηση Αναισθησίας / Γενική Αναισθησία / Τοποπεριοχικές Τεχνικές 

- Βασική Υποστήριξη της Ζωής 

- Ο Πόνος και η Αντιμετώπισή του 

Διδασκαλεα : Θεωρητική διδασκαλία, Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 

Αξιολόγηση : Γραπτές  &  Προφορικές 

 
 



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΑΑ0101 

 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Ιωάννης Φεζουλίδης, Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ευτυχία Καψαλάκη, 

Αναπλ. Καθηγήτρια, Γεώργιος Κύργιας, Αναπλ. Καθηγητής, Μαρία Τόλια, Επικ. Καθηγήτρια, Χρήστος Ρούντας 

Λέκτορας. 

Σκοπός : 

Εισαγωγή στις φυσικές αρχές της Ακτινολογίας και στη χρήση των μεθόδων Απεικόνισης. Χρήση και εφαρμογές 

σκιαγραφικών ουσιών. Ανάλυση της φυσιολογικής και παθολογικής απεικονιστικής σημειολογίας του ανθρωπίνου 

οργανισμού κατά σύστημα. Περιγραφή των εφαρμοσμένων μεθόδων Ιατρικής Απεικόνισης και προσέγγιση της 

ιεραρχημένης χρησιμοποίησής τους. Εισαγωγή στις βασικές αρχές και κλινικές ενδείξεις της Ακτινοθεραπείας. 

Περιεχόμενο: 

Εφαρμογή της Συμβατικής Ακτινοδιαγνωστικής και νεωτέρων απεικονιστικών μεθόδων (Υπολογιστική 

Τομογραφία, Υπερηχοτομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Επεμβατική Ακτινολογία), στις παθήσεις του 

Θώρακα και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Εφαρμογές της Επεμβατικής Ακτινολογίας στη διάγνωση και 

Θεραπεία. 

Στοιχεία Ακτινοθεραπείας.. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες από την χρήση των ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. 

Διδασκαλία : Διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια. 

Αξιολόγηση : ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

 
 



ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0502 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ.Κ. Κουκούλης, Μ. Ιωάννου, Ε. Κωστοπούλου,  Μ. Σαμαρά 

Σκοπός : 

Το μάθημα έχει ως στόχο την μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων που αναπτύσσονται στους ιστούς και τα όργανα 

όλων των συστημάτων σε παθολογικές καταστάσεις, σε προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις-δυσπλασίες καθώς και σε 

καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα. Αναλύονται οι παθογενετικοί μηχανισμοί των αντίστοιχων νοσημάτων και 

παρατίθενται επιδημιολογικά δεδομένα και κλινικές συσχετίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην μελέτη των 

κλασσικών ιστοπαθολογικών αλλά και των νεοτέρων μοριακών- κυτταρογενετικών χαρακτήρων των όγκων με 

προγνωστική και προβλεπτική σημασία. 

Περιεχόμενο : 

- Αιμοποιητικό και λεμφικό σύστημα: Διαταραχές αιμοποίησης, μυελουπερπλαστικά, μυελοδυσπλαστικά 

σύνδρομα, λευχαιμίες οξείες και χρόνιες, μυέλωμα-αμυλοείδωση. Λεμφαδενίτιδες, λεμφώματα μη Hodgkin και 

Hodgkin. Χαρακτηριστικές κυτταρογενετικές αλλοιώσεις και μοριακοί θεραπευτικοί στόχοι στην 

αιμοπαθολογοανατομία. 

- Πνεύμονας: παθήσεις του πνεύμονος. 

- Καρδια-Αγγεία: παθήσεις καρδιάς, αρτηριών, φλεβών, λεμφαγγείων. 

- Νεφρός και αποχετευτική του μοίρα: σπειραματονεφρίτιδες, φλεγμονές, καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα 

νεφρού, ουρητήρα, ουροδόχου κύστης. Ανοσοφθορισμός. 

- Μυοσκελετικό σύστημα Καλοήθεις καταστάσεις και νεοπλάσματα. Ειδικές διαγνωστικές μοριακές- 

κυτταρογενετικές αλλοιώσεις. 

- Δέρμα: φλεγμονώδεις και νεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος. Ειδικές τεχνικές-

ανοσοφθορισμός στη διάγνωση δερματοπαθειών. 

- Νευρικό σύστημα: συγγενείς αλλοιώσεις, οίδημα, υδροκέφαλος, εγκολεασμοί αγγειακές 

παθήσεις, τραύματα, λοιμώξεις, εκφυλιστικές νόσοι, νεοπλάσματα. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις - Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ) ΧΡ0401 

 

Τομέας:  Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μαλίζος Κων/νος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Κ. Ν. Μαλίζος, Θ. Καραχάλιος , Ζ. Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές 

Σκοπός:  

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοήσει συνήθεις παθήσεις και να κάνει πλήρη 

κλινική εξέταση. Επίσης, να μπορεί να ακινητοποιήσει ένα τραυματισμένο μέλος και να κάνει έγχυση φαρμάκου ή να 

παρακεντήσει μια άρθρωση 

Περιεχόμενο : 

Α. Εισαγωγή 
Β. Ταυτότητα Μαθήματος 
 Υπεύθυνος - Διδάσκοντες 
 Διαλέξεις – ασκήσεις  
 Σχεδιασμένος Φόρτος Εργασίας Φοιτητή 
 Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
 Συγγράμματα 
Γ. Εκβάσεις 

Γενικές & Συγκεκριμένες 
Δ. Διάγραμμα Μελέτης 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 
 Δραστηριότητες των φοιτητών κατά την εβδομάδα που εκπαιδεύονται στην Ορθοπαιδική Κλινική 

 
Ε. Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση 

 Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση φοιτητών 
 Αξιολόγηση διδασκόντων 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι παθήσεις και οι τραυματισμοί των οστών, των αρθρώσεων και του μυοσκελετικού συστήματος αποτελούν μια από 

τις συχνότερες αιτίες χρόνιου πόνου και αναπηρίας στον κόσμο. Η υψηλή συχνότητα των τραυματισμών και ο υψηλός 

επιπολασμός της αρθρίτιδας και των καταγμάτων λόγω οστεοπόρωσης, που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, 

επιβαρύνουν σοβαρά εκατομμύρια ανθρώπους, τις οικογένειές τους, τα συστήματα υγείας και το κόστος στην κοινωνία 

γενικότερα. Στα τμήματα επειγόντων περιστατικών τα προβλήματα από το μυοσκελετικό αποτελούν την δεύτερη πιο 

συχνή αιτία επίσκεψης μετά από εκείνα του αναπνευστικού. Παρά την πολύ μεγάλη συχνότητα αυτών των 

προβλημάτων στον γενικό πληθυσμό και την υψηλή ζήτηση αντιστοίχων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, 

σειρά μελετών έχει δείξει ότι η σχετική κατάρτιση των γιατρών στις διαδοχικές βαθμίδες της ιατρικής εκπαίδευσης για 

τα προβλήματα αυτά υστερεί σημαντικά. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κήρυξε την δεκαετία 2000-2010 ως 

«Δεκαετία Οστών & Αρθρώσεων» και την τρέχουσα ως το 2020 «Δεκαετία για τη Μυοσκελετική Υγεία» αλλά μικρή 

πρόοδος έχει προκύψει στις υπηρεσίες περίθαλψης και στην εκπαίδευση, καθώς σε πολλές Ιατρικές σχολές των ΗΠΑ 

και της ΕΕ η προπτυχιακή διδασκαλία για τις παθήσεις του μυοσκελετικού είτε απουσιάζει είτε έχει πολύ μικρή 

διάρκεια και περιορισμένο περιεχόμενο.  

Η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ορθοπαιδικής έχει σκοπό να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές 

βασικές γνώσεις διάγνωσης των πιο συνηθισμένων παθολογικών καταστάσεων του μυοσκελετικού Συστήματος και των 
 

 



πιο συχνών τραυματισμών. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ρευματολογικές παθήσεις που αποτελούν αντικείμενο σχετικού 

μαθήματος. 

Οι διαλέξεις από τους διδάσκοντες αρχίζουν με κλινική ανατομία και ακολουθεί η περιγραφή της πάθησης ή των 

ποικίλων τραυματισμών καθώς και η αντιμετώπισή τους συνοπτικά. Δίνεται έμφαση στις επιπλοκές και σε 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Γίνεται επίσης προσπάθεια να παρουσιάζονται επαγωγικά ώστε να φέρνουν στον 

φοιτητή το πρόβλημα και να αναζητείται η απαραίτητη γνώση προς επίλυσή του. 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΛΕΞΗΣ, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΜΟΙΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. Οι φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν περαιτέρω εκπαίδευση στην Ορθοπαιδική έχουν στη 

διάθεσή τους την Βιβλιοθήκη «Κ.Χουλιάρας» (Β κτίριο- 3ος όροφος) για πρόσβαση σε ειδικά βιβλία και εποπτικό 

υλικό. Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων, πέραν των θεωρητικών μαθημάτων, οι φοιτητές θα ασκηθούν σε μικρές 

ομάδες στο Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών (3 ασκήσεις / 6μηνο), θα βρεθούν στο χειρουργείο (3 παρουσίες / 6μηνο) 

και θα συμμετέχουν στη λειτουργία της κλινικής και των εξωτερικών ιατρείων (3 παρουσίες / 6μηνο) και της κλινικής. 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοήσει συνήθεις παθήσεις και να κάνει πλήρη 

κλινική εξέταση. Επίσης, να μπορεί να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον πολυτραυματία, να ακινητοποιήσει ένα 

τραυματισμένο μέλος και να κάνει έγχυση φαρμάκου ή να παρακεντήσει μια άρθρωση. 

Η αξιολόγηση στο τέλος κάθε 6μήνου γίνεται με γραπτές εξετάσεις σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και σύντομη 

ανάπτυξη σχετικών ερωτήσεων. 

Επιπλέον, δίνεται στους φοιτητές ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ΜΠΟΡΩ – I CAN) κατάρτισης και δεξιοτήτων, 

όπως επίσης και ανάλογο αξιολόγησης των διδασκόντων. 

 
Β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Υπεύθυνος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ, 

 Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής 

 Διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ): 

Καθηγητής Κ.Ν. Μαλίζος,  
Καθηγητής Θ. Καραχάλιος,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζ. Νταϊλιάνα,  
Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Βαρυτιμίδης,  
Επίκουρος Καθηγητής Μ. Χαντές 
 

 Διαλέξεις-Ασκήσεις 

Το μάθημα «Ορθοπαιδική Χειρουργική»  διδάσκεται σε 2 εξάμηνα: 

• 7ο εξάμηνο Ορθοπαιδικής : Παθολογία του Μυοσκελετικού συστήματος 

• 8ο εξάμηνο Ορθοπαιδικής : Τραυματολογία του Μυοσκελετικού συστήματος  

Οι διαλέξεις και οι ασκήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα και το ωράριο των μαθημάτων είναι: 

• Άσκηση 8.15-10.15: (μία ομάδα 8 φοιτητών με τις κάρτες) στην Βιβλιοθήκη και στην Ορθοπαιδική Κλινική  

• 10.15-12.00: Διάλεξη μαθήματος (αίθ. 19, ισόγειο ΠΓΝ Λάρισας) 

• Άσκηση 12.00-14.00: (μία ομάδα 8 ατόμων) στην Ορθοπαιδική Κλινική  

 
 



• Άσκηση 12.00-14.00 (μια ομάδα των 8 ατόμων) στα Εξωτερικά Ιατρεία 

• Άσκηση 12.00-14.00 (μια ομάδα των 8 ατόμων) στα ΤΕΠ (εφ’ όσον είναι μέρα εφημερίας) 

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνουν: 

• την παρουσία τους στα μαθήματα και κατ΄ ελάχιστον το 1/3 των εγγεγραμμένων (επί έλλειψης απαρτίας του 

ελάχιστου αριθμού φοιτητών, 1/3 των εγγεγραμμένων, το αντίστοιχο μάθημα δεν θα διδάσκεται, με προφανείς 

κινδύνους για την απώλεια του εξαμήνου) 

• την παρουσία στο χειρουργείο: 3 παρουσίες / εξάμηνο 

• την άσκηση στο τμήμα επειγόντων: 3 παρουσίες / εξάμηνο 

• την κλινική άσκηση: 3 παρουσίες / εξάμηνο στην κλινική και τα ΕΙ  

• την παρουσία τους (τουλάχιστον μία) στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που διοργανώνονται από την Ορθοπαιδική 

Κλινική (Δευτέρα απόγευμα) ή τον Τομέα Χειρουργικής σε τακτές ημερομηνίες που έχουν προαναγγελθεί (βλ. 

ανάρτηση του αντίστοιχου ετήσιου προγράμματος) 

Οι παρουσίες βεβαιώνονται με υπογραφή του μέλους ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για την κάθε άσκηση, ΜΟΝΟ στην 

ειδική κάρτα παρουσιών, και ΜΟΝΟ την ημέρα της άσκησης.  

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού 10 παρουσιών (3 

στην κλινική, 1 στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα, 3 στο χειρουργείο και 3 στα ΤΕΠ) 

Για την κλινική άσκηση οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 8 ατόμων (οι ομάδες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

σχολής, όπως και η αντιστοιχία των κλινικών ασκήσεων για κάθε ομάδα). 

Υπεύθυνος για την άσκηση κάθε Δευτέρας είναι ο διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος, την ίδια μέρα. 

Για την άσκηση στο χειρουργείο και στο τμήμα επειγόντων (εκτός της άσκησης της Δευτέρας), οι φοιτητές χωρίζονται 

σε μικρότερες ομάδες σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της ομάδας και ακολουθούν το πρόγραμμα χειρουργείων και 

εφημεριών (βλ. ανάρτηση ομάδων-κλινικών ασκήσεων και υπευθύνων) 

Εργασία σε προαιρετική βάση και μετά από συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης 

επιστημονικών εργασιών διαφόρων επιπέδων. Η επίδοση στην εργασία συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση 

θετικά και σε περίπτωση που γίνεται δεκτή σε συνέδριο υποστηρίζεται ο φοιτητής για να την παρουσιάσει. 

Ατομική μελέτη κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου: 2ωρη μελέτη για κάθε μάθημα αρκεί για τη ζητούμενη 

κατάρτιση και επάρκεια. 

Τελική εξέταση: Γραπτή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντίστοιχες προς ανάπτυξη. 

Η πρόοδος του φοιτητή θα παρακολουθείται καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και ο τελικός βαθμός θα 

συνδιαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα του φοιτητή καθ’όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Θα αποσκοπεί δε 

πρωτίστως στο να ενημερώνει το φοιτητή κατά πόσον η αυτοαξιολόγησή του (βλ. μέρος Ε’ ) ήταν και σε ποιο βαθμό 

αντικειμενική. 

 Χορηγούμενα συγγράμματα: 

1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ISBN: 9789603997672 
 

 



Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:44415 

2. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ISBN: 978-960-12-0528-1 

Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 17458 

Γ. ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μαθησιακοί στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν κατά την εκπαίδευση των φοιτητών στην Ορθοπαιδική Παθολογία 

είναι με την ολοκλήρωση του 6μηνου να μπορούν να: 

• παίρνουν σαφές και προσανατολισμένο ιστορικό του ασθενούς 

• εκτελούν πλήρη αντικειμενική εξέταση του ασθενούς  

• αποφασίζουν για την ανάγκη διαγνωστικής διερεύνησης, να διαχειρίζονται τις διαφορές εργαστηριακές και 

απεικονιστικές εξετάσεις και μεθόδους, να εφαρμόζουν απλές διαφοροδιαγνωστικές μεθόδους, συνιστώντας τις 

απαραίτητες και μόνο εξετάσεις, και να αξιολογούν σωστά τα ευρήματα τους  

• να αναγνωρίζουν την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών και να προτείνουν την πιθανή πρόληψη τους 

• να αποφασίσουν τον κατάλληλο και απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο στον ασθενή 

• περιγράφουν και εφαρμόζουν τη μη χειρουργική  αγωγή (συνιστώμενα φάρμακα, άσκηση, πρόληψη) 

• να αντιλαμβάνονται βασικές αρχές χειρουργικής αγωγής σε συγκεκριμένες συχνές Ορθοπαιδικές παθήσεις 

Δ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1ο Μάθημα   
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ, N. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
2ο Μάθημα  

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ – Ν. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
3ο Μάθημα  

ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ 
Θ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

4ο Μάθημα  
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ 

5ο Μάθημα  
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
Μ. ΧΑΝΤΕΣ 

6ο Μάθημα  
ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ–ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
Ζ. ΝΤΑΙΛΙΑΝΑ 

7ο Μάθημα  
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΟΥ 
Ζ. ΝΤΑΙΛΙΑΝΑ     

8ο Μάθημα  
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Β. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ,   Θ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

 
 



9ο Μάθημα  
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
Θ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

10ο Μάθημα  
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΑ 
Μ. ΧΑΝΤΕΣ 
 
11ο Μάθημα  
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 
Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ 
 
 
12ο Μάθημα: 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 
Ζ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ, Θ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
 
13ο Μάθημα 
 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται μία εβδομάδα στην Ορθοπαιδική κλινική και συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητές της 
που περιλαμβάνουν την εξέταση ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το Τμήμα 
Νοσηλείας των Ασθενών και το Χειρουργείο. 
Αναλυτικά η δραστηριότητα του φοιτητή κατανέμεται ως εξής: 
Α. Τμήμα Νοσηλείας των Ασθενών (Ορθοπαιδικές Κλινικές Α και Β) 
-Προσέλευση 8.00 το πρωί. 
-Επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών. 
-Βοήθεια στις αλλαγές των επιδέσμων των τραυμάτων, στην τοποθέτηση γύψινων ναρθήκων και επιδέσμων. 
-Έλεγχος και μελέτη των φακέλων νοσηλείας των ασθενών. 
-Λήψη ιστορικού του ασθενούς που εισήχθη στην κλινική, λεπτομερής κλινική εξέταση και καταγραφή των στοιχείων 
ιδιαίτερα αυτών που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. 
-Εκτίμηση των ακτινογραφιών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. 
-Συλλογή εργαστηριακών εξετάσεων (ακτινολογικών, αιματολογικών κλπ) 
-Υποδοχή και εκτίμηση των ασθενών που επιστρέφουν από το Χειρουργείο μετά από Χειρουργική επέμβαση 
-Ενημέρωση και συζήτηση με τους ειδικούς γιατρούς της Κλινικής για τα ευρήματα των κλινικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων. 
-Αποχώρηση στις 3.00 μμ. 
Β. Εξωτερικά Ιατρεία 
-Προσέλευση 8.00 το πρωί. 
-Λήψη του ιστορικού και κλινική εξέταση του ασθενούς που εξετάζεται στα Εξωτερικά Ιατρεία. 
-Βοήθεια στην παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων 
-Βοήθεια στην αλλαγή επιδέσμων τραυμάτων. 
-Βοήθεια στην τοποθέτηση ναρθήκων και γύψινων επιδέσμων 
-Συζήτηση με τους Ειδικούς και Ειδικευομένους για τον κάθε ασθενή που εξετάζεται και για την αντιμετώπιση που είχε 
(οδηγίες, φάρμακα κλπ). 
-Αποχώρηση στις 3.00 μμ. 
Γ.  Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών-Οι φοιτητές συμμετέχουν στην Εφημερία της Κλινικής και παραμένουν ως τις 
6.00 το απόγευμα. 
-Προσέλευση 8.00 το πρωί. 
-Υποδοχή των ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων 
-Λήψη Ιστορικού και Κλινική εξέταση με τον ειδικό ή ειδικευόμενο. 
-Βοήθεια στην αντιμετώπιση των τραυμάτων (πλύση, συρραφή, επίδεση, ανάρτηση, τοποθέτηση ναρθήκων ή 
επιδέσμων) 
-Συζήτηση με τον Ειδικό ή Ειδικευόμενο για τη διάγνωση και την ενδεικνυόμενη αντιμετώπιση (φάρμακα, οδηγίες κλπ) 
-Αποχώρηση στις 3.00 μμ. 
Δ.  Χειρουργείο 
-Ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις μεθόδους και τρόπους ασηψίας του Χειρουργού και του χειρουργικού πεδίου 

 
 



ασθενούς. Μπορεί να «πλένεται» και συμμετέχει στη χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου 
Χειρουργού. 
-Συνοδεύει τον ασθενή στην αίθουσα ανάνηψης και ελέγχει μαζί με τους ειδικευομένους την κατάσταση του ασθενούς 
(αιμορραγία, νευρολογική εκτίμηση). 
Αποχώρηση 3.00 μμ. και εφόσον έχει λήξει η επέμβαση την οποία παρακολουθεί ή στην οποία συμμετέχει. 
 
Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους οι φοιτητές θα συμπληρώνουν έντυπο με ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητές 
τους (I Can-Μπορώ ) 
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Το λιγότερο δύο φορές, στην αρχή και στο τέλος της διδασκαλίας, ανώνυμη αυτοαξιολόγηση όλων των φοιτητών και 
αξιολόγηση των διδασκόντων θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του μαθήματος ή θα αποστέλλεται στη δ/νση: 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Ορθοπαιδική Κλινική (Γραμματεία), Β Πτέρυγα, 3ος Όροφος, 
Βιόπολις 41110, Λάρισα, για έλεγχο και ανατροφοδότηση της όλης πορείας Η αξιολόγηση αποσκοπεί τόσο στην 
αυτοβελτίωση του φοιτητή όσο και στη βελτίωση του ίδιου του διδάσκοντα και της διδασκαλίας εν γένει, μέσα από τον 
έλεγχο επίτευξης των στόχων. Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα δημόσια προσβάσιμα. 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 
Ο φοιτητής μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη πρόοδό του προς τους επιτευκτέους στόχους συμπληρώνοντας το 
παρακάτω ερωτηματολόγιο «ΜΠΟΡΩ! Ορθοπαιδική». 

Διδασκαλία :  Φροντιστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση στην κλινική, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 

του νοσοκομείου και παρακολούθηση χειρουργείων  

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 

 
 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΠΘ0302 

 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σακκάς Λάζαρος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Χ. Παπανδρέου , Λ. Σακκάς, Ι. Στεφανίδης, Γ. Βασιλόπουλος,, Δ. Κυριάκου, Σ. Ποταμιάνος, Ν. 

Γιαννακούλας, Κ. Ζάχου, Α. Καψωριτάκης, Δ. Μπόγδανος, Ε. Ρηγοπούλου, Χ. Κατσιάρη, Κ. Μακαρίτσης, Α. 

Μπαργιώτα, Γ. Ντάϊος, Αλεξίου, Α. Κουτρούμπας, Μ. Μπουρονίκου 

Σκοπός : Το μάθημα Παθολογία ΙΙ περιλαμβάνει Αιματολογία, Ενδοκρινολογία, Νεφρολογία, Ογκολογία, και 

Ρευματολογία. Σε κάθε ένα από αυτά περιγράφονται στοιχεία επιδημιολογίας και παθογένειας, κλινική εικόνα, 

εργαστηριακά ευρήματα, απεικονιστικά ευρήματα, διάγνωση και αρχές θεραπείας. 

Περιεχόμενο : 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν γνώση οι φοιτητές για τις κύριες παθήσεις των ανωτέρω Τμημάτων της 

παθολογίας. Στο τέλος, οι φοιτητές αναμένεται: 

-να αναγνωρίζουν κλινικές εκδηλώσεις των ανωτέρω παθήσεων 

-να αναγνωρίζουν τις επιλογές (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) των διαφόρων απεικονιστικών και 

εργαστηριακών, περιλαμβανομένων των ανοσολογικών εξετάσεων, που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των 

ανωτέρων παθήσεων 

-να αναφέρουν τις θεραπευτικές επιλογές για κάθε μία από τις ανωτέρω παθήσεις 

-να επιλύουν μεμονωμένα κλινικά προβλήματα στις κλινικές ασκήσεις (problem-based learning) 

Περιγραφή νοσολογικών οντοτήτων (αιτιοπαθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις, απεικονιστικά ευρήματα, διάγνωση, 

πρόγνωση και στοιχεία θεραπείας) στα ακόλουθα νοσήματα: Νόσοι νεφρών, ρευματικά και αυτοάνοσα νοσήματα, 

νόσοι αίματος, νεοπλάσματα, νόσοι ενδοκρινών αδένων και μεταβολικά νοσήματα. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και κλινικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες 

Αξιολόγηση: Γραπτές 

 
 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΧΡ0201 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζαχαρούλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Δ. Ζαχαρούλης, Γ. Τζοβάρας., Κ. Τεπετές 

Σκοπός : 

- Η κατανόηση της αιτιολογίας και της παθογένειας των χειρουργικών παθήσεων 

- Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στις βιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από τις χειρουργικές παθήσεις ( 

διαταραχές ύδατος - ηλεκτρολυτών - οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές θρέψεως, ενδροκρινικές διαταραχές, 

καταπληξία, λοιμώξεις) 

- Η ευαισθητοποίηση των διδασκομένων στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης χειρουργικής (ατυχήματα, 

πολυτραυματίες, ογκολογική χειρουργική, εκφυλιστικές παθήσεις αγγείων,μεταμοσχεύσεις οργάνων) 

Περιεχόμενο : 

- Γενικό μέρος: Ιστορική εξέλιξη της ιατρικής και της χειρουργικής ειδικές φλεγμονές δέρματος 

- υποδορίου ιστού, αποστείρωση, ασηψία, απολύμανση, αντισηψία, χειρουργικές λοιμώξεις, διαταραχές ύδατος, 

ηλεκτρολυτών και οξεοβασική ισορροπίας, καταπληξία, μετεγχειρητικές επιπλοκές 

- Παθήσεις θώρακα: παθήσεις θωρακικού τοιχώματος, σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου, 

κακώσεις θώρακα παθήσεις πνεύμονα (πνευμονικό απόστημα, εχινόκοκκος πνεύμονα, καλοήθεις και 

κακοήθεις όγκοι του πνεύμονα) 

- Παθήσεις μεσοθωρακίου (σύνδρομο μεσοθωρακίου-άνω κοίλης φλέβας, όγκοι-κύστες μεσοθωρακίου, 

κακώσεις οργάνων μεσοθωρακίου). 

- Παθήσεις τραχήλου (τραχηλικές εξωθυρεοειδικές διογκώσεις) 

- Παθήσεις μαστού (συγγενείς, φλεγμονωδεις, νεοπλασματικές) 

- Παθήσεις οισοφάγου-διαφράγματος 

- Παθήσεις στομάχου - δωδεκαδακτύλου (στοιχεία ανατομικής - φυσιολογίας στομάχου, γαστρο-

δωδεκαδακτυλικό έλκος, νεοπλάσματα στομάχου) 

- Τοιχωματικές κήλες 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, κλινικές ασκήσεις 

Αξιολόγηση :Γραπτές 

 
 



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ (ΕΠ) ΧΡ0411 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χαντές Μηχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Θ. Καραχάλιος, Ζ. Νταιλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές,Κ.Ν. Μαλίζος 

Σκοπός : 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό είτε σε ερασιτεχνικό είτε σε 

επαγγελματικό επίπεδο ολοένα και αυξάνεται. Είναι λοιπόν μεγάλης σημασίας ο νέος γιατρός, να είναι εξοικειωμένος 

με τα προβλήματα και τις παθήσεις που προκύπτουν σε ασθενείς οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο σκοπός 

του κατ’ επιλογήν μαθήματος Αθλητικές Κακώσεις, είναι να μυήσει το φοιτητή – φοιτήτρια της ιατρικής στην 

παθολογία, διάγνωση και αντιμετώπιση των κακώσεων (οξέων ή χρόνιων ) του μυοσκελετικού συστήματος κατά την 

αθλητική δραστηριότητα. 

Περιεχόμενο: 

-Παθήσεις και κακώσεις μυών, τενόντων και συνδέσμων του στους αθλητές. Κακώσεις αρθρικού χόνδρου στους 

αθλητές. 

-Μηχανισμοί επούλωσης των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος. 

-Πρόληψη αθλητικών κακώσεων. Η σημασία του προστατευτικού εξοπλισμού (νάρθηκες) κατά τη διάρκεια των 

αθλητικών δραστηριοτήτων. 

-Αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων – θεραπευτικές δυνατότητες. Επιπτώσεις των κακώσεων στο αγωνιστικό 

επίπεδο του αθλητού. 

-Έλεγχος αθλητών κατά την προ – αγωνιστική και αγωνιστική περίοδο. Φυσική εξέταση και αξιολόγηση του 

τραυματισμού του αθλητή στον αγωνιστικό χώρο. 

-Τραυματισμοί περιοχής ώμου σε αθλητές. 

-Τραυματισμοί περιοχής αγκώνα σε αθλητές. 

-Τραυματισμοί περιοχής πηχεοκαρπικής – χεριού σε αθλητές. 

-Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης σε αθλητές. 

-Τραυματισμοί περιοχής γόνατος σε αθλητές. 

-Τραυματισμοί περιοχής ποδοκνημικής σε αθλητές. 

Διδασκαλία :Φροντιστηριακά μαθήματα 

Αξιολόγηση : Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 

 
 



ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΕΠ) ΧΡ0730 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες :Α. Γιαννούκας, Σ. Κούτσιας, Α. Κουτσιαρής, Δ. Καρδούλας 

Σκοπός : 

Η κατανόηση των βασικών αρχών αιμοδυναμικής παθοφυσιολογίας στις αγγειακές παθήσεις 

Περιεχόμενο : 

Εισαγωγή στην Αθηρωματική νόσο και στην έννοια της αιμοδυναμικής 

Βασικές αρχές ρευστομηχανικής – Αρχές διατήρησης μάζας, ενέργειας και ορμής σε κινούμενα υγρά 

Ροή υγρών σε σωλήνες – είδη ροής 

Παλμική ροή – Ροή σε ελαστικούς σωλήνες 

Αιμοδυναμική της οξείας και χρόνιας ισχαιμίας των κάτω μελών Αιμοδυναμική των 

αρτηριακών ανευρυσμάτων 

Αιμοδυναμική της εξωκρανιακής κυκλοφορίας του εγκεφάλου Αιμοδυναμική της ενδοκράνιας 

κυκλοφορίας του εγκεφάλου Αιμοδυναμική των αρτηριο-φλεβικών επικοινωνιών 

Αιμοδυναμική συμπεριφορά αρτηριακών αναστομώσεων και διαφόρων τύπων μοσχευμάτων 

Αιμοδυναμική της φλεβικής θρόμβωσης Αιμοδυναμική της χρόνιας 

φλεβικής ανεπάρκειας Οξέα αγγειακά συμβάματα 

Εφαρμογές της αναίμακτης διαγνωστικής σε σχέση με την αιμοδυναμική παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων 

Επίδειξη κλινικών περιστατικών 

Διδασκαλία :Διαλέξεις / Εργαστήριο 

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 

 
 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΕΠ) ΧΡ0601 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Πουλτσίδη Αντιγόνη, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ε. Θ. Αθανασίου 

Σκοπός : 

Η γνώση των συμπτωμάτων και των σημείων των διαφόρων παθήσεων  που εμφανίζονται με την εικόνα της οξείας 

κοιλίας, η αξιολόγηση αυτών, καθώς επίσης και η συμβολή των σύγχρονων επιτεύξεων των εργαστηριακών και 

απεικονιστικών μεθόδων που συμβάλλουν στη διάγνωση της οξείας κοιλίας. 

Περιεχόμενο : 

- Ορισμός και κλινική προσέγγιση 

- Εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις 

- Αντιμικροβιακή αγωγή στην οξεία κοιλία 

- Λαπαροσκόπηση στην οξεία κοιλία 

- Μη ειδική κοιλιαλγία 

- Οξεία σκωληκοειδίτιδα 

- Οξεία χολοκυστίτιδα 

- Οξεία παγκρεατίτιδα 

- Εντερική απόφραξη 

- Διάτρηση πεπτικού έλκους 

- Εκκολπωματική νόσος του εντέρου 

- Οξείες αγγειακές βλάβες 

- Μη χειρουργικές παθήσεις ως οξεία κοιλία 

- Οξεία κοιλία στις ακραίες ηλικίες της ζωής 

- Γυναικολογικά-ουρολογικά προβλήματα ως οξεία κοιλία 

- Καρκίνος που εκδηλώνεται ως οξεία κοιλία 

- Οξεία κοιλία σε βαρέως πάσχοντες 

- Επίταση κοιλιακών συμπτωμάτων  από χρόνιες μη χειρουργικές παθήσεις (Χρ. Παγκρεατίτιδα, εντερική ισχαιμία, 

μεταβολικές διαταραχές, νόσοι του κολλαγόνου) 

- Ελάχιστη χειρουργική παρέμβαση στην οξεία κοιλία 

- Οξεία κοιλία στην εγκυμοσύνη 

Διδασκαλία :Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS 

(ΕΠ)                    ΧΡ0250 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζαχαρούλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ε Αθανασίου, Κ Τεπετές, Γ. Τζοβάρας, Δ. Ζαχαρούλης 

Σκοπός : 

Διδάσκονται οι βασικές αρχές της αντιμετώπισης του πολυτραυματία με έμφαση στις πρώτες ενέργειες του ιατρού 

με την άφιξη του τραυματία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της παθοφυσιολογίας του πολυτραυματία , καθώς 

και οι πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν την πρώτη «χρυσή» ώρα που ο τραυματίας εισέρχεται στο 

τμήμα επειγόντων. Επίσης ο φοιτητής θα αποσαφηνίσει τον τρόπο σκέψης του με πρακτική εφαρμογή των παρεχόμενων 

γνώσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε εικονικούς αρρώστους. 

Περιεχόμενο : 

- Αρχές αντιμετώπισης πολυτραυματία και καταπληξίας. 

- Χειρισμός του αεραγωγού 

- Καταπληξία 

- Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκτίμηση 

- Τραύμα Κεφαλής ,Θώρακος, Κοιλίας, Πυέλου και άκρων. 

- Βασικές αρχές αντιμετώπισης εγκαυματία 

- Βασικές αρχές αντιμετώπισης εγκύου 

- Βασικές  ιατρικές πράξεις  (εισαγωγή κεντρικής  φλεβικής γραμμής, διασωλήνωση τραχειοστομία, 

κτλ) 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Προφορικές- Γραπτές 

 
 



ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΠ) ΜΡ0800 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σγάντζος Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Σγάντζος Μ. 

Σκοπός : 

Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (Φ.Ι.Απ) αποτελεί μια ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα η οποία έχει την δυνατότητα 

με την χρήση των φυσικών μέσων να βοηθήσει τον ασθενή ώστε να μειώσει την ανικανότητα που μπορεί να προκληθεί 

από κάποια βλάβη της υγείας του. Επίσης μέσω της λειτουργίας της ομάδας Αποκατάστασης παρέχεται η δυνατότητα 

να διακοπεί η στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανικανότητα και την αναπηρία που μπορεί να προκληθεί σε 

περίπτωση μόνιμης βλάβης, έτσι ώστε να δώσει την δυνατότητα στο άτομο να εκπληρώσει το ρόλο του μέσα στην 

οικογένεια και την κοινότητα. 

Μέσα από την διδασκαλία του μαθήματος ο φοιτητής θα γίνει περισσότερο οικείος με την αναγκαιότητα και την 

εφαρμογή των φυσικών μέσων όπως επίσης και με την λειτουργία της ομάδας Αποκατάστασης  και τον ξεχωριστό ρόλο 

που έχει κάθε μέλος της. Όπως ο Φυσικοθεραπευτής, ο Εργοθεραπευτής, ο Λογοθεραπευτής, ο Ψυχολόγος, ο Τεχνικός 

ορθωτικών και προσθετικών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει ένα αντικείμενο το οποίο συμπληρώνει τις άλλες 

ιατρικές ειδικότητες και απαντάται πολύ συχνά στην καθημερινή πράξη. 

Περιεχόμενο : 

1. Η εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο της ιατρικής ειδικότητας της Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης 2. Η προσέγγιση νέων μεθόδων και εργαλείων που είναι στη διάθεση της Φυσικής Ιατρικής 

και Αποκατάστασης 3. Η γνώση της παρέμβασης της Αποκατάστασης στους ασθενείς κατά την περίοδο της 

οξείας φάσης νοσηλείας 4. Η γνώση των σημαντικών προβλημάτων που παρατηρούνται στον χρόνιο 

πάσχοντα και ο τρόπος αντιμετώπισής τους(σε σχέση με τον εαυτό του και την Κοινότητα). Προαπαιτήσεις: 

δεν υπάρχουν Περιεχόμενο του μαθήματος : 1. ΦΙΑπ: εισαγωγή, ορισμοί, διεθνή και ελληνικά δεδομένα, 

εργαλεία μέτρησης, ο ρόλος της Αποκατάστασης. Το φυσιατρικό ιστορικό και η φυσική εξέταση, (ενήλικας 

και παιδί) 2. Ανάλυση βάδισης και κλινικές εφαρμογές. Ηλεκτροδιάγνωση (βασικές αρχές, κλινική 

αξιολόγηση) 3. Μετρήσεις της έκβασης και της ποιότητας ζωής στην Ιατρική Αποκατάσταση 4. Αναπηρικό 

αμαξίδιο, Προσθέσεις και Ορθώσεις. Εξατομίκευση στον ασθενή. 5. Θεραπευτική άσκηση, φυσικά μέσα, 

ηλεκτρικός ερεθισμός Συνήθη κλινικά προβλήματα στην Αποκατάσταση (αντιμετώπιση, πρόληψη) όπως: 1. 

Η σπαστικότητα και η αντιμετώπιση της 2. Αποκατάσταση ορθοπαιδικών και ρευματολογικών παθήσεων 3. 

Αναπνευστική Αποκατάσταση 4. Καρδιολογική Αποκατάσταση 5. Αποκατάσταση ασθενών με βλάβη του 

Ν.Μ 6. Αποκατάσταση ασθενών με ΚΕΚ 7. Αποκατάσταση ασθενών με ΑΕΕ 8. Αποκατάσταση του ασθενή 

με ακρωτηριασμό 9. Γηριατρική Αποκατάσταση 10. Αποκατάσταση σε ασθενείς με καρκίνο 11. 

Αποκατάσταση του εγκαυματία 

Διδασκαλία :  

Αξιολόγηση : 

 

 
 



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΑΑ0102 

 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο:  8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ιωάννης Φεζουλίδης, Καθηγητής, Μαριάννα Βλυχού, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αικατερίνη Βάσιου, 

Αναπλ. Καθηγήτρια, Παναγιώτης Γεωργούλιας, Αναπλ. Καθηγητής, Ευτυχία Καψαλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, 

Χρήστος Ρούντας, Λέκτορας. 

Σκοπός : 

Ανάλυση της φυσιολογικής και παθολογικής απεικονιστικής σημειολογίας του ανθρωπίνου οργανισμού κατά 

σύστημα. Περιγραφή των εφαρμοσμένων μεθόδων Ιατρικής Απεικόνισης και προσέγγιση της ιεραρχημένης 

χρησιμοποίησής τους. Εισαγωγή στις βασικές αρχές και τις κλινικές ενδείξεις της Πυρηνικής Ιατρικής. 

Περιεχόμενο : 

Εφαρμογή της Συμβατικής Ακτινοδιαγνωστικής και νεωτέρων απεικονιστικών μεθόδων (Υπολογιστική Τομογραφία, 

Υπερηχοτομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Επεμβατική Ακτινολογία), στις παθήσεις του Γαστρεντερικού 

συστήματος, του Ουροποιητικού, του Γεννητικού και του Μυοσκελετικού. Εφαρμογές της Επεμβατικής Ακτινολογίας 

στη διάγνωση και θεραπεία. 

Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες από την χρήση των ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. 

Διδασκαλία :Διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια. 

Αξιολόγηση :ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

 
 



ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΥΠ) ΠΘ1100 

 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο:  8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ε. Ζακυνθινός, Δ. Μακρής 

Σκοπός : 

Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας του βαρέως πάσχοντος ασθενούς και η βασική εκπαίδευση του φοιτητή στις 

σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος. 

Περιεχόμενο : 

Περιγραφή Μαθήματος:  -Αναπνευστική Ανεπάρκεια (Παθοφυσιολογία, Τύποι αναπνευστικής ανεπάρκειας) 

-Διαταραχές Οξεο-βασικής ισορροπίας 

-Αρχές Μηχανισμού Αερισμού (Αναπνευστήρες) 

-Βασικές αρχές καρδιακής λειτουργίας. Κυκλοφορική Ανεπάρκεια (Παθοφυσιολογία, -Τύποι κυκλοφορικής 

καταπληξίας, Παρακολούθηση-Μonitoring-Καθετήρας Swan Ganz) 

-Καρδιογενές και μη Καρδιογενές Πνευμονικό Οίδημα 

-Σήψη, Συστηματική Φλεγμονώδης αντίδραση 

-Νοσοκομειακή Πνευμονία 

-Σοβαρή Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

-Θρομβοεμβολή –Πνευμονική Εμβολή 

-Θρέψη 

Διδασκαλία :Παραδόσεις , Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση : Γραπτές (πολλαπλή επιλογή) 

 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΙ0500 

Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής  

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Ραχιώτης Γεώργιος 

Σκοπός : 

Κατανόηση της έννοιας της Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της πρόληψης (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) 

-Κατανόηση βασικών εννοιών που αφορούν της επιδημιολογία και πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων (ζωονόσοι, 

τροφιμογενή, υδατογενή κλπ.) και των χρόνιων νοσημάτων (καρκίνοι κλπ.). -Κατανόηση θεμάτων που αφορούν την 

υγιεινή και ασφάλεια πόσιμου νερού, τροφίμων, υδάτων αναψυχής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων. -Βασικές 

έννοιες προγραμματισμού προσυμπτωματικού ελέγχου (ειδικότητα, ευαισθησία, θετική προγνωστική αξία κλπ.) 

Περιεχόμενο : 

ΘΕΩΡΙΑ 

1. Eισαγωγή στην Υγιεινή και Προληπτική Ιατρική 

2. Προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου διαλογής 

3. Bασικές αρχές διατροφής:  Μεσογειακή δίαιτα. 

4. Ατμοσφαιρική ρύπανση 

5. Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και νοσοκομειακή υγιεινή 

6. Πρόληψη υδατογενών νοσημάτων και υδάτινο περιβάλλον 

7. Επιδημιολογία και πρόληψη ατυχημάτων 

8. Επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων - Πολιτικές εμβολιασμών 

9. Οικονομικά της υγείας 

10. Ζωονόσοι και Πρόληψη τροφιμογενών νοσημάτων 

11. Ο ρόλος των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών – Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός - Θαλάσσιες ακτές 

και ύδατα αναψυχής 

12. Επιδημιολογία και πρόληψη χρονίων νοσημάτων-καρκίνος, στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης. 

Διατροφή και χρόνια νοσήματα 

13. Διαχείριση αποβλήτων και Δημόσια Υγεία 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Screening 

2. Επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Βαρκελώνη 

3. Επίσκεψη στον βιολογικό καθαρισμό 

4. Μελέτη περίπτωσης διατροφικής έκθεσης σε υδράργυρο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

5. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα θέμα χρόνιου ή λοιμώδους νοσήματος για το οποίο θα παρουσιάσουν 

επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και προγράμματα πρόληψης που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

Διδασκαλία :Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, συμμετοχή των φοιτητών σε προγράμματα 

πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας 

Αξιολόγηση :Γραπτές 

 
 



ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ) ΧΡ0402 

 

Τομέας : Χειρουργικής  

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μαλίζος Κων/νος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Κ. Μαλίζος, Θ. Καραχάλιος, ,Ζ. Νταιλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές 

Σκοπός : 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοήσει συνήθεις παθήσεις και να κάνει πλήρη 

κλινική εξέταση. Επίσης, να μπορεί να ακινητοποιήσει ένα τραυματισμένο μέλος και να κάνει έγχυση φαρμάκου ή να 

παρακεντήσει μια άρθρωση 

Περιεχόμενο :   

Α. Εισαγωγή 
Β. Ταυτότητα Μαθήματος 
 Υπεύθυνος - Διδάσκοντες 
 Διαλέξεις – ασκήσεις  
 Σχεδιασμένος Φόρτος Εργασίας Φοιτητή 
 Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
 Συγγράμματα 
Γ. Εκβάσεις 
Γενικές & Συγκεκριμένες 
Δ. Διάγραμμα Μελέτης 
 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 
 Δραστηριότητες των φοιτητών κατά την εβδομάδα που εκπαιδεύονται στην Ορθοπαιδική Κλινική 

 
Ε. Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση 
 Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση φοιτητών 
 Αξιολόγηση διδασκόντων 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι παθήσεις και οι τραυματισμοί των οστών, των αρθρώσεων και του μυοσκελετικού συστήματος αποτελούν μια από 
τις συχνότερες αιτίες χρόνιου πόνου και αναπηρίας στον κόσμο. Η υψηλή συχνότητα των τραυματισμών και ο υψηλός 
επιπολασμός της αρθρίτιδας και των καταγμάτων λόγω οστεοπόρωσης, που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, 
επιβαρύνουν σοβαρά εκατομμύρια ανθρώπους, τις οικογένειές τους, τα συστήματα υγείας και το κόστος στην κοινωνία 
γενικότερα. Στα τμήματα επειγόντων περιστατικών τα προβλήματα από το μυοσκελετικό αποτελούν την δεύτερη πιο 
συχνή αιτία επίσκεψης μετά από εκείνα του αναπνευστικού. Παρά την πολύ μεγάλη συχνότητα αυτών των 
προβλημάτων στον γενικό πληθυσμό και την υψηλή ζήτηση αντιστοίχων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, 
σειρά μελετών έχει δείξει ότι η σχετική κατάρτιση των γιατρών στις διαδοχικές βαθμίδες της ιατρικής εκπαίδευσης για 
τα προβλήματα αυτά υστερεί σημαντικά. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κήρυξε την δεκαετία 2000-2010 ως 
«Δεκαετία Οστών & Αρθρώσεων» και την τρέχουσα ως το 2020 «Δεκαετία για την Μυοσκελετική Υγεία» αλλά μικρή 
πρόοδος έχει προκύψει στις υπηρεσίες περίθαλψης και στην εκπαίδευση, καθώς σε πολλές Ιατρικές σχολές των ΗΠΑ 
και της ΕΕ η προπτυχιακή διδασκαλία για τις παθήσεις του μυοσκελετικού είτε απουσιάζει είτε έχει πολύ μικρή 
διάρκεια και περιορισμένο περιεχόμενο.  

Η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ορθοπαιδικής έχει σκοπό να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές 
βασικές γνώσεις διάγνωσης των πιο συνηθισμένων παθολογικών καταστάσεων του μυοσκελετικού Συστήματος και των 
πιο συχνών τραυματισμών. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ρευματολογικές παθήσεις που αποτελούν αντικείμενο σχετικού 
μαθήματος. 

Οι διαλέξεις από τους διδάσκοντες αρχίζουν με κλινική ανατομία και ακολουθεί η περιγραφή της πάθησης ή των 
ποικίλων τραυματισμών καθώς και η αντιμετώπισή τους συνοπτικά. Δίνεται έμφαση στις επιπλοκές και σε 

 
 



αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Γίνεται επίσης προσπάθεια να παρουσιάζονται επαγωγικά ώστε να φέρνουν στον 
φοιτητή το πρόβλημα και να αναζητείται η απαραίτητη γνώση προς επίλυσή του. 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΛΕΞΗΣ, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΜΟΙΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. Οι φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν περαιτέρω εκπαίδευση στην Ορθοπαιδική έχουν στη 
διάθεσή τους την Βιβλιοθήκη «Κ.Χουλιάρας» (Β κτίριο- 3ος όροφος) για πρόσβαση σε ειδικά βιβλία και εποπτικό 
υλικό. Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων, πέραν των θεωρητικών μαθημάτων, οι φοιτητές θα ασκηθούν σε μικρές 
ομάδες στο Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών (3 ασκήσεις / 6μηνο), θα βρεθούν στο χειρουργείο (3 παρουσίες / 6μηνο) 
και θα συμμετέχουν στη λειτουργία της κλινικής και των εξωτερικών ιατρείων (3 παρουσίες / 6μηνο) και της κλινικής. 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοήσει συνήθεις παθήσεις και να κάνει πλήρη 
κλινική εξέταση. Επίσης, να μπορεί να δώσει πρώτες βοήθειες στον πολυτραυματία, να ακινητοποιήσει ένα 
τραυματισμένο μέλος και να κάνει έγχυση φαρμάκου ή να παρακεντήσει μια άρθρωση. 

Η αξιολόγηση στο τέλος κάθε 6μήνου γίνεται με γραπτές εξετάσεις σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και σύντομη 
ανάπτυξη σχετικών ερωτήσεων. 

Επιπλέον, δίνεται στους φοιτητές ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ΜΠΟΡΩ – I CAN) κατάρτισης και δεξιοτήτων, 
όπως επίσης και ανάλογο αξιολόγησης των διδασκόντων. 
Β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Υπεύθυνος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ, 
 Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής 
 Διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ): 
Καθηγητής Κ.Ν. Μαλίζος,  
Καθηγητής Θ. Καραχάλιος,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζ. Νταϊλιάνα,  
Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Βαρυτιμίδης,  
Επίκουρος Καθηγητής Μ. Χαντές 
 Διαλέξεις-Ασκήσεις 
Το μάθημα «Ορθοπαιδική Χειρουργική»  διδάσκεται σε 2 εξάμηνα: 
• 7ο εξάμηνο Ορθοπαιδικής : Παθολογία του Μυοσκελετικού συστήματος 
• 8ο εξάμηνο Ορθοπαιδικής : Τραυματολογία του Μυοσκελετικού συστήματος  
Οι διαλέξεις και οι ασκήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα και το ωράριο των μαθημάτων είναι: 
• Άσκηση 8.15-10.15: (μία ομάδα 8 φοιτητών με τις κάρτες) στην Βιβλιοθήκη και στην Ορθοπαιδική Κλινική  
• 10.15-12.00: Διάλεξη μαθήματος (αιθ. 19, ισόγειο ΠΓΝ Λάρισας) 
• Άσκηση 12.00-14.00: (μία ομάδα 8 ατόμων) στην Ορθοπαιδική Κλινική  
• Άσκηση 12.00-14.00 (μια ομάδα των 8 ατόμων) στα Εξωτερικά Ιατρεία 
• Άσκηση 12.00-14.00 (μια ομάδα των 8 ατόμων) στα ΤΕΠ (εφ’ όσον είναι μέρα εφημερίας) 
Οι υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνουν: 
• την παρουσία τους στα μαθήματα και κατ΄ ελάχιστον το 1/3 των εγγεγραμμένων (επί έλλειψη του ελάχιστου 

αριθμού φοιτητών, 1/3 των εγγεγραμμένων, το αντίστοιχο μάθημα δεν θα διδάσκεται, με προφανείς κινδύνους για 
την απώλεια του εξαμήνου) 

• την παρουσία στο χειρουργείο: 3 παρουσίες / εξάμηνο 
• την άσκηση στο τμήμα επειγόντων: 3 παρουσίες / εξάμηνο 
• την κλινική άσκηση: 3 παρουσίες / εξάμηνο στην κλινική και τα ΕΙ  
• την παρουσία τους (τουλάχιστον μία) στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που διοργανώνονται από την Ορθοπαιδική 
Κλινική ή τον Τομέα Χειρουργικής (Δευτέρα ή Πέμπτη απόγευμα) σε τακτές ημερομηνίες που έχουν προαναγγελθεί 
(βλ. ανάρτηση του αντίστοιχου ετήσιου προγράμματος) 

Οι παρουσίες βεβαιώνονται με υπογραφή του μέλους ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για την κάθε άσκηση, ΜΟΝΟ στην 
ειδική κάρτα παρουσιών, και ΜΟΝΟ την ημέρα της άσκησης.  

 
 



Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού 10 παρουσιών (3 
στην κλινική, 1 στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα, 3 στο χειρουργείο και 3 στα ΤΕΠ) 

Για την κλινική άσκηση οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 8 ατόμων (οι ομάδες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
σχολής, όπως και η αντιστοιχία των κλινικών ασκήσεων για κάθε ομάδα). 
Υπεύθυνος για την άσκηση κάθε Δευτέρας είναι ο διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος, την ίδια μέρα 

Για την άσκηση στο χειρουργείο και στο τμήμα επειγόντων (εκτός της άσκησης της Δευτέρας), οι φοιτητές χωρίζονται 
σε μικρότερες ομάδες σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της ομάδας και ακολουθούν το πρόγραμμα χειρουργείων και 
εφημεριών (βλ. ανάρτηση ομάδων-κλινικών ασκήσεων και υπευθύνων) 

Εργασία σε προαιρετική βάση και μετά από συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης 
επιστημονικών εργασιών διαφόρων επιπέδων. Η επίδοση στην εργασία συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση 
θετικά και σε περίπτωση που γίνεται δεκτή σε συνέδριο υποστηρίζεται ο φοιτητής για να την παρουσιάσει. 

Ατομική μελέτη κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου: 2ωρη μελέτη για κάθε μάθημα αρκεί για τη ζητούμενη 
κατάρτιση και επάρκεια. 

Τελική εξέταση: Γραπτή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντίστοιχες προς ανάπτυξη. 

Η πρόοδος του φοιτητή θα παρακολουθείται καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και ο τελικός βαθμός θα 
συνδιαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα του φοιτητή καθ’όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Θα αποσκοπεί δε 
πρωτίστως στο να ενημερώνει το φοιτητή κατά πόσον η αυτοαξιολόγησή του (βλ. μέρος Ε’ ) ήταν και σε ποιο βαθμό 
αντικειμενική. 
Χορηγούμενα συγγράμματα: 
1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ISBN: 9789603997672 
Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:44415 
2. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ISBN: 978-960-12-0528-1 
Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 17458 
Γ. ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μαθησιακοί στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν κατά την εκπαίδευση των φοιτητών στην Ορθοπαιδική Παθολογία 
είναι με την ολοκλήρωση του 6μηνου να μπορούν να: 
• παίρνουν σαφές και προσανατολισμένο ιστορικό του ασθενούς 
• εκτελούν πλήρη αντικειμενική εξέταση του ασθενούς  
• αποφασίζουν για την ανάγκη διαγνωστικής διερεύνησης, να διαχειρίζονται τις διαφορές εργαστηριακές και 

απεικονιστικές εξετάσεις και μεθόδους, να εφαρμόζουν απλές διαφοροδιαγνωστικές μεθόδους, συνιστώντας τις 
απαραίτητες και μόνο εξετάσεις, και να αξιολογούν σωστά τα ευρήματα τους  

• να αναγνωρίζουν την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών και να προτείνουν την πιθανή πρόληψη τους 
• να αποφασίσουν τον κατάλληλο και απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο στον ασθενή 
• περιγράφουν και εφαρμόζουν τη μη χειρουργική  αγωγή (συνιστώμενα φάρμακα, άσκηση, πρόληψη) 
• να αντιλαμβάνονται βασικές αρχές χειρουργικής αγωγής σε συγκεκριμένες συχνές Ορθοπαιδικές παθήσεις 
Δ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1ο Μάθημα 
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΥΕΛΟΥ 
Θ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
2ο Μάθημα 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ  
Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ 

 
 



3ο Μάθημα 
 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ 
 
4ο Μάθημα 
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
ΚΝ ΜΑΛΙΖΟΣ 
 
5ο Μάθημα 
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ –ΑΓΚΩΝΑ 
Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ 

6ο Μάθημα 
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ – ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 
Z. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ  

7ο Μάθημα 
 ΧΕΡΙ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΝ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
Z. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ 
8ο Μάθημα 
 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
Κ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ-Θ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
• Λιπώδης εμβολή 
 
9ο Μάθημα 
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
Θ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

10ο Μάθημα 
 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ  
Μ. ΧΑΝΤΕΣ 

12ο Μάθημα 
 ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ  
Μ. ΧΑΝΤΕΣ 

13ο Μάθημα 
 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
ΚΝ ΜΑΛΙΖΟΣ 

14ο Μάθημα 
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΉΣ ΚΑΙ  ΠΟΔΙΟΥ 
Θ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ –Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ 
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται μία εβδομάδα στην Ορθοπαιδική κλινική και συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητές της 
που περιλαμβάνουν την εξέταση ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το Τμήμα 
Νοσηλείας των Ασθενών και το Χειρουργείο. 
Αναλυτικά η δραστηριότητα του φοιτητή κατανέμεται ως εξής: 
Α. Τμήμα Νοσηλείας των Ασθενών (Ορθοπαιδικές Κλινικές Α και Β) 
-Προσέλευση 8.00 το πρωί. 

 
 



-Επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών. 
-Βοήθεια στις αλλαγές των επιδέσμων των τραυμάτων, στην τοποθέτηση γύψινων ναρθήκων και επιδέσμων. 
-Έλεγχος και μελέτη των φακέλων νοσηλείας των ασθενών. 
-Λήψη ιστορικού του ασθενούς που εισήχθη στην κλινική, λεπτομερής κλινική εξέταση και καταγραφή των στοιχείων 
ιδιαίτερα αυτών που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. 
-Εκτίμηση των ακτινογραφιών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. 
-Συλλογή εργαστηριακών εξετάσεων (ακτινολογικών, αιματολογικών κλπ) 
-Υποδοχή και εκτίμηση των ασθενών που επιστρέφουν από το Χειρουργείο μετά από Χειρουργική επέμβαση 
-Ενημέρωση και συζήτηση με τους ειδικούς γιατρούς της Κλινικής για τα ευρήματα των κλινικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων. 
-Αποχώρηση στις 3.00 μμ. 
Β. Εξωτερικά Ιατρεία 
-Προσέλευση 8.00 το πρωί. 
-Λήψη του ιστορικού και κλινική εξέταση του ασθενούς που εξετάζεται στα Εξωτερικά Ιατρεία. 
-Βοήθεια στην παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων 
-Βοήθεια στην αλλαγή επιδέσμων τραυμάτων. 
-Βοήθεια στην τοποθέτηση ναρθήκων και γύψινων επιδέσμων 
-Συζήτηση με τους Ειδικούς και Ειδικευομένους για τον κάθε ασθενή που εξετάζεται και για την αντιμετώπιση που είχε 
(οδηγίες, φάρμακα κλπ). 
-Αποχώρηση στις 3.00 μμ. 
Γ.  Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών-Οι φοιτητές συμμετέχουν στην Εφημερία της Κλινικής και παραμένουν ως τις 
6.00 το απόγευμα. 
-Προσέλευση 8.00 το πρωί. 
-Υποδοχή των ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων 
-Λήψη Ιστορικού και Κλινική εξέταση με τον ειδικό ή ειδικευόμενο. 
-Βοήθεια στην αντιμετώπιση των τραυμάτων (πλύση, συρραφή, επίδεση, ανάρτηση, τοποθέτηση ναρθήκων ή 
επιδέσμων) 
-Συζήτηση με τον Ειδικό ή Ειδικευόμενο για τη διάγνωση και την ενδεικνυόμενη αντιμετώπιση (φάρμακα, οδηγίες κλπ) 
-Αποχώρηση στις 3.00 μμ. 
Δ.  Χειρουργείο 
-Ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις μεθόδους και τρόπους ασηψίας του Χειρουργού και του χειρουργικού πεδίου 
ασθενούς. Μπορεί να «πλένεται» και συμμετέχει στη χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου 
Χειρουργού. 
-Συνοδεύει τον ασθενή στην αίθουσα ανάνηψης και ελέγχει μαζί με τους ειδικευομένους την κατάσταση του ασθενούς 
(αιμορραγία, νευρολογική εκτίμηση). 
Αποχώρηση στις 3.00 μμ. και εφόσον έχει λήξει η επέμβαση την οποία παρακολουθεί ή στην οποία συμμετέχει. 
Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους οι φοιτητές θα συμπληρώνουν έντυπο με ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητές 
τους (I Can-Μπορώ ) 
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Το λιγότερο δύο φορές, στην αρχή και στο τέλος της διδασκαλίας, ανώνυμη αυτοαξιολόγηση όλων των φοιτητών και 
αξιολόγηση των διδασκόντων θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του μαθήματος ή θα αποστέλλεται στη δ/νση: 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Ορθοπαιδική Κλινική (Γραμματεία), Β Πτέρυγα, 3ος Όροφος, 
Βιόπολις 41110, Λάρισα, για έλεγχο και ανατροφοδότηση της όλης πορείας Η αξιολόγηση αποσκοπεί τόσο στην 
αυτοβελτίωση του φοιτητή όσο και στη βελτίωση του ίδιου του διδάσκοντα και της διδασκαλίας εν γένει, μέσα από τον 
έλεγχο επίτευξης των στόχων. Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα δημόσια προσβάσιμα. 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 
Ο φοιτητής μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη πρόοδό του προς τους επιτευκτέους στόχους συμπληρώνοντας το 
παρακάτω ερωτηματολόγιο «ΜΠΟΡΩ! Ορθοπαιδική». 

Διδασκαλία :     Φροντιστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση στην κλινική, στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών του νοσοκομείου και παρακολούθηση χειρουργείων. 
Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 

 
 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΧΡ0202 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τεπετές Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Κ. Τεπετές, Γ. Τζοβάρας, Ε. Αθανασίου 

Σκοπός : 

Η κατανόηση της αιτιολογίας και της παθογένειας των χειρουργικών παθήσεων 

Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στις βιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από τις χειρουργικές παθήσεις 

(διαταραχές ύδατος-ηλεκτρολυτών-οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές θρέψεως, ενδοκρινικές διαταραχές, 

καταπληξία , λοιμώξεις) 

Η ευαισθητοποίηση των διδασκομένων στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης χειρουργικής (ατυχήματα, 

πολυτραυματίες, ογκολογική χειρουργική, εκφυλιστικές  παθήσεις αγγείων, 

μεταμοσχεύσεις οργάνων). 

Περιεχόμενο : 

- Παθήσεις ήπατος: κακώσεις, πυογόνο απόστημα, αμοιβαδικό απόστημα, εχινόκοκκος ήπατος, μη παρασιτικές 

κύστες ήπατος, πολυκιστική νόσος ήπατος, νεοπλάσματα, πυλαία υπέρταση. 

- Παθήσεις χοληφόρων (ανατομία φυσιολογία, λιθίαση χοληφόρων οξεία-χρόνια χολυκυστίτιδα, αποφρακτικοί , 

χειρουργικοί ίκτεροι). 

- Παθήσεις παγκρέατος (συγγενείς ανωμαλίες, παγκρεατίτιδες, νεοπλάσματα, όγκοι ενδοκρινούς μοίρας). 

- Χειρουργικές παθήσεις σπλήνας 

- Παθήσεις λεπτού εντέρου (εντερική απόφραξη, φλεγμονώδεις παθήσεις) 

- Παθήσεις παχέος εντέρου - ορθού - πρωκτού: αιμορροϊδες, ραγάδα δακτυλίου, περιεδρικές φλεγμονές - συρίγγια, 

παθήσεις σκωληκοειδούς αποφύσέως, νεοπλάσματα παχέος εντέρου, φλεγμονώδεις παθήσεις παχέος εντέρου, 

εκκολπωματική νόσος παχέος εντέρου, τριχοφωλεακό συρίγγιο. 

- Καρκινοειδείς όγκοι και καρκινοειδές σύνδρομο 

- Περιτονίτιδες 

- Οξεία κοιλία (συμπτωματολογία, κλινική-παρακλινική εξέταση, κατάταξη παθήσεων που την προκαλούν, 

διάγνωση - διαφορική διάγνωση) 

- Παθήσεις ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, επινεφριδίων). 

- Παθήσεις περιφερικών αγγείων (αρτηριών, φλεβών, λεμφαγγείων) 

- Παθήσεις δέρματος (νεοπλάσματα-όγκοι δέρματος, εγκαύματα) 

Διδασκαλία :Παραδόσεις, κλινικές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΑΑ0501 

 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κύργιας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Κύργιας 

Σκοπός : 

Η γνωριμία των φοιτητών με την ακτινοθεραπευτική ογκολογία, τη θέση της στην αντιμετώπιση των συχνότερων 

κακοήθων νεοπλασμάτων και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί. 

Περιεχόμενο : 

Αναπτύσσεται ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στα βασικότερα νεοπλάσματα, και η θεραπευτική της συσχέτιση με τις 

άλλες ογκολογικές ειδικότητες. Επίσης δι’ολίγων εξετάζονται οι τεχνικές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 

καθ΄ώς και  οι βασικές αρχές της ακτινοβιολογίας, της δράσης δηλαδή, της ιοντίζουσας  ακτινοβολίας στα βιολογικά 

υλικά. Θα εξετασθούν τα ακόλουθα κεφάλαια: 

- Η θέση της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση των κακοήθων  Νεοπλασμάτων 

- Αρχές Ακτινοβιολογίας 

- Καρκίνος του πνεύμονος 

- Καρκίνος του μαστού 

- Όγκοι κεφαλής και τραχήλου 

- Νεοπλάσματα ουροποιογεννητικού 

- Γυναικολογικός καρκίνος 

- Νεοπλάσματα του γαστρεντερικού 

- Όγκοι ΚΝΣ 

- Αιματολογικές κακοήθειες-Σαρκώματα μαλακών μορίων και οστών 

- Παρηγορική ακτινοθεραπεία 

- Παιδιατρική ακτινοθεραπεία 

- Νεοπλάσματα του δέρματος 

Διδασκαλία:Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΧΡ0260 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τεπετές Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΠΕΤΕΣ, MD, ScD, FACS, FEBS (Surgical Oncology) 

Σκοπός :  

Εκπαίδευση των φοιτητών στην πολυδύναμη προσέγγιση χειρουργικών ογκολογικών περιστατικών 

Περιεχόμενο : 

Α) Θεωρητικό μάθημα και συζήτηση 2 ώρες εβδομαδιαίως καλύπτοντας θεματολογία που αφορά: 

1. Τις γενικές αρχές της Χειρουργικής Ογκολογίας 

2. Την σημασία της πολυδύναμης αντιμετώπισης των ογκολογικών ασθενών, με τη συνεργασία συναφών 

ειδικοτήτων 

3. Παρουσίαση των συχνότερων νεοπλασμάτων συμπαγών οργάνων και την χειρουργική ή 

συνδυασμένη αντιμετώπισή τους 

Β) Πρακτική άσκηση με εξέταση ασθενών, μελέτη ιατρικών φακέλων ενδιαφερόντων περιστατικών και συμμετοχή 

των φοιτητών σε ογκολογικές χειρουργικές επεμβάσεις. 

Διδασκαλία :2 ώρες εβδομαδιαίως: διάλεξη-συζήτηση και 4 ώρες εβδομαδιαίως: εξέταση ασθενών και 

συμμετοχή σε ογκολογικές χειρουργικές επεμβάσεις 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 
 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΠ) ΧΡ0711 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο:8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Α. Γιαννούκας, Σ. Κούτσιας, Α. Κουτσιαρής, Κ. Δελής, Α. Δράκου, Ν. Ρούσας, Χ. Καραθάνος, Κ. 

Σταμούλης, Προσκεκλημένος Ομιλητής 

Σκοπός :  

Η κατανόηση της παθογένειας, της φυσικής εξέλιξης, της διάγνωσης, της πρόληψης και της θεραπείας των αγγειακών 

παθήσεων 

Περιεχόμενο : 

Εισαγωγή- Αθηρωματική νόσος: παράγοντες κινδύνου – φυσική ιστορία της νόσου Βασικές αρχές 

αιμοδυναμικής 

Αιμοδυναμική στην παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων Νόσος των καρωτίδων 

και του σπονδυλο-βασικού συστήματος 

Οξεία αρτηριακή ισχαιμία και σύνδρομο μεθ’ισχαιμικής επαναιμάτωσης 

Χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω μελών 

Προβλήματα στην προεγχειρητική προετοιμασία και αναισθησία των αγγειοχειρουργικών ασθενών 

Επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη στο αρτηριακό δίκτυο των κάτω μελών Σύνδρομο του 

«Διαβητικού ποδιού» 

Οξεία και χρόνια αποφρακτική νόσος των σπλαχνικών αρτηριών και νεφρικών αρτηριών 

Ανευρύσματα περιφερικών αρτηριών Αγγειακές κακώσεις 

Ανευρύσματα θωρακικής αορτής 

Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος 

Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια κάτω μελών Λεμφοίδημα – το 

οιδηματώδες κάτω μέλος 

Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες (Συγγενείς – Επίκτητες) Αγγειΐτιδες –

Αγγειακές Δυσπλασίες – όγκοι αγγείων 

Διδασκαλία : Διαλέξεις/ κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 

 
 



ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΜΑ (ΕΠ) ΠΘ0521 

 

Τομέας : Παθολογίας  

Εξάμηνο:8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σκουλαρίγκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Φίλιππος Τρυποσκιάδης, Γρηγόριος Γιαμούζης 

Σκοπός :  

Βασικές αρχές και τεχνική ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

Ηλεκτρικός άξονας-υπερτροφία καρδιακών κοιλοτήτων, διαταραχές ενδοκοιλιακής και κολποκοιλιακής 

αγωγιμότητας, μυοκαρδιακή ισχαιμία, έμφραγμα μυοκαρδίου, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες, 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

Περιεχόμενο : 

-Φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ηλεκτροφυσιολογικός άξονας και απόκλιση του άξονα. 

-Βασικά ηλεκτροκαρδιογραφικά επάρματα. Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές. 

- Διόγκωση κόλπων και κοιλιών. 

- Διαταραχές της αγωγιμότητας. 

- Υπερκοιλιακές αρρυθμίες. 

- Κοιλιακές αρρυθμίες. 

- Ισχαιμία και έμφραγμα του μυοκαρδίου. 

- Διάφορες ηλεκτροκαρδιογραφικές εικόνες. 

Διδασκαλία :Διαλέξεις/Κλινική Άσκηση 

Αξιολόγηση : Γραπτές και Προφορικές 

 
 



ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΠΘ0900 

 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βασιλόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Βασιλόπουλος, Ν. Γιαννακούλας, Ε. Μπουρονίκου, Μ. Παλασοπούλου 

Σκοπός :  

Στο μάθημα θα διδαχτούν οι βασικές αρχές που διέπουν τη φυσιολογική αιμοποίηση, τις κλωνικές  υπερπλαστικές 

διαταραχές και τα νεοπλάσματα του αιμοποιητικού ιστού. Θα δοθεί έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση, στην ευφυή 

χρήση των διαγνωστικών μέσων, στη μοριακή παθογένεια και στη στοχευμένη θεραπεία. 

Περιεχόμενο : 

1. Βιολογία Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων. 

2. Διακίνηση Fe, Αιμοχρωμάτωση και Αιμοσιδήρωση. Υπόχρωμες Αναιμίες. 

3. Διακίνηση B12 & FA. Μεγαλοβλαστικές αναιμίες. 

4. Συγγενείς και Επίκτητες Αιμολυτικές Αναιμίες. 

5. Οξείες Λευχαιμίες. Μοριακή Παθογένεια, Διάγνωση & Θεραπεία. 

6. Μυελοδυσπλαστικά και Υποπλαστικά Σύνδρομα. 

7. Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα και Στοχευμένες Θεραπείες. 

8. Νόσος HODGKIN και NHL λεμφώματα. Στρατηγικές θεραπείας. 

9. Πολλαπλούν Μυέλωμα και Αμυλοείδωση. 

10. Χρόνια Λεμφουπερπλαστικά σύνδρομα. 

11. Μηχανισμοί και Διαταραχές Πήξης. 

12. Διαταραχές Αιμοπεταλίων; ITP & TTP. 

13. Αιματολογικές Διαταραχές σε Κύηση & Συστηματικά Νοσήματα. 

14. Μετάγγιση Αίματος. Αρχές και Συμβάματα. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις με βάση περιστατικά της κλινικής 

Αξιολόγηση : Γραπτές (Πολλαπλής επιλογής) 

 
 



ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΒΕ0900 

 

Τομέας : Βασικών  Επιστημών 

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο Δεν Θα διδαχθεί 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τσακάλωφ Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής  

Διδάσκοντες : Α. Τσακάλωφ 

Σκοπός :  

Εισαγωγή στην τοξικολογία: Ιστορική εξέλιξη της τοξικολογίας. Σύγχρονη τοξικολογία και ο ρόλος της στην κοινωνία 

και την ιατρική. Ειδικότητες – τομείς της τοξικολογίας. 

Περιεχόμενο :   

-Βασικές έννοιες και ορισμοί στην τοξικολογία: Τοξικότητα και ταξινόμηση των τοξικών ουσιών. Παράγοντες που 

προσδιορίζουν την τοξικότητα μιας ουσίας. Μέση θανατηφόρος δόση(LD 50). Προσδιορισμός της LD 50 και έλεγχος 

τοξικότητας σε πειραματόζωα. Τοξικότητα και θεραπευτικός δείκτης. Δοκιμασίες τοξικότητας σύμφωνα με τις 

κοινοτικές Οδηγίες. 

-Τοξικοκινητική: Απορρόφηση των τοξικών ουσιών – οδοί και οι τρόποι απορρόφησης . Αιματοεγκεφαλικός φραγμός 

και εντερικός φραγμός. Κατανομή τοξικών ουσιών. Απέκκριση τοξικών ουσιών. Ηπατοεντερική επανορρόφηση. 

Τοξικοκινητική – μόνο – διαμεριασματικό και δι-διαμερισματικό μοντέλο. Φαινομενικός όγκος κατανομής. Κάθαρση. 

Βιοδιαθεσιμότητα. 

-Βιομετατροπές  των τοξικών ουσιών και μηχανισμοί  αποτοξίνωσης του οργανισμού: Βιομετατροπή  και 

μεταβολισμός . Φάσεις βιομετατροπής. Κυριότερες αντιδράσεις της δεύτερης φάσης. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τη βιομετατροπή τοξικών ουσιών. Διαφορές σε μετατροπές ανάμεσα στα είδη ανωτέρων θηλαστικών. 

Βιοενεργοποίηση τοξικών ουσιών. 

-Τοξικές ουσίες στο περιβάλλον:Τοξικότητα των  οργανικών διαλυτών και πτητικών ουσιών. Τοξικότητα 

φυτοφαρμάκων. Τοξικολογία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Λοιπές τοξικές ουσίες. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις και εργαστήρια 

Αξιολόγηση :Γραπτές και προφορικές 

 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ (ΕΠ) ΕΙ0300 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κυριάκου Δέσποινα, Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Δέσποινα Κυριάκου, άλλα μέλη ΔΕΠ 

Σκοπός :  

Η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες   και εκπαίδευση αυτών ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις 

γνώσεις στην κλινική πράξη. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων στο αντικείμενο των μεταγγίσεων και λοιπών 

σύγχρονων κυτταροθεραπειών, όπως περιγράφονται στο περιεχόμενο του μαθήματος. Επιδιώκεται η διεύρυνση και 

ισχυροποίηση της κατανόησης ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση και προσκόλληση σε λεπτομέρειες. Επιδιώκεται 

περισσότερο η εκμάθηση και εκπαίδευση παρά η θεωρητική παράθεση γεγονότων. Η απόκτηση δεξιοτήτων στο 

αντικείμενο 4,10,11,12,14,16,18,19 και σε όλη την ενότητα Β. Η απόκτηση εμπειρίας στα αντικείμενα 4,9,10,16,17 και 

σε όλη την ενότητα Β. 

Περιεχόμενο :   

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. Συντήρηση του αίματος εκτός σώματος-Ιστορικά 2. Βασικές αρχές γενετικής 3. Βασικές αρχές 

ανοσολογίας στην τράπεζα αίματος 4. Δοκιμασίες ανίχνευσης αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων 5. Σύστημα ΑΒΟ 6. 

Σύστημα Rhesus 7. Άλλα μείζονα συστήματα ερυθροκυτταρικών αντιγόνων 8. Σπάνια συστήματα ερυθροκυτταρικών 

αντιγόνων 9. Επιλογή δοτών και παρασκευή παραγώγων αίματος 10.Ανίχνευση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων 

11. Δοκιμασίες συμβατότητος 12.  Εργαστήριο προσανατολισμένο στις ανάγκες της τράπεζας αίματος 13. Ασφάλεια 

μεταγγίσεων. Κανοσμοί και εποπτικές αρχές 14. Μεταγγισιο- θεραπεία (μεταγγίσεις ολικού αίματος, ερυθρών, 

αιμοπεταλίων,λευκών, στελεχιαίων κυττάρων) 15. Αιμαφαίρεση 17. Επιπλοκές μεταγγίσεων 19.Μεταδιδόμενα 

νοσήματα 20.Αιμολυτική νόσος των νεογνών 21. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμια 22. Διαταραχές πήξης μετά από 

μαζικές μεταγγίσεις 23.Πολυδύναμη αιμοσυγκόληση, πανσυγκολητίνες 24.Συμβατότητα λευκών και αιμοπεταλίων .25. 

Το σύστημα HLA 27.Test πατρότητος 28.Άλλες κυτταροθεραπείες 30.Αυτόλογη προκατάθεση 31.Αυτομετάγγιση 

32.Κατ’ οίκον μετάγγιση 33.Τράπεζα μυελού οστών, τράπεζα ιστών 34.DLI, LAC cell therapy, ATG, μονοκλωνικά 

αντισώματα, ανοσοθεραπεία, 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 1. Εργαστηριακή Διερεύνηση αναιμίας 2. Εργαστηριακή Διερεύνηση ερυθραιμίας 3. Εργαστηριακή 

Διερεύνηση λευκοπενίας 4. Εργαστηριακή Διερεύνηση λευκοκυττάρωσης 5. Εργαστηριακή Διερεύνηση θρομβοπενίας 

6.Εργαστηριακή Διερεύνηση θρομβοκυττάρωσης 8.Εργαστηριακή Διερεύνηση αιμορραγικών διαθέσεων 

9.Εργαστηριακή Διερεύνηση θρομβωτικών διαθέσεων 

Διδασκαλία:1. Διαλέξεις από αμφιθεάτρου 2.Παρακολούθηση videos  3. Κατ’ οίκον  παρακολούθηση 

μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων( E-CLASS)4. Παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων 5. Real world άσκηση 

σε ασθενείς και δείγματα ασθενών 6. Δεξαμενή απαντημένων ερωτήσεων για εξάσκηση 

Αξιολόγηση : ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΓΡΑΠΤΕΣ 

 
 



ΚΑΠΝΙΣΜΑ (ΕΠ) ΒΕ2300 

Τομέας :  Βασικών Επιστημών 

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζόγλου Χρυσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Χ. Χατζόγλου, Κ.Ι. Γουργουλιάνης 

Σκοπός :  

Το κάπνισμα αποτελεί την κυριότερη αιτία πρώιμης και επιτρεπτής θνησιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες. Η 

επιδημία αυτή μπορεί να προληφθεί με τον έλεγχο του καπνίσματος. Στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. Η παροχή γνώσεων και δεδομένων των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία, του μηχανισμού 

εξάρτησης και της δράσης του παθητικού καπνίσματος. 

2. Η εκμάθηση της μεθοδολογίας παρεμβάσεων διακοπής καπνίσματος, της φαρμακευτικής αγωγής, της 

αντιμετώπισης υποτροπών και της δημιουργίας ιατρικού φακέλου. 

3. Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για στρατηγικές παρέμβασης αλλαγής 

συμπεριφοράς, κινητοποίησης των καπνιστών και ψυχολογικής στήριξης. 

Περιεχόμενο : 

• Κάπνισμα: ορισμός, διεθνή και ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα. 

• Το κάπνισμα ως χρόνια νόσος και ως εξάρτηση. 

• Βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος στην  υγεία. 

• Οφέλη διακοπής καπνίσματος. 

• Παθητικό κάπνισμα, Τριτογενές κάπνισμα. 

• Στερητικά συμπτώματα από τη διακοπή του καπνίσματος. 

• Διακοπή καπνίσματος: στρατηγική θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

• Προετοιμασία του καπνιστή για διακοπή του καπνίσματος. Συνέντευξη κινητοποίησης. Δεξιότητες 

επικοινωνίας. 

• Φαρμακευτική αγωγή για τη διακοπή του καπνίσματος. 

• Μη φαρμακευτική αγωγή για τη διακοπή του καπνίσματος. 

• Υποτροπή καπνίσματος: λόγοι, συχνά λάθη και αντιμετώπιση. 

• Οργάνωση Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος και δημιουργία ιατρικού φακέλου καπνιστή. 

• Διακοπή καπνίσματος σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως αναπνευστικοί, καρδιαγγειακοί, ψυχιατρικοί, 

ογκολογικοί και χειρουργικοί ασθενείς, έφηβοι και έγκυες γυναίκες. 

• Άλλα προϊόντα καπνού. 

• Στρατηγικές και πολιτικές για την καταπολέμηση του καπνίσματος. 

• Πρακτική άσκηση σε ομάδες σε αληθινά σενάρια. 

Διδασκαλία : Διαλέξεις, πρακτική άσκηση σε ομάδες συζήτηση περιστατικών και βιβλιογραφίας 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις και προφορικές (παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές) 

 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΨΧ0300 

Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων  

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας  

Διδάσκοντες : K. Mπονώτης 

Σκοπός : 

Περιγραφή των σχέσεων κοινωνικού περιβάλλοντος και ψυχικής υγείας καθώς και το ρόλο του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στη διαμόρφωση ορισμένων ψυχικών διαταραχών. 

Περιεχόμενο : 

- Εισαγωγή στην Κοινωνική  Ψυχιατρική 

- Ιστορία της Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

- Επικοινωνία 

- Διαπροσωπικές σχέσεις 

- Οικογένεια – Ομάδα 

- Περιβάλλον και ψυχική υγεία (Φυσικό περιβάλλον, Δομημένο περιβάλλον, Κοινωνικό περιβάλλον) 

- Κοινωνικές τάξεις και ψυχική υγεία 

- Κουλτούρα και ψυχική υγεία 

- Σημαντικά γεγονότα και ψυχική υγεία 

- Κοινωνική οργάνωση ψυχιατρικής περίθαλψης 

Διδασκαλία :Παραδόσεις 

Αξιολόγηση :Προφορικές 

 
 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΟΣ (ΕΠ) ΧΡ0750 

 

Τομέας :  Χειρουργικής  

Εξάμηνο:  8ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος :  Τσιλιμίγκας Νικόλαος , Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Τσιλιμίγκας Ν., Σπηλιόπουλος Κ.,Επιμελητές ΕΣΥ 

Σκοπός :  

Γνωριμία των φοιτητών με τη παθοφυσιολογία, επιδημιολογία, ενδείξεις αντιμετώπισης, αποτελέσματα χειρουργικών 

νόσων καρδιάς, αγγείων, θώρακα. 

Περιεχόμενο : 

- Αρχές λειτουργίας καρδιάς - πνευμόνων 

- Στεφανιαία νόσος CABG 

- Βαλβιδοπάθειες 

- Παθήσεις αορτής 

- Ca πνεύμονα 

- Όγκοι μεσοθωράκιου 

- Τραύματα θώρακα 

- Μεταμοσχεύσεις καρδιάς-πνεύμονα. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις. 

 
 



ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΠΘ0600 

 

Τομέας :  Παθολογίας  

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο  

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία   , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Α-Β Ρουσσάκη Ε. Ζαφειρίου 

Σκοπός: 

Περιγραφή της αιτιολογίας-Παθογένειας, της εξέλιξης και της θεραπείας των σπουδαιότερων Δερματολογικών και 

Αφροδισιολογικών νοσημάτων. 

 Περιεχόμενο : 

-Στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος 

- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε ιούς 

- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε κόκκους-βακτηρίδια 

- Δερματομυκητιάσεις 

- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε αλλεργικούς μηχανισμούς 

- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

- Δερματοπάθειες που οφείλονται σε εξωτερικά φυσικά αίτια 

- Διαταραχές της θρέψεως και κληρονομικές δερματοπάθειες 

- Ερυθυματολεπιδώδεις-Βλατιδώδεις δερματοπάθειες-Φωτοδερματοπάθειες 

- Δυσχρωμίες - ελκώσεις - ερυθήματα - Νόσοι των Τριχών 

- Βλατιδώδη - οζώδη σύνδρομα 

- Όγκοι του δέρματος 

- Νοσήματα του συνδετικού ιστού 

- Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες 

Διδασκαλία:Παραδόσεις, Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών , Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση:Γραπτές 

 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠ) ΚΙ0700 

 

Τομέας :   Κοινωνικής Ιατρικής 

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ραχιώτης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Ραχιώτης, Χρ. Χατζηχριστοδούλου 

Σκοπός: 

Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τους σκοπούς της Ιατρικής της Εργασίας. Επίσης, η μελέτη των βλαπτικών 

παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων και η μελέτη των 

επαγγελματικών παθήσεων καθώς και των μέτρων πρόληψής τους. 

Περιεχόμενο : 

ΘΕΩΡΙΑ 

1) Εισαγωγή στην ιατρική της εργασίας. Βασικές έννοιες 

2) Η ιατρική της εργασίας στην Ελλάδα 

3) Αρχές επαγγελματικής επιδημιολογίας 

4) Επαγγελματική έκθεση σε φυσικούς βλαπτικούς παράγοντες 

5) Βασικές αρχές επαγγελματικής τοξικολογίας. Επαγγελματική τοξικολογία 

6) Επαγγελματική έκθεση σε βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες 

7) Μυοσκελετικά προβλήματα και εργασία 

8) Ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες και εργασία 

9) Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες Ι 

10) Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες ΙΙ: Σχετιζόμενες με αμίαντο παθήσεις 

11) Aρχές εκτίμησης και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου: Πρακτικό παράδειγμα ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Άσκηση “PVC και καρκίνος” 

2) Εκπαιδευτική επίσκεψη σε βιομηχανία 

3) Διάγνωση και διαχείριση περίπτωσης επαγγελματικής μολυβδίασης 

Διδασκαλία:Παραδόσεις 

Αξιολόγηση:Γραπτές 

 
 



ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΠΘ0500 

 

Τομέας :  Παθολογίας 

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τρυποσκιάδης Φίλιππος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ιωάννης Σκουλαρίγκης, Αναπληρωτής Καθηγητής,  Γρηγόριος Γιαμούζης, Επίκουρος Καθηγητής 

Σκοπός: 

- Διδασκαλία των βασικών αρχών της ηλεκτροκαρδιογραφίας και εφαρμογών αυτής στην Κλινική 

Καρδιολογία. 

- Περιγραφή των κυριοτέρων καρδιαγγειακών νοσημάτων με έμφαση στην αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, 

φυσική πορεία και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών. 

Περιεχόμενο : 

- Κλινική Σημειολογία 

- Καρδιακή λειτουργία - Καρδιακή ανεπάρκεια 

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

- Υπερηχοκαρδιογράφημα 

- Στεφανιαία νόσος-Διάγνωση 

- Στεφανιαία νόσος-Θεραπεία 

- Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 

- Αρτηριακή Υπέρταση 

- Βαλβιδοπάθειες 

- Μυοκαρδιοπάθειες 

- Ενδοκαρδίτιδες 

- Περικαρδίτιδες 

- Πνευμονική Εμβολή 

- Συστηματικές παθήσεις και Καρδιά 

- Καρδιοπνευμονική ανάνηψη 

- Καρδιακές αρρυθμίες 

- Επεμβατική Καρδιολογία Επεμβατική θεραπεία αρρυθμιών 

Διδασκαλία: Διαλέξεις/Κλινική Άσκηση 

Αξιολόγηση: Γραπτές 

 
 



ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΠ0101 

 

Τομέας :  Μητέρας - Παιδιού  

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Νταφόπουλος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ, 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 

Σκοπός: 

-Η κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και η διάγνωση και 

θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων. 

-Η μελέτη της λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της φυσιολογικής εξέλιξης της κυήσεως. 

-Η διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κυήσεως. 

-Πρόληψη και θεραπεία γυναικολογικού καρκίνου. 

Περιεχόμενο :   

-Γονιμοποίηση του ωαρίου 

-Εμβρυογένεση 

-Διάγνωση και παρακολούθηση της κυήσεως 

-Ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου 

-Λειτουργίες του πλακούντα και εμβρυοπλακουντιακή μονάδα 

-Φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση 

-Υγιεινοδιαιτητική αγωγή κατά την κύηση 

-Μέθοδοι παρακολούθησης του εμβρύου 

-Προγεννητικός έλεγχος 

-Έναρξη και παρακολούθηση του φυσιολογικού τοκετού 

-Στάδια και φάσεις του τοκετού 

-Μηχανισμοί του τοκετού 

-Υστεροτοκία 

-Λοχεία 

-Αιμορραγίες κατά την κύηση 

-Κυήσεις υψηλού κινδύνου 

-Παθολογικές καταστάσεις κατά την κύηση 

-Χειρουργικές παθήσεις κατά την κύηση 

-Παθολογική εξέλιξη του τοκετού 

-Ανωμαλίες της υστεροτοκίας 

-Παθολογία της λοχείας 

-Μαιευτικές επεμβάσεις 

Διδασκαλία : Παραδόσεις από έδρας – Κλινικές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 

 
 



ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΝΡ0101 

 

Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων  

Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Χατζηγεωργίου 

Σκοπός: 

Περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, πορείας, έκβασης και θεραπείας των παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Περιεχόμενο :   

- Περί αισθητικότητας 

- Αντικειμενική νευρολογική εξέταση 

- Περί κινητικότητας 

- Εγκεφαλικές συζυγίες 

- Εξωπυραμιδικό σύστημα. Μυϊκός τόνος. Παρεγκεφαλιδικό Σύστημα. Βάδιση. 

- Περιφερικό νευρικό σύστημα 

- Σύνδρομα νωτιαίου λοβού 

- Σύνδρομα εγκεφαλικού στελέχους 

- Σύνδρομα λοβών 

- Αφασίες. Αγνωσίες. Απραξίες 

- Εγκεφαλικό οίδημα. Υδροκέφαλος. Κώματα. 

- Νοσήματα εξωπυραμιδικού συστήματος 

Διδασκαλία :Παραδόσεις. Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΧΡ0500 

 

Τομέας :  Χειρουργικής 

Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τζώρτζης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες :  

Σκοπός: 

Η ουρολογία, τα τελευταία 15 χρόνια, έχει επιτελέσει τεράστιεςπροόδους  περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη 

κλινική ιατρική ειδικότητα, τόσο σε κλινικό-χειρουργικό, όσο και σε τεχνολογικό, μοριακό-γενετικό και 

ανοσοιστοχημικό επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος δεν είναι μόνο η απόκτηση βασικών γνώσεων πρακτικής 

Ουρολογίας, αλλά και η μετάδοση εννοιών και ειδικών γνώσεων, με τη μορφή διδασκαλίας σε φοιτητικό επίπεδο, που 

αφορούν το σύνολο σχεδόν της σύγχρονης Γεν. Ουρολογίας, της Παιδο-ουρολογίας, Ουρο-ογκολογίας, Ουρο-

τρυματιολογίας, Νευρο-ουροδυναμικής (δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού νευρικής αιτιολογίας), 

Γυναικο-ουρολογίας, των Ουρολοιμώξεων, της επεμβατικής Ενδο-ουρολογίας και φυσικά, της Ανδρολογίας ( 

ανδρικής υπογονιμότητας και σεξουαλικής δυσλειτουργίας). 

Περιεχόμενο :   

Ανατομία και φυσιολογία ουροποιογεννητικού-Συμπτωματολογία,κλινική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος 

ουρολογικού αρρώστου-Απεικονιστικές εξετάσεις, ραδιοιοσοτοπικές μελέτες, ενδοσκοπικός έλεγχος και 

ενδοσκοπικοί χειρισμοί- Αποφρακτική ουροπάθεια (συγγενής και επίκτητη), προγεννητικός έλεγχος-Ειδικές και μη 

ειδικές φλεγμονές του ουροποιητικού-Συστηματικές παθήσεις νεφρών, κυστικές παθήσεις νεφρών, νεφρός και 

διάφορες καταστάσεις, νεφρική ανεπάρκεια, παθήσεις νεφρικών αγγείων, νεφρογενής υπέρταση-τραυματικές 

κακώσεις ουροποιογεννητικού- Παθήσεις επινεφριδίων, παθήσεις οπισθοπεριτοναικού χώρου και επιπτώσεις στο 

ουροποιητικό- Νευρολογικές διαταραχές ούρησης- Ακράτεια ούρων- Διαταραχές σεξουαλικής λειτουργίας- Ανδρική 

υπογονιμότητα- Λιθίαση ουροποιητικού- Καλοήθης υπερπλασία προστάτη- Ογκοι νεφρού, προστάτη, ουροεπιθηλίου, 

πέους, όρχεως- Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιογεννητικού- Επίκτητες παθήσεις ουροποιογεννητικού- Εξωφρενική 

κάθαρση και μεταμοσχεύσεις νεφρών. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις αμφιθεάτρου, κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση : Γραπτές (θεωρητική ύλη) & προφορικές (κλινικές ασκήσεις) 

 
 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΜΠ0201 

 

Τομέας :  Μητέρας - Παιδιού  

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Καθηγητής Γ. Συρογιαννόπουλος, οι Επίκουροι Καθηγητές Ν. Σκεντέρης, Ι. Γριβέα, ο Λέκτορας Στ. 

Διαμαντόπουλος και ο Πανεπιστημιακός Υπότροφος κ. Αντ Γούναρης. 

Σκοπός: 

Η μεταβίβαση γνώσεων και μεθόδων που βοηθούν στην κατανόηση της παθολογίας και της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης των συχνοτέρων νοσημάτων του παιδιού, από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία. 

Περιεχόμενο : 

Εισαγωγή στην Παιδιατρική 

Γενική παιδιατρική: λήψη ιστορικού, ψυχοκινητική εξέλιξη, εκατοστιαίες θέσεις, οδοντοφυΐα, έλεγχος σφιγκτήρων, 

θερμιδικές ανάγκες, μητρικός θηλασμός και τεχνητή διατροφή, απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και 

ιχνοστοιχεία, κωλικοί στα βρέφη, σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου 

Αναπτυξιακή Παιδιατρική: αναπτυξιακός έλεγχος, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, 

διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχικές συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές σίτισης του εφήβου, παχυσαρκία, 

γυναικολογικά προβλήματα στο παιδί και την έφηβο, κατάθλιψη, τοξικοεξάρτηση, κακοποίηση και παραμέληση του 

παιδιού 

Γενετικά και Μεταβολικά νοσήματα: προσέγγιση στην κλινική γενετική, κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση 

παιδιού με δυσμορφίες 

Νεογνά και Πρόωρα: ανάπτυξη του εμβρύου, φυσική εξέταση του νεογνού, περιγεννητική περίοδος, κακώσεις κατά τον 

τοκετό, αναπνευστική δυσχέρεια, κυάνωση, νεογνικοί σπασμοί, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές του 

νεογέννητου, νεογνικός ίκτερος, νεκρωτική εντεροκολίτιδα, λοιμώξεις του νεογνού, παθήσεις του γαστρεντερικού 

συστήματος των νεογνών, 

Αμυντικό σύστημα: μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού, διαταραχές του ανοσιακού συστήματος 

Εμβόλια: τα εμβόλια και το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού των παιδιών Λοιμώξεις του αναπνευστικού 

συστήματος: ρινίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, 

παραρρινοκολπίτιδα, ωτίτιδα, μαστοειδίτιδα, λαρυγγίτιδα, επιγλωττίτιδα, πνευμονίες, επίμονη και υποτροπιάζουσα 

πνευμονία 

Παθήσεις του αναπνευστικού: εκτίμηση του αναπνευστικού συστήματος, οξεία αναπνευστική 

ανεπάρκεια, συγγενή νοσήματα και συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού, αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή, οξεία 

βρογχιολίτιδα, χρόνιος βήχας, χρόνιος σιγμός, ξένο σώμα στους αεραγωγούς, ατελεκτασία, πνευμοθώρακας, 

πλευριτική συλλογή, πνευμονική αιμοσιδήρωση, βρογχιεκτασίες, βρογχοπνευμονική δυσπλασία 

Αλλεργικές παθήσεις: τροφική αλλεργία, αναφυλαξία, κνίδωση-αγγειοοίδημα, αλλεργική ρινίτιδα, παιδικό άσθμα, 

διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αλλεργικών νοσημάτων Νοσήματα του κυκλοφορικού: καρδιακό φύσημα, 

καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες, αθλητισμός και παιδί 

Νοσήματα του ουροποιητικού: διαταραχές νερού και ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία, νεφρική λειτουργία, 

συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού, νεφρική ανεπάρκεια, αιματουρία, 

λευκωματουρία, νεφρική σωληναριακή οξέωση, σπειραματονεφρίτιδες, ουρολοιμώξεις, κυστεοουρητηρική 

 
 



παλινδρόμηση, αρτηριακή υπέρτασητους αντιμετώπιση. 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Φροντιστήριο, Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση :Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Ερευνητική εργασία, σύστημα συνεχούς ελέγχου. 

 
 



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΨΧ0401 

 

Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων  

Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας 

Διδάσκοντες : Ιωάννης Σκουλαρίγκης, Αναπληρωτής Καθηγητής,  Γρηγόριος Γιαμούζης, Επίκουρος Καθηγητής 

Σκοπός: 

Η περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, της πορείας, της έκβασης και της θεραπείας των σημαντικότερων ψυχιατρικών 

διαταραχών. Η εισαγωγή στην ψυχιατρική δεοντολογία. Η εισαγωγή σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των 

παλαιών και νέων ψυχιατρικών υπηρεσιών. 

Περιεχόμενο :   

- Αντικείμενο της Ψυχιατρικής 

- Ιστορική ανασκόπηση της Ψυχιατρικής 

- Ταξινόμηση των Ψυχιατρικών διαταραχών. Φοβικό άγχος. Διαταραχές προσαρμογής. Αντίδραση σε 

stress. 

- Σύνδρομα συνδεόμενα με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες. Διαταραχές 

στην λήψη τροφής. Μη οργανικές διαταραχές ύπνου. Μη οργανικές σεξουαλικές διαταραχές. Διαταραχές κατά 

την λοχεία. 

- Οργανικές ψυχικές διαταραχές. Άνοια επί νόσου Alzheimer. Aγγειακή άνοια. Άνοια επί νόσου 

του Pick. Άνοια επί νόσου του Creytzfeldt - Jacob. Aνοια επί νόσου του Huntington. Aνοια επί νόσου Parkinson. 

Οργανικό αμνησιακό σύνδρομο. Ντελίριο. Μετεγκεφαλιτιδικό σύνδρομο. Μεταδιασεισιακό σύνδρομο. 

- Σχιζοφρένεια. Σχιζοφρένεια παρανοειδής. Σχιζοφρένεια ηβηφρενική. Σχιζοφρένεια κατατονική. 

Σχιζοφρένεια αδιαφοροποίητη.Απλή σχιζοφρένεια. Σχιζότυπη διαταραχή. 

- Παραληρητικές διαταραχές 

Διδασκαλία :Παραδόσεις και παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών. 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 
 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΠ) ΝΡ0501 

 

Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων  

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπιζάκης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ι. ΜΠΙΖΑΚΗΣ , Χ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ, Ι. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

Σκοπός: 

Κατανόηση 1. της φυσιολογίας της ακοής, φώνησης ομιλίας και λόγου 2. των διαταραχών της ακοής 3. της 

φυσιολογικής ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου 4. των διαταραχών της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου 

Περιεχόμενο :   

Α. Φυσιολογία ακοής, φώνησης, ομιλίας και λόγου 

Β. Αίτια, παθογένεση, κλινική εικόνα, διάγνωση, διαφορική διάγνωση θεραπεία, πρόληψη: 

1. Βαρηκοΐα κώφωσης 

2. Καθυστέρησης της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου 

3. Δυσλαλίας 

4. Δυσαρθριών, φωνητικής και ομιλητικής απραξίας 

5. Αφασίας 

Γ. Απώλεια της φωνής μετά από ολική/μερική λαρυγγεκτομή 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, Διαλέξεις 

Αξιολόγηση : Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΒΕ1600 

 

Τομέας :  Βασικών  Επιστημών  

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ν.Κ. Βαμβακόπουλος 

Σκοπός: 

Μάλλον Δε θα Διδαχθεί. 

Ανάλυση της βιολογίας του ανθρώπου στο μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και των εφαρμογών της Μοριακής 

Ιατρικής  μεθοδολογίας στην αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων. 

Περιεχόμενο :   

1 .Γενετική ανθρώπου 

2 .Δομή, διπλασιασμός και μεταγραφή DNA 3.Στοιχεία 

πρωτεινικής δομής 

4.Γενετική βάση της ποικιλομορφίας των αντισωμάτων 5.Γονιδιακή κλωνοποίηση 

6 .Η έρευνα του ανθρώπινου γονιδιώματος 

7 .Κατανοώντας το ανθρώπινο γονιδίωμα8. Προγενετική διάγνωση 

9.Κληρονομικές Ανωμαλίες 

10.Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης 11.Κλινικές ιατρικές 

εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας 12.Γονιδιακή θεραπεία 

Διδασκαλία :Παραδόσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Αξιολόγηση :Γραπτές και για το θεωρητικό και για το εργαστηριακό μέρος 

 
 



ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΠΘ0700 

 

Τομέας :  Παθολογίας 

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Παπανδρέου Χρήστος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Χ. Παπανδρέου 

Σκοπός: 

Η εισαγωγή του φοιτητή στα προβλήματα της κλινικής ογκολογίας 

Περιεχόμενο : 

Εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων των βασικών Επιστημών στην κλινική ογκολογία (κυτταρικός κύκλος, απόπτωση, 

ρύθμιση εκφράσεως των γόνων, αυξητικοί παράγοντες και υποδοχείς τους, κυτοκίνες, ογκογονίδια και κατασταλτικά 

ογκογονίδια, χρωματοσωμικές ανωμαλίες και μοριακή προσέγγιση στη διάγνωση του καρκίνου) 

Βιολογικά χαρακτηριστικά καρκινικών κυττάρων (κλωνικότητα, αυτονομία, διήθηση και 

μεταστάσεις, απώλεια διαφοροποιητικών λειτουργιών) Επιδημιολογία του καρκίνου 

Αιτιολογία 

Διάγνωση (ανοικτή βιοψία, αναρρόφηση με λεπτή βελόνη, αποφολιδωτική κυτταρολογία) Ιστοπαθολογία, βαθμός 

κακοήθειας 

Χρήση νεοπλασματικών δεικτών Έγκαιρη διάγνωση 

Αρχές συστηματικής θεραπείας, χημειοθεραπεία (γενικές αρχές, χημειοθεραπευτικά φάρμακα, 

επιπλοκές οξείες και χρόνιες, αντοχή στα φάρμακα, κλινικές έρευνες), Ακτινοθεραπεία Αποτελέσματα και πρόγνωση 

Ενδοκρινικές θεραπείες 

Βιολογικές θεραπείες Ανοσοθεραπεία καρκίνου 

Διδασκαλία :Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΒΕ1700 

 

Τομέας :  Βασικών  Επιστημών  

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ν. Βαμβακόπουλος 

Σκοπός: 

Μάλλον Δε θα Διδαχθεί. 

Μοριακές βιολογικές προεκτάσεις και εφαρμογές της Νευροανοσοενδοεκρινολογίας στην κλινική διάγνωση και 

αντιμετώπιση  των ενδοκρινοπαθειών. 

Περιεχόμενο :   

Μέρος Ι. Βασικές έννοιες και τεχνικές Μοριακής Βιολογίας 

1. α. Μηχανισμοί ρύθμισης βιοσύνθεσης και δράσεις ορμονών, β. Ανάλυση 

αλληλουχιών DNA, 

γ. Ανάλυση σύνδεσης ασθενειών, 

δ. Εντοπισμός μεταλλάξεων ανθρώπινων γονιδίων 

2. α. Μέτρηση γονιδιακής μεταγραφής και επιπέδων μηνύματος  mRNA, 

β. Μεταγραφική ρύθμιση ενδοκρινικών γονιδίων από συστήματα μετάδοσης σήματος μέσω δεύτερου μηνύματος, 

γ. Διαγενετικά ζώα στη μελέτη της Μοριακής Ενδοκρινολογίας του ανθρώπου 

δ. Γονιδιακή στόχευση με ομόλογο ανασυνδυασμό εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων ποντικού. 

Μέρος ΙΙ. Γονίδια ορμονών και ορμονικών υποδοχέων 

3. α. Κλωνοποίηση και έκφραση γονιδίων πολυπεπτικών ορμονών β. Κλωνοποίηση 

και ρύθμιση γονιδίων υποδοχών κατεχολαμινών 

γ. Κλωνοποίηση και ρύθμιση υποδοχέων γλυκοπρωτεϊνών ορμονών 

4. α. Προσδετικές πρωτεΐνες μη  προσδεδενόμενες στους υποδοχείς 

αυξητικών παραγόντων τύπου ινσουλίνης και άλλων κυτοκινών :ρυθμιστές 

πεπτιδικής δράσης 

β. Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία αυξητικών παραγόντων τύπου ινσουλίνης 

5. α.Υπεροικογένεια υποδοχέων στερεοειδών ορμονών : μοριακοί μηχανισμοί δράσης, β.Θυρεοειδείς 

ορμόνες:στοιχεία απόκρισης στο DNA, μεταμεταγραφικές επιπτώσεις, δράσεις 

in vivo 

Μέρος ΙΙΙ. Ενδοκρινοπάθειες 

5. α. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, 

β. Μεταλλάξεις γονιδίου υποδοχέα ινσουλίνης ασθενών με αντίσταση στην ινσουλίνη 

6. α. Ασθένειες δυσλειτουργίας πρωτεϊνών G 

7. α. Νόσος Grave’s και αυτοάνοσος θυροειδισμός, 

β. Γενετικές ανωμαλίες των πρωτεϊνών του ορού που μεταφέρουν τις θυροειδείς ορμόνες, γ. Αντίσταση στις 

θυροειδείς ορμόνες 

8. α. Μοριακή βάση υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού 

β. Μεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα των ανδρογόνων που προκαλούν αντίσταση στα ανδρογόνα. 

 
 



Διδασκαλεία :  Παραδόσεις  Αξιολόγηση:Γραπτές 

 
 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0501 

 

Τομέας :  Μητέρας - Παιδιού 

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Συρογιαννόπουλος 

Σκοπός : 

Η παρουσίαση των συνηθέστερων νοσημάτων του αίματος κατά την παιδική ηλικία σε ομάδα φοιτητών που ήδη 

έχουν αποκτήσει γνώσεις γενετικής και μοριακής βιολογίας ώστε να κατανοήσουν τη γενετική μεταβίβαση όπου το 

νόσημα είναι κληρονομικό και τη διαταραχή της αιμοσφαιρίνης ή του ενζύμου. - Θα διδαχθούν νοσήματα που 

προσβάλλουν κατά την πρώιμη παιδική ηλικία ή έχουν ειδική επίπτωση στο παιδί. 

Περιεχόμενο : 

Λήψη ιστορικού, ανάλυση του νοσήματος, κατάρτιση του γενεολογικού δέντρου και αναζήτηση των φορέων στις 

αιμοσφαιρινοπάθειες, τις ενζυμοπάθειες και τις διαταραχές της κυτταρικής μεμβράνης του ερυθροκυττάρου. 

Αιτιολογία της συχνότερης αναιμίας του παιδιού, έλεγχος και θεραπεία, αντιμετώπιση βρεφικής 

ουδετεροπενίας και θρομβοπενικής πορφύρας του παιιδιού. 

Διδασκαλία :Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση : Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0207 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού  

Εξάμηνο: 9ο εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Συρογιαννόπουλος, Ι. Γριβέα 

Σκοπός : 

Η ανάλυση της συμπτωματολογίας και της κλινικής πορείας των συστηματικών λοιμώξεων στο παιδί με την 

παράλληλη θεραπευτική αντιμετώπισή τους με αντιβιοτικά, της ειδικής αντιμικροβιακής δράσης ομάδων και ειδών 

αντιβιοτικών και του τρόπου επιλογής του καταλληλότερου. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην συνταγογράφηση με στόχο 

την ασφάλεια και την ευρύτερη πολιτική από την χρήση τους. 

Περιεχόμενο : 

Αιτιολογία συστηματικών λοιμώξεων, πηγή μόλυνσης, ενδοοικογενειακές περιπτώσεις, επιδημίες, παθογένεια 

και συμπτωματολογία. 

Σηψαιμία. 

Ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις κατά συστήματα και ανατομικές θέσεις. Πυρετός άγνωστης 

αιτιολογίας. 

-Παιδιατρικό AIDS. 

Νοσοκομειακές λοιμώξεις . 

Συμπτωματική, γενική και ειδική αντιμικροβιακή θεραπεία. 

Μηχανισμός δράσης αντιβιοτικών, φαρμακοκινητική, φαρμακοαντοχή, χημειοπροφύλαξη, ανεπιθύμητες ενέργειες, 

κόστος, σχέση κινδύνου – οφέλους. Ομάδες αντιβιοτικών φαρμάκων, πολιτική χρήσης και επιλογή του κατάλληλου 

αντιμικροβιακού φαρμάκου. 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Κλινική άσκηση. 

Αξιολόγηση : Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0209 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού 

Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Συρογιαννόπουλος 

Σκοπός : 

Η διδασκαλία της επιδημιολογίας και αιτιολογίας των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών στα νεογνά, βρέφη και 

παιδιά. - Διδασκαλία των βασικών αρχών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και των εφαρμογών στην Κλινική 

Παιδοκαρδιολογία. - Βασικές αρχές του υπερηχογραφήματος και των νεότερων διαγνωστικών μεθόδων στην 

Παιδοκαρδιολογία. - Η παρουσίαση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών και των αρρυθμιών στην νεογνική, 

βρεφική και παιδική ηλικία, καθώς και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση. 

Περιεχόμενο : 

Αιτιολογία – Επιδημιολογία των συγγενών καρδιοπαθειών. Λήψη ιστορικού. 

Διδασκαλία του φυσιολογικού και παθολογικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος στα νεογνά, βρέφη και παιδιά. 

Η συστηματική ερμηνεία και αξιολόγηση της ακτινογραφίας θώρακα στις συγγενείς 

καρδιοπάθειες. 

Βασικές γνώσεις του υπερηχογραφήματος. Εκδηλώσεις 

συγγενών καρδιοπαθειών. 

Διδασκαλία :  Διάλεξη, Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση :Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠ) ΑΑ0700 

 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γεωργούλιας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : 

Σκοπός : 

Βασικές γνώσεις Πυρηνικής Ιατρικής Συμβολή στη Διάγνωση 

και στη Θεραπεία. 

Εργαστηριακή Άσκηση σε Μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής 

Περιεχόμενο : 

• Εισαγωγή στην Πυρηνική Ιατρική (2 ώρες) 

• Αρχές ακτινοπροστασίας στην Πυρηνική Ιατρική (4 ώρες) 

• Σπινθηρογράφημα οστών (2 ώρες) 

• Σπινθηρογράφημα ενδοκρινών αδένων (2 ώρες) 

• Σπινθηρογράφημα πνευμόνων (2 ώρες) 

• Σπινθηρογράφημα νεφρών - ουρογεννητικού συστήματος (2 ώρες) 

• Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου - ΚΝΣ (2 ώρες) 

• Σπινθηρογράφημα ηπατοχολικού - σπληνός - γαστρεντερικού συστήματος (2 ώρες) 

• Πυρηνική Καρδιολογία (4 ώρες) 

• Θεραπευτικές Εφαρμογές (2 ώρες) 

• Εισαγωγή στην απεικόνιση PET (4 ώρες) 

• Εργαστηριακή άσκηση in vitro (6 ώρες) 

• Εργαστηριακή άσκηση in vivo (16 ώρες) 

• Προφορικές Εξετάσεις (2 ώρες) 

Διδασκαλία :  Ανάπτυξη θεμάτων Πυρηνικής Ιατρικής – Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών 

– Συμμετοχή των φοιτητών στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής. 

Αξιολόγηση :Προφορικές Εξετάσεις 

 
 



ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΠ0102 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Δαπόντε Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ, 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 

 Σκοπός : 

-Η κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και η διάγνωση και 

θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων. 

-Η μελέτη της λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της φυσιολογικής εξέλιξης της κυήσεως. 

-Η διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κυήσεως. 

-Πρόληψη και θεραπεία γυναικολογικού καρκίνου. 

Περιεχόμενο : 

-Μορφολογία των γεννητικών οργάνων 

-Γυναικεία πύελος 

-Ιστορικό-Κλινική εξέταση 

-Διαγνωστικές μέθοδοι στη γυναικολογία 

-Νευροενδοκρινική ρύθμιση του γεννητικού κύκλου 

-Ανωμαλίες διαπλάσεως του γεννητικού συστήματος 

-Φλεγμονές των γεννητικών οργάνων της γυναίκας 

-Κακώσεις των γεννητικών οργάνων 

-Πυελικό άλγος 

-Τοπογραφικές ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων 

-Καλοήθη νεοπλάσματα κατώτερου γεννητικού συστήματος 

-Καλοήθη νεοπλάσματα ανώτερου γεννητικού συστήματος 

-Κακοήθη νεοπλάσματα κατώτερου γεννητικού συστήματος 

-Κακοήθη νεοπλάσματα ανώτερου γεννητικού συστήματος 

-Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως 

-Κλιμακτήριος-Εμμηνόπαυση 

-Στείρωση 

-Οικογενειακός προγραμματισμός 

-Παιδική και εφηβική γυναικολογία 

-Μαστός 

Διδασκαλία :  Παραδόσεις από έδρας – Κλινικές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 

 
 



ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΝΡ0102 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Δαρδιώτης Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ε.  Δαρδιώτης 

Σκοπός : 

Περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, πορείας, έκβασης και θεραπείας των παθήσεων του κεντρικού και περιφερικού 

νευρικού συστήματος. 

Περιεχόμενο : 

Αυτόνομο νευρικό σύστημα 

- Επιληψίες 

- Απομυελινωτικά νοσήματα 

- Άνοιες 

- Όγκοι εγκεφάλου 

- Λοιμώξεις νευρικού συστήματος 

- Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

- Κεφαλαλγία και άλλοι κρανιακοί πόνοι 

- Μυασθένεια 

- Χειρουργική αντιμετώπιση νόσων του νευρικού συστήματος 

Διδασκαλία Παραδόσεις - Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ** (ΥΠ) ΝΡ0300 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τσιρώνη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ε. Τσιρώνη, Σ. Ανδρούδη 

Σκοπός : 

Περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, της πορείας, της έκβασης και θεραπείας των οφθαλμολογικών νόσων και νόσων του 

οφθαλμού που συσχετίζονται με συστηματικά νοσήματα και νόσους του ΚΝΣ 

Περιεχόμενο : 

- Οφθαλμολογικό ιστορικό - Κλινική εξέταση 

- Οπτικό σύστημα του φυσιολογικού οφθαλμού 

- Παθολογία βλεφάρων 

- Παθήσεις δακρυϊκής συσκευής 

- Παθήσεις επιπεφυκότος 

- Παθήσεις κερατοειδούς 

- Παθήσεις του σκληρού χιτώνα 

- Φακός του οφθαλμού. Καταρράκτης 

- Γλαύκωμα 

- Νοσήματα ραγοειδούς χιτώνα 

- Νόσοι του βυθού - αμφιβληστροειδούς 

- Ενδοβολβικοί όγκοι 

- Στραβισμός 

- Νευρο-οφθαλμολογία 

- Εφαρμογές Laser στην οφθαλμολογία 

- Φακοί επαφής 

Διδασκαλία :Παραδόσεις. Υποχρεωτικά: Κλινικές ασκήσεις, παρακολούθηση εφημεριών και χειρουργείο. 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΜΠ0202 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Καθηγητής Γ. Συρογιαννόπουλος, οι Επίκουροι Καθηγητές Ν. Σκεντέρης, Ι. Γριβέα, ο Λέκτορας Στ. 

Διαμαντόπουλος και ο Πανεπιστημιακός Υπότροφος κ. Αντ Γούναρης. 

 Σκοπός : 

Η μεταβίβαση γνώσεων και μεθόδων που βοηθούν στην κατανόηση της παθολογίας και της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης των συχνότερων νοσημάτων του παιδιού, από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία. 

Περιεχόμενο : 

Λοιμώδη νοσήματα: λοιμώξεις από ιούς, βακτηρίδια και πρωτόζωα, φυματίωση, λοιμώξεις σε παιδιά με 

ανοσοκαταστολή 

Αιματολογία: ερυθροποίηση, αναιμία, κυτταροπενίες, διαταραχές της αιμόστασης, Ογκολογία: κακοήθη 

νοσήματα, λευχαιμίες, λεμφώματα, όγκοι του νευρικού συστήματος, σαρκώματα των μαλακών μορίων, όγκοι 

των οστών, ιστιοκυττάρωση, μεταμοσχεύσεις 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, αρχές χημειοθεραπείας, επείγουσα ογκολογία, οικογένεια με παιδί με καρκίνο 

Ενδοκρινείς αδένες: ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης, νόσοι του θυρεοειδή και των παραθυρεοειδών αδένων, 

διαταραχές της ήβης, διαταραχές διαφοροποίησης του φύλου, γυναικομαστία, το κοντό παιδί, συγγενής 

υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων, σακχαρώδης διαβήτης, υπογλυκαιμία 

Νευρικό σύστημα: νευρολογικό ιστορικό και νευρολογική εξέταση, διαταραχές της λειτουργίας των κρανιακών 

νεύρων, διαταραχές της στάσης και της βάδισης, προσέγγιση του παιδιού με αδυναμία και υποτονία, δυσπλασίες του 

εγκεφάλου και του νευρικού σωλήνα, υδροκέφαλος, νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, νευροδερματικά 

σύνδρομα, κεφαλαλγία, καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση, νευρομυϊκά νοσήματα, σύνδρομο υπερκινητικότητας και 

διάσπασης της προσοχής, επιληψία, επιλητπική κατάσταση, πυρετικοί σπασμοί, καταστάσεις που υποδύονται 

σπασμούς, οξεία παρεγκεφαλιδική αταξία 

Ρευματικά νοσήματα: εισαγωγή στα ρευματικά νοσήματα, νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, ρευματικός πυρετός, 

αντιδραστικές αρθρίτιδες, συστημαστικός ερυθηματώδης λύκος, 

δερματομυοσίτιδα, σκληρόδερμα, πορφύρα Henoch-Schonlein, νόσος Kawasaki, κληρονομικά περιοδικά εμπύρετα 

σύνδρομα 

Δέρμα: εισαγωγή στη δερματολογία, δερματίτιδες, λοιμώξεις του δέρματος, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-

Johnson, τοξική επιδερμονεκρόλυση, ροδόχρους πιτυρίαση, οζώδες ερύθημα 

Δηλητηριάσεις στην παιδική ηλικία 

Παιδική βαρηκοΐα Προβλήματα των 

οφθαλμών 

Παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων Παθήσεις της 

σπονδυλικής στήλης 

Διδασκαλία :Διάλεξη, Φροντιστήριο, Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση : Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΨΧ0402 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας 

Διδάσκοντες : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας 

Σκοπός : 

Η περιγραφή της αιτιοπαθογένειας, της πορείας, της έκβασης και της θεραπείας των σημαντικότερων 

ψυχιατρικών διαταραχών. Η εισαγωγή στην ψυχιατρική Δεοντολογία. Η εισαγωγή σε ζητήματα οργάνωσης 

των παλαιών και νέων ψυχιατρικών υπηρεσιών 

Περιεχόμενο : 

- Συναισθηματικές διαταραχές. Μανιακό επεισόδιο.   Διπολική συναισθηματική διαταραχή. Καταθλιπτικό 

επεισόδιο. 

- Διαταραχές της προσωπικότητας. Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας (παρανοειδής προσωπικότητα, 

σχιζοειδής προσωπικότητα, δυσκοινωνική προσωπικότητα, θεατρική ή ιστριονική προσωπικότητα, 

καταναγκαστική προσωπικότητα, αγχώδης προσωπικότητα, εξαρτητική προσωπικότητα, συναισθηματικώς 

ασταθής προσωπικότητα). 

- Διαταραχές συνηθειών και ενορμήσεων 

- Διαταραχές ταυτότητας φύλου. Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης . Διαταραχές σεξουαλικής 

ανάπτυξης και προσανατολισμού. 

- Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

- Διανοητική καθυστέρηση 

- Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας. Ειδικές αναπτυξιακές 

διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λειτουργίας. Αυτισμός της 

παιδικής ηλικίας. Σύνδρομο Rett. Σύνδρομο Asperger. Διαταραχή υπερδραστηριότητας. 

- Ψυχιατρική θεραπευτική. Φωτοθεραπεία. Αποστέρηση ύπνου. Ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Ψυχοχειρουργική. 

Ψυχοφάρμακα. Ψυχοθεραπείες. 

-Ψυχιατρικές υπηρεσίες. Το Άσυλο. Η Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 

Διδασκαλία Παραδόσεις και παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 
 



ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ** (ΥΠ) ΝΡ0200 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπιζάκης Ιωάννης, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Ι. ΜΠΙΖΑΚΗΣ , Χ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ, Ι. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

Σκοπός :  

Κατανόηση της παθολογίας των ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κλινική εικόνα, 

διαφορετική διάγνωση και τις αρχές θεραπείας των παθήσεων αυτών 

Περιεχόμενο : 

Εισαγωγή στην Ωτολογία / Διαφορική διάγνωση βαρηκοΐας 

- Παθήσεις έξω ωτός (πτερυγίου και έξω ακουστικού πόρου) 

- Παθήσεις μέσου ωτός 

- Κατάγματα κροταφικού οστού, όγκοι του μέσου ωτός, παθήσεις του προσωπικού νεύρου 

- Ωτικός έρπητας ζωστήρας, λαβυρινθίτιδα, διάσειση του λαβυρίνθου, 

εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού στην τυμπανική κοιλότητα, βαρότραυμα, αιφνίδια βαρηκοΐα, ακουστικό τραύμα 

(οξεία / χρόνια επιβάρυνση). 

- Εμβοές, πρεσβυακουσία, συγγενής βαρηκοΐα, κώφωση 

- Αρχές κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης του περιφερικού αιθουσαίου συστήματος 

- Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως, αιθουσαία νευρωνίτιδα, 

νόσος Meniere, αιθουσαίο σβάννωμα και άλλοι όγκοι της  γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας 

- Παθήσεις σιελογόνων αδένων 

- Εισαγωγή στη Ρινολογία. Κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι εξέτασης της μύτης και των 

παραρρινίων κόλπων. Παθήσεις της εξωτερικής μύτης 

- Κατάγματα ρινός, παραρρινίων κόλπων και προσωπικού κρανίου. Νεοπλάσματα εσωτερικής ρινός 

και παραρρινίων κόλπων. 

- Φλεγμονώδεις παθήσεις ρινός. 

- Φλεγμονώδεις παθήσεις παραρρινίων κόλπων. Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση του ασθενούς με 

δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. 

- Παθήσεις στοματικής κοιλότητας και στοματοφάρυγγα . 

- Παθήσεις ρινοφάρυγγα. Παθήσεις υποφάρυγγα. 

- Νεοπλάσματα λάρυγγα. Μη-νεοπλασματικές παθήσεις λάρυγγα 

- Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενούς με πλαγιοτραχηλική διόγκωση 

- Αντιμετώπιση απόφραξης ανώτερων αεροφόρων οδών 

- Παθήσεις τραχείας, βρόγχων και οισοφάγου από την πλευρά της ΩΡΛ 

- Σύνδρομο υπνικής άπνοιας και διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο 

- Δερματολογικά νοσήματα στην ΩΡΛ ανατομική περιοχή 

- Διαφορική διάγνωση ωτολογικών, ρινολογικών και λαρυγγολογικών νοσημάτων / κλινικά προβλήματα και 

περιστατικά 

 
 



Διδασκαλία : Παραδόσεις και παρουσιάσεις περιστατικών  Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΑΡΧΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΠ) ΧΡ0270 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Τζοβάρας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. ΤΖΟΒΑΡΑΣ, Δ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ, Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κ. ΤΕΠΕΤΕΣ 

Σκοπός : 

Η εξοικείωση των διδασκομένων με την φιλοσοφία, και τις αρχές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Η 

κατανόηση των εφαρμογών, των ενδείξεων, αντενδείξεων, των αποτελεσμάτων και των επιπλοκών των ελάχιστα 

επεμβατικών μεθόδων 

Περιεχόμενο : 

- Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη 

- Ορισμοί ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 

- Πνευμοπεριτόναιο – τρόποι δημιουργίας, παθοφυσιολογικές επιπτώσεις 

- Βασικές αρχές εισόδου, τοποθέτησης, εργονομίας των Trocars – είδη οπτικών 

- Εργαλεία συρραφής/διατομής ιστών, νέες τεχνολογίες 

- Κλινικές εφαρμογές, ενδείξεις και αντενδείξεις των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 

- Αποτελέσματα, επιπλοκές των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 

- Ενδοσκοπικές, ακτινολογικές ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις 

- Ρομποτική χειρουργική, ΝΟΤΕS 

Διδασκαλία :Παραδόσεις 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις 

 
 



ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΕΠ)                                          ΠΘ0800 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες :Β-Α Ρουσσάκη,  Ε. Ζαφειρίου 

Σκοπός :  

Η αιτιοπαθογενετική σχέση και η μελέτη πολλών δερματοπαθειών με νοσήματα και διαταραχές των εσωτερικών 

οργάνων και συστημάτων. 

Περιεχόμενο : 

-Δερματικές εκδηλώσεις από νοσήματα του κολλαγόνου 

- Κληρονομικές δερματοπάθειες με συστηματικές εκδηλώσεις 

- Δερματοπάθειες οφειλόμενες σε βακτηρίδια. Hausen Φυματίωση 

- Πορφύρες - Αγγειϊτιδα 

- Δερματικές εκδηλώσεις από διαταραχές του μεταβολισμού και νόσους των 

ενδοκρινών αδένων 

- Κακοήθη λεμφώματα και δερματικές εκδηλώσεις 

- Λεϊσμανίαση - Σαρκοείδωση 

- Παθήσεις των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος και εκδηλώσεις από 

το δέρμα 

- Παρανεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος και των εξαρτημάτων 

- Δερματικές εκδηλώσεις από διαταραχές της θρέψης και θησαυρισμό 

- Στοματικές εντοπίσεις γενικών νόσων 

Διδασκαλία :Παραδόσεις Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών 

Αξιολόγηση : Γραπτές 

 
 



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΑΑ0401 

 

Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός 

Εξάμηνο:  10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Καψαλάκη Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες : Ε. Καψαλάκη 

Σκοπός :  

Η κατανόηση κλινικών πρόβλημα των επείγουσας Νευροακτινολογίας και η σωστή επιλογή της καταλληλότερης 

απεικονιστικής μεθόδου για την ανάδειξη της Παθολογίας. 

Περιεχόμενο : 

- Επείγουσες καταστάσεις στην Νευροακτινολογία. 

- Παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά αυτών. 

- Κλινική εικόνα και διαφορική διάγνωση. 

- Επιλογή καταλληλότερης απεικονιστικής μεθόδου. 

- Θεραπευτική προσέγγιση. 

Παραδόσεις και συζήτηση περιστατικών. 

Διδασκαλία : Παραδόσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση 

Αξιολόγηση : Παρουσίαση σε μορφή ppt 

 
 



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΜΡ0700 

 

Τομέας : Μορφολογίας 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ.Κ. Κουκούλης, Χ.Φλώρου Ιατροδικαστής – Επιστημονικός Συνεργάτης, Μ. Ιωάννου, Α. 

Τσακάλωφ, Μ. Σαμαρά 

 Σκοπός : 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή της Ιατρικής με τις βασικές αρχές της Ιατροδικαστικής και της 

Τοξικολογίας του ανθρώπου και η απόκτηση της μεθοδολογίας της εξωτερικής εξέτασης του πτώματος, και νεκροτομής 

συμπεριλαμβανόμενου του καθορισμού του χρόνου παρέλευσης από τη στιγμή του θανάτου, με τη μεθοδολογία 

διερεύνησης της αιτίας θανάτου. 

Περιεχόμενο : 

Αντικείμενο Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστική μεθοδολογία. Νομικές και Δεοντολογικές Αρχές και Προϋποθέσεις 

κατά την άσκηση της Ιατρικής. 

Γενικά περί θανάτου: 

Πτωματικά φαινόμενα- χρόνος θανάτου. Διαπίστωση ταυτότητας νεκρού. Πιστοποιητικό θανάτου. 

Αιφνίδιοι θάνατοι. Νεογνικοί και βρεφικοί θάνατοι. Βίαιοι “στερητικοί” θάνατοι. Πνιγμός. Ασφυξία. 

Κακώσεις από την επίδραση μηχανικών παραγόντων: Θλαστικές κακώσεις, κακώσεις από νύσσοντα ή/και τέμνοντα 

όργανα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις από πυροβόλα όπλα, οδικό τροχαίο ατύχημα. 

Βλάβες από την επίδραση φυσικών παραγόντων: Βλάβες από τη θερμότητα, βλάβες από το ηλεκτρικό ρεύμα, βλάβες 

από ακτινοβολίες. Βλάβες από την επίδραση χημικών παραγόντων. 

Παιδοκτονία. Το σύνδρομο του κακοποιημένου παιδιού. 

Θάνατοι από “ναρκωτικά”. Το εργατικό ατύχημα. 

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η 

σωματική βλάβη. 

Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης. Κύηση, τοκετός και λοχεία. 

Διδασκαλεία :  Παραδόσεις, Εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ 

 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΜΠ0213 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού 

Εξάμηνο:10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Σκεντέρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής  

Διδάσκοντες : Ν. Σκεντέρης και καλεσμένοι ομιλητές. 

Σκοπός : 

Εξοικείωση με τις έννοιες Κοινωνική και Αναπτυξιακή Παιδιατρική - Μελέτη Ιατροκοινωνικών της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας. - Η συμβολή στη πρόληψη των προαναφερθέντων προβλημάτων. 

Περιεχόμενο:  

Κοινωνική Παιδιατρική 

Εισαγωγή στη Κοινωνική Παιδιατρική 

Πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας του παιδιού  

Φροντίδα για το μειονεκτικό παιδί 

Το παιδί στο νοσοκομείο 

Κακοποίηση και παραμέληση του παιδιού  

Κρίση στην οικογένεια και το παιδί  

Ατυχήματα και δηλητηριάσεις στα παιδιά  

Ανάγκες παιδιών ειδικών ομάδων πληθυσμού  

Αναπτυξιακή Παιδιατρική 

Αναπτυξιακή Παιδιατρική, περιεχόμενα και στόχοι  

Αίτια μειονεκτικότητα και αντιμετώπισή τους 

Πρώιμη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών  

Εγκεφαλική παράλυση 

Νοητική υστέρηση  

Μαθησιακές διαταραχές  

Διαταραχές συμπεριφοράς 

Η εφηβεία και τα προβλήματά της 

Διδασκαλία :Διαλέξεις, φροντηστήρια, επισκέψεις, κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις - τεστ πολλαπλής επιλογής και προφορικές εξετάσεις (εναλλακτικά εργασία) 50% από 

τις γραπτές εξετάσεις και 50% από τις προφορικές. 

 
 



ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (ΕΠ) ΝΡ0109 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Χατζηγεωργίου 

Σκοπός : Η γενετική βάση των νευρολογικών νοσημάτων. 

Περιεχόμενο :  

Δομή DNA. 

Φυσιολογία της έκφρασης του γόνου. PCR, Southern blot, RFLP. 

Γενετική μυϊκών νοσημάτων. 

Νοσήματα που οφείλονται σε επανάληψη τριπλετών. Άνοιες. 

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. 

Πολυνευροπάθειες. 

N. Parkinson. Δυστονία. 

Απομυελινωτικά νοσήματα. Μιτοχονδριακές εγκεφαλοπάθειες. 

Διδασκαλία : Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση : Προφορική και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ (ΕΠ) ΧΡ0511 

 

Τομέας : Χειρουργικής  

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Γκράβας Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Β. Τζώρτζης 

Σκοπός:  

-Η κατανόηση της αιτιοπαθογένειας, των μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης και προόδου των νεοπλασμάτων του 

ουροποιογεννητικού 

-Η περιγραφή των μεθόδων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού 

-Η εξοικείωση με τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων 

των οργάνων του ουροποιογεννητικού, προσαρμοσμένες στα καινούρια δεδομένα και στις νεότερες θεραπευτικές 

εξελίξεις. 

Περιεχόμενο : 

-Καρκινογένεση και βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού 

-Επιδημιολογία, αιτιολογία και χημειοπρόληψη του καρκίνου του προστάτη 

-Μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη 

-Καρκινικοί δείκτες και εφαρμογή τους στην κλινική πράξη 

-Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της θεραπείας στον καρκίνο του 

προστάτη 

-Ιστοπαθολογία του καρκίνου του προστάτη 

-Θεραπευτικές προσεγγίσεις στον κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη 

-Αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη 

-Αντιμετώπιση του ορμονοανθεκτικού καρκίνου του προστάτη 

-Μηχανισμοί ανάπτυξης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 

-Σύγχρονες μέθοδοι τεκμηρίωσης της προστατικής απόφραξης 

-Επιλογή θεραπευτικές αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας 

-Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι διάγνωσης και σταδιοποίησης των όγκων του νεφρικού παρεγχύματος 

-Προγνωστικοί παράγοντες και ιστοπαθολογία του καρκίνου του νεφρού 

-Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού 

-Αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου – Ανοσοθεραπεία 

-Ουροθηλιακοί όγκοι του ανώτερου ουροποιητικού 

-Επιδημιολογία, αιτιολογία και πρόληψη του καρκίνου της κύστεως 

-Διαγνωστικές μέθοδοι του καρκίνου της κύστεως 

-Προγνωστικοί παράγοντες του καρκίνου της κύστεως 

-Αντιμετώπιση επιφανειακών όγκων της κύστεως 

-Αντιμετώπιση διηθητικών όγκων της κύστεως 

-Επιδημιολογία, αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου των όγκων των όρχεων 

-Ιστοπαθολογία των όγκων των όρχεων 

-Καρκίνωμα in situ των όρχεων : κλινική σημασία 

 
 



-Διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση των όγκων των όρχεων 

-Προγνωστικοί παράγοντες των όγκων των όρχεων 

-Θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων των όρχεων 

-Γονιδιακή θεραπεία στον ουρολογικό καρκίνο 

-Ποιότητα ζωής στην Ουροογκολογία 

Διδασκαλία:  Παραδόσεις 

Αξιολόγηση:Γραπτές 

 
 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0502 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού  

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες : Γ. Συρογιαννόπουλος 

Σκοπός :  

Η εξοικείωση των φοιτητών με τους συνηθέστερους τύπους παιδικού καρκίνου και τις σύγχρονες απόψεις για την 

καρκινογένεση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νεοπλασιών του παιδιού. 

Περιεχόμενο : 

Παρουσίαση κλινικής προβολής και διαγνωστικής διερεύνησης οξείας λευχαιμίας, λεμφωμάτων, όγκων ΚΝΣ, συνήθων 

όγκων κοιλιάς και οστών. 

Παρουσίαση βασικών γνώσεων μοριακής ογκολογίας για την κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στη 

καρκινογένεση. 

Παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών μοριακής βιολογίας που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των 

νεοπλασιών του παιδιού. 

Διδασκαλία: Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση: Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΜΠ0107 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού  

Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γριβέα Ιωάννα, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες: Γριβέα Ιωάννα 

Σκοπός :  

Η καλή υγεία του νεογέννητου και η ομαλή σωματική και ψυχολογική του εξέλιξη, που εξαρτώνται από το γενετικό 

του υλικό, την υγεία της μητέρας πριν και κατά την εγκυμοσύνη, τις συνθήκες τοκετού και τη διασφάλιση άριστων 

συνθηκών παρακολούθησης και στήριξης του κατά την περιγεννητική περίοδο. Επίσης από την καλή έκβαση της 

διαδικασίας ωρίμανσης των ζωτικών του οργάνων. Η καλή γνώση αυτής της διαδικασίας και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν συμβάλλει καθοριστικά στην ελάττωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στη νεογνική και παιδική 

ηλικία. 

Περιεχόμενο: 

Η προετοιμασία του εμβρύου για την προσαρμογή του στο εξωμήτριο περιβάλλον : Διαδικασία ωρίμανσης του 

εγκεφάλου. 

Διαδικασία ωρίμανσης των πνευμόνων. 

Εμβρυική κυκλοφορία και μετάβαση στην εξωμήτρια κυκλοφορία. Παράγοντες 

κινδύνου. 

Γενετικά νοσήματα. 

Παθολογικές καταστάσεις της μητέρας που επηρεάζουν το όψιμο κύημα με ιδιαίτερη έμφαση στο σακχαρώδη διαβήτη. 

Συγγενείς λοιμώξεις. 

Φυσιολογικός τοκετός – καισαρική τομή : πώς επηρεάζει το νεογνό καθεμιά διαδικασία. Περιγεννητική ασφυξία – 

υποξεία. 

Το νεογνό με συγγενείς ανωμαλίες, χρωματοσωμιακές παθήσεις, σύμφυτες διαταραχές του μεταβολισμού 

Πρόωρα, μικρά για την ηλικία κύησης, δυστροφικά και υπερώριμα νεογνά. 

Διδασκαλία:Διάλεξη, Εργαστήριο, Κλινική άσκηση 

Αξιολόγηση:Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 
 



ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΚΑ0400 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού  

Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Δαπόντε Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Νταφόπουλος Κων/νος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής - Γκαράς Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Α. Δαπόντε, Κ. Νταφόπουλος, Α. Γκαράς, Χρ. Μεσσήνη 

Σκοπός :  

Kλινική άσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών στη Μαιευτική και Γυναικολογία με σκοπό την διάγνωση και 

θεραπεία νοσημάτων εσωτερικών ασθενών καθώς και ασθενών εξωτερικών ιατρείων. 

Περιεχόμενο : 

Λήψη ιστορικού κλινικής εξέτασης ασθενών καθώς και εκμάθηση διαγνωστικών μεθόδων. Παρακολούθηση στα 

διάφορα τμήματα της κλινικής. Μαιευτικό (αίθουσα τοκετών, λεχωϊδες, χειρουργείο, εξωτερικά ιατρεία) και 

Γυναικολογικό (θάλαμος γυναικολογικών ασθενών, χειρουργείο, εξωτερικά ιατρεία και οικογενειακό 

προγραμματισμό). 

Διδασκαλία:Κλινικές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών υπό την επίβλεψη υπευθύνου για κάθε ομάδα. 

Αξιολόγηση: Μετά το τέλος της άσκησης γίνεται πτυχιακή εξέταση (προφορική) 

 
 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΚΑ0100 

 

Τομέας : Παθολογίας 

Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Νταλέκος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Νταλέκος Γεώργιος,  Ρηγοπούλου Ειρήνη, Μακαρίτσης Κωνσταντίνος,  Ζάχου Καλλιόπη, Γατσέλης 

Νικόλαος, Ντάιος Γεώργιος: (Καθημερινή επίσκεψη και εκπαίδευση των φοιτητών παρά την κλίνη του ασθενούς). 

Στεφανίδης Ιωάννης,  Φουρτούνας Κωνσταντίνος,  Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Παπανδρέου Χρήστος,  Βασιλόπουλος 

Γεώργιος, Γιαννακούλας Νικόλαος, Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος,  Δανιήλ Ζωή,  Κερενίδη Θεοδώρα, Σακκάς 

Λάζαρος,   Κατσιάρη Χριστίνα, Μπόγδανος Δημήτριος,  Μπαργιώτα Αλεξάνδρα, Τρυποσκιάδης Φίλιππος, 

Σκουλαρίγκης Ιωάννης, Γιαμούζης Γρηγόριος,  Ποταμιάνος Σπυρίδων, Καψωριτάκης Ανδρέας, Αγγελική Ρουσσάκη, 

Ζαφειρίου Ευτέρπη, Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Μακρής Δημοσθένης, Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Δαρδιώτης Ευθύμιος 

(Οι ανωτέρω διδάσκοντες συμμετέχουν στην εκπαίδευση με ορισμένες διαλέξεις από έδρας και κατά τη διάρκεια των 2 

εβδομάδων της κατ’ επιλογήν εκπαίδευσης στις Κλινικές των συναφών ειδικοτήτων του Παθολογικού Τομέα και στη 

Νευρολογική Κλινική. Επιπλέον οι κ.κ. Κ. Γουργουλιάνης, Ζ. Δανιήλ και Θ. Κερενίδη διδάσκουν κατά τη διάρκεια της 

υποχρεωτικής μίας εβδομάδας εκπαίδευσης στην Πνευμονολογική Κλινική. ) 

Σκοπός : Η κλινική άσκηση στην Παθολογία του 6ου έτους έχει στόχο την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων, γνώσεων 

και επαγγελματικής συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα στη μελέτη και φροντίδα ενήλικων ασθενών με την 

προσεκτική επίβλεψη του ιατρικού προσωπικού της κλινικής. 

Περιεχόμενο: 

Αντικειμενικοί σκοποί   

Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορεί να εξειδικευτούν σε κλινικές δεξιότητες, γνώσεις και επαγγελματική 

συμπεριφορά.  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως οι φοιτητές θα αποκτήσουν και θα είναι ικανοί να 

εφαρμόσουν τις κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και τη φροντίδα ενήλικων ασθενών με 

συχνά παθολογικά προβλήματα (με τη κατάλληλη επίβλεψη).  

Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητα στα ακόλουθα:  

• Να λαμβάνουν από τον ασθενή ακριβές, πλήρες και εστιασμένο ιατρικό ιστορικό, βασισμένο στα συμπτώματα που 

εμφανίζει.  

• Να εκτελούν ακριβή, πλήρη και εστιασμένη ιατρική εξέταση.  

• Να μπορούν να αξιολογούν τις απλές εργαστηριακές εξετάσεις, όπως τη γενική αίματος, τη γενική ούρων, τα 

συνήθη βιοχημικά, εργαστηριακά ευρήματα και την ακτινογραφία θώρακος.  

• Να εντοπίζουν τα κύρια προβλήματα του ασθενούς και με βάση αυτά να σχηματοποιούν τα διαγνωστικά 

ενδεχόμενα.  

• Να σχεδιάζουν τις απαραίτητες εργαστηριακές, απεικονιστικές και άλλες παρακλινικές εξετάσεις που απαιτούνται 

για τη διαφορική διάγνωση, την τεκμηρίωση της διάγνωσης και την αντιμετώπιση του ασθενούς.  

• Να μπορεί να καταγράφει το ιστορικό, τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης, την πορεία της νόσου, τα 

ευρήματα των εξετάσεων και την αγωγή σε κατάλληλες φόρμες (παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επίσημες 

καταγραφές που εκτελούνται από τους ιατρούς της κλινικής).  

• Να επικοινωνεί με τα άλλα μέλη της ομάδας και συγκεκριμένα να παρουσιάζει περιστατικά κατά τη διάρκεια της 

επισκέψεως και να επικοινωνεί με το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της κλινικής.  
 

 



• Να εξοικειωθεί με τους τρόπους που ανακοινώνεται προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους η διάγνωση, η 

πρόγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση παρευρισκόμενοι στη σχετική διαδικασία των υπεύθυνων ιατρών.  

• Να εξοικειωθεί και να μπορεί να εκτελεί απλές ιατρικές πράξεις, όπως φλεβοκέντηση, λήψη αρτηριακού αίματος 

καθετηριασμό της κύστεως, τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων, εκτέλεση ΗΚΓ και τοποθέτηση ρινογαστρικών 

σωλήνων.  

• Να εξοικειωθεί στη χρησιμοποίηση αποστείρωσης και εφαρμογής γενικών κανόνων πρόληψης της μεταδόσεως 

λοιμωδών παραγόντων.  

• Να εξοικειωθεί συμμετέχοντας βοηθητικά στην εκτέλεση πιο σύνθετων ιατρικών πράξεων όπως, παρακέντηση και 

λήψη πλευριτικού υγρού, περιτοναϊκού υγρού, αρθρικού υγρού, καθώς και οσφυονωτιαίας παρακέντησης, λήψεως 

μυελικών επιχρισμάτων και οστεομυελικής βίοψίας.  

ΓΝΩΣΕΙΣ: Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι φοιτητές θα βελτιώσουν τις γνώσεις Παθολογίας με έμφαση τη διαφορική 

διάγνωση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση των συνήθων παθολογικών προβλημάτων. Κεντρικής σημασίας παθολογικά 

προβλήματα στα οποία οφείλουν να αποκτήσουν γνώσεις οι φοιτητές είναι τα ακόλουθα:  

•  Κοιλιακός πόνος  

•  Οξεία νεφρική ανεπάρκεια  

•  Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  

•  Διαφορική διάγνωση και διάγνωση αναιμιών  

•  Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και άσθμα  

•  Σακχαρώδης διαβήτης  

•  Δυσλιπιδαιμία  

•  Διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας  

•  Πεπτικό έλκος  

•  Αιμορραγίες ανώτερου και κατώτερου πεπτικού  

•  Καρδιακή ανεπάρκεια  

•  Οξείες και χρόνιες ηπατοπάθειες  

•  Νοσήματα χοληφόρων οδών και παγκρέατος  

•  Υπέρταση  

•  Διάγνωση και διαφορική διάγνωση αρθριτιδικών συνδρόμων  

•  Λοιμώξεις αναπνευστικού – πνευμονίες  

•  Θυρεοειδοπάθειες  

•  Φλεβικές θρομβώσεις και πνευμονική εμβολή  

•  Συνήθεις μορφές νεοπλασμάτων και οξέα νεοπλασματικά σύνδρομα  

•  Εμπύρετες καταστάσεις πρόσφατης ενάρξεως και πυρετός άγνωστης αιτιολογίας  

•  Διάγνωση και αντιμετώπιση βαριάς σήψης  

•  Γενετική στην κλινική ιατρική  

•  Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με στάσεις 

συμπεριφοράς που είναι απαραίτητες για την παροχή σωστής περίθαλψης. Ειδικότερα:  

•  Ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση  

•  Αξιοπιστία  

 
 



•  Ακεραιότητα, εντιμότητα, αλτρουϊσμός  

•  Σεβασμός των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς και των δικαιωμάτων του  

•  Επαγγελματική εμφάνιση και εικόνα προς τους τρόπους και την ενδυμασία  

•  Αναγνώριση των προσωπικών περιορισμών σε γνώσεις και δεξιότητες και διαρκή θέληση για βελτίωσή τους.  

•  Παροχή ιατρικής φροντίδας χωρίς παρεμβολές προσωπικών προκαταλήψεων  

•  Σεβασμός στο ρόλο των άλλων επαγγελμάτων υγείας.  

Προϋποθέσεις   

Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής την κλινική άσκηση Παθολογίας του 6ου έτους κατά τρόπο αποδοτικό, θα πρέπει να 

έχει γνώσεις πολλών μαθημάτων από τα οποία με βάση το πρόγραμμα σπουδών έχει διδαχθεί. Ιδιαίτερης σημασίας 

είναι οι γνώσεις των προκλινικών μαθημάτων: Ανατομίας, Ιστολογίας, Φυσιολογίας, Βιολογίας, Βιοχημείας, 

Φαρμακολογίας και Μικροβιολογίας. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι γνώσεις στην Παθολογική Ανατομική, την 

Παθολογική Φυσιολογία, την Απεικονιστική Διαγνωστική, την Προπαιδευτική Παθολογία και την Παθολογία Ι και ΙΙ.  

Διάρθρωση της Εκπαίδευσης   

Η κλινική άσκηση στην Παθολογία γίνεται στο 6ο έτος σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος. Η 

άσκηση διαρκεί 11 εβδομάδες στην Παθολογική Κλινική και 3 εβδομάδες κατ’ επιλογή στις κλινικές των συναφών 

ειδικοτήτων του Παθολογικού Τομέα ή στη Νευρολογική Κλινική. Μία εκ των 3 εβδομάδων επιλογής γίνεται 

υποχρεωτικά στην Πνευμονολογική Κλινική. 

Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως οι φοιτητές εκπαιδεύονται ως ακολούθως:  

1) Παρευρίσκονται στην κλινική τις εργάσιμες μέρες καθημερινώς από 08.00 έως 15.00.  

• Κάθε φοιτητής παρακολουθεί προσωπικά τουλάχιστον δύο ασθενείς για τους οποίους καταγράφει σε παράλληλα με 

τις επίσημες καταγραφές έντυπα το ιστορικό, τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης επί καθημερινής βάσεως, τα 

ευρήματα των εξετάσεων, την πορεία της νόσου και την αγωγή του ασθενούς (συνολικά παρακολουθεί 50 περίπου 

ασθενείς). Με την έξοδο καταγράφεται επίκριση με σύνοψη ιστορικού και ευρημάτων και ανάλυση του σκεπτικού της 

διαφορικής διάγνωσης, της τεκμηρίωσης της διαγνώσεως και της φαρμακευτικής αγωγής.  

• Εκτελεί και παρακολουθεί τη διενέργεια παρακλινικών παρεμβάσεων που περιγράφονται στις «ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ».  

• Εκτελεί οδηγίες που του ανατίθενται από ιατρικό προσωπικό της κλινικής.  

2) Κάθε φοιτητής στη διάρκεια του τριμήνου παρευρίσκεται στις εσωτερικές εφημερίες από 16.00 έως 23.00 

τουλάχιστον για 20 ημέρες. Εκεί έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με προβλήματα που προκύπτουν εκτάκτως σε 

νοσηλευόμενους ασθενείς.  

3) Κάθε φοιτητής στη διάρκεια του τριμήνου συμμετέχει σε εννέα γενικές εφημερίες από 08.00 έως 23.00. Με τη 

συμμετοχή αυτή εξοικειώνεται στα οξέα περιστατικά και ιδιαίτερα στο κοιλιακό άλγος, στο προκάρδιο άλγος, στα 

εμπύρετα, στις διάφορες μορφές κώματος, στις αιμορραγίες του πεπτικού, στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια, στο άσθμα, 

στην καρδιακή ανεπάρκεια, στην κλινική εμφάνιση πνευμονιών, στις υπερτασικές κρίσεις, σε οξέα νεοπλασματικά 

σύνδρομα, στις φλεβικές θρομβώσεις και πνευμονική εμβολή και άλλες οξείες καταστάσεις.  

4) Ο φοιτητής στη διάρκεια του τριμήνου παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις της κλινικής:  

- Την εβδομαδιαία παρουσίαση περιστατικών της κλινικής  

- Τις διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών  

- Ημερίδες και σεμινάρια που οργανώνει η κλινική ή άλλες κλινικές  

του παθολογικού τομέα  

 
 



- Την εβδομαδιαία βιβλιογραφική ενημέρωση  

- Παρακολουθεί τις διαλέξεις που γίνονται ειδικά για τους φοιτητές (βλέπε  κατωτέρω)  

Αξιολόγηση των φοιτητών   

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  

1. Βαθμολόγηση στο τέλος της ασκήσεως από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ως προς την απόδοσή του στην κλινική άσκηση. 

Η βαθμολογία αυτή διαβαθμίζεται ως εξής: ανεπαρκώς, μέτρια, καλώς, πολύ καλώς.  

2. Κατά την εξεταστική περίοδο γίνεται εξέταση επί συγκεκριμένου ασθενούς (λήψη ιστορικού, αντικειμενική εξέταση, 

εντόπιση κύριων προβλημάτων του ασθενούς, διαφορική διάγνωση με βάση τα προβλήματα και γενικό σχέδιο 

διερευνήσεως)  

3. Προφορική εξέταση στην Παθολογία.  

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση τις τρεις ως άνω αξιολογήσεις. 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ  ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 6ου ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ   

1. Κώμα: Ορισμοί, αιτιολογική ταξινόμηση, διαγνωστική προσέγγιση κατά την προσέλευση του ασθενούς και 

αιτιολογική αντιμετώπιση.  

2. Διαταραχές αντιλήψεως: Σύγχυση, παραλήρημα και οξείες συγχυτικές καταστάσεις, αμνησία, άνοια : Ορισμοί, 

αιτιολογία και διαγνωστική προσέγγιση.  

3. Εμπύρετες καταστάσεις: Διαγνωστική προσέγγιση εμπυρέτου κατά την πρώτη εβδομάδα και πυρετός αγνώστου 

αιτιολογίας.  

4. Χημειοθεραπεία των λοιμώξεων: Ομάδες φαρμάκων, τρόπος δράσης, συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά 

ομάδες φαρμάκων και θεραπευτική των συνήθων βακτηριακών λοιμώξεων  

5. Υπέρταση: Ορισμός αρτηριακής υπερτάσεως και αντιμετώπιση (ομάδες αντιϋπερτάσικών φαρμάκων, τρόπος 

δράσεως, ανεπιθύμητες ενέργειες) και στρατηγική της φαρμακευτικής αγωγής της υπερτάσεως.  

6. Βρογχικό άσθμα: Ομάδες αντιασθματικών φαρμάκων, τρόπος δράσεως, ανεπιθύμητες ενέργειες κατά ομάδες. 

Αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων και χρόνια θεραπεία.  

7. Πνευμονίες: Πνευμονίες της κοινότητας, νοσοκομειακές πνευμονίες, πνευμο-νίες σε ανοσοκατασταλμένους, 

πνευμονικό απόστημα. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση.  

8. Κοιλιακό άλγος: Τύποι κοιλιακού άλγους, αιτιολογικά ενδεχόμενα και διαγνω-στική προσέγγιση.  

9. Πεπτικό έλκος: Κλινικές εκδηλώσεις, σημασία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και θεραπευτική αντιμετώπιση.  

10. Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού: Ορισμός, αιτιολογία, τρόποι διερευνήσεως και αντιμετώπιση.  

11. Ερμηνεία εργαστηριακών ευρημάτων ηπατοπαθειών  

12. Αναιμίες: Διαφορική διάγνωση των κύριων ομάδων αναιμιών ( σιδηροπενικές αναιμίες, αναιμίες χρονίων 

διαταραχών, μεγαλοβλαστικές αναιμίες, αιμολυτικές αναιμίες).  

13. Αντιπηκτική αγωγή: Ηπαρινοπάθεια (μορφές ηπαρίνης, μηχανισμοί δράσεώς τους, ενδείξεις χορηγήσεώς τους, 

τρόποι χορήγησης και παρακολούθησης, μείζονες παρενέργειες). Δικουμαρινικά παράγωγα (μηχανισμός δράσεως, 

τρόποι χορηγήσεως, παρακολούθηση και μείζονες παρενέργειες).  

14. Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων αίματος.  

15. Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια: Ορισμός, αιτιολογική ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση.  

16. Διαταραχές ομοιόστασης ηλεκτρολυτών (Νατρίου, Καλίου, Ασβεστίου κλπ): Κύριες παθοφυσιολογικές ομάδες, 

αιτιολογική ταξινόμηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση.  

17. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας 

 
 



18. Αρθριτιδικά σύνδρομα: Κλινικές μορφές, διαφορική διάγνωση με βάση τα κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία.  

19. Αυτοαντισώματα: Ταξινόμηση και κλινικές εφαρμογές στη διαγνωστική.  

20. Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα: Τρόπος δράσεως, κλινικές εφαρμογές και ανεπιθύμητες ενέργειες.  

21. Υπερθυρεοειδισμός και υποθυρεοειδισμός: Ορισμός, αιτιολογική ταξινόμηση, κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις 

και θεραπεία.  

22. Σακχαρώδης διαβήτης: Ορισμός, μείζονες επιπλοκές και αντιμετώπιση με αντιδιαβητικά δισκία και ινσουλίνη.  

23. Δυσλιπιδαιμίες: Κύριες διαταραχές των λιπιδίων, κλινικές επιπτώσεις και αντιμετώπιση.  

24. Παρανεοπλασματικά σύνδρομα : Ενδοκρινικά, νευρολογικά, δερματολογικά και αιματολογικά.  

25. Οξέα νεοπλασματικά σύνδρομα: Σύνδρομο άνω κοίλης, συμπίεση νωτιαίου μυελού, αποφράξεις γαστρεντερικού 

σωλήνα, ουρολογικές επείγουσες καταστάσεις.  

26. Διερεύνηση ασκιτικής συλλογής 

Διδασκαλία :Η εξάσκηση γίνεται σε ομάδες υπό την επίβλεψη υπεύθυνου για  κάθε ομάδα διδάσκοντα. Κάθε 

φοιτητής παρακολουθεί δύο εσωτερικούς ασθενείς. 

Αξιολόγηση : Προφορικές 

 
 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0300 

 

Τομέας : Μητέρας - Παιδιού  

Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Καθηγητής Γ. Συρογιαννόπουλος, οι Επίκουροι Καθηγητές Ν. Σκεντέρης, Ι. Γριβέα, ο Λέκτορας Στ. 

Διαμαντόπουλος και ο Πανεπιστημιακός Υπότροφος κ. Αντ Γούναρης. 

Σκοπός :  

Εκπαίδευση των φοιτητών στην Κλινική, τα Εξωτερικά Ιατρεία και το Τμήμα Νεογνών για την απόκτηση εμπειρίας 

στη σωστή λήψη ιστορικού, την αντικειμενική εξέταση και την κλινική εκτίμηση του παθολογικού από το φυσιολογικό 

νεογνό, βρέφος, παιδί, έφηβο. - Εκπαίδευση στις παιδιατρικές παθήσεις, στην κλινική προβολή και την εργαστηριακή 

διερεύνηση αυτών καθώς και την θεραπευτική του αντιμετώπιση. Εκπαίδευση στην διαφορική διάγνωση και εκμάθηση 

τεχνικών στην κλινική πράξη. 

Περιεχόμενο :  

Εξέταση παιδιατρικών ασθενών στους θαλάμους και τα Εξωτερικά Ιατρεία, Τακτικά και Εξέταση παιδιατρικών 

ασθενών στους θαλάμους και τα Εξωτερικά Ιατρεία, Τακτικά και Επείγοντα, συμμετοχή στις εφημερίες, συμμετοχή 

στις παρουσιάσεις περιστατικών, παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Κλινικής ή άλλων 

συναφών φορέων, συμμετοχή στη βιβλιογραφική ενημέρωση, διδασκαλία ειδικών νοσημάτων και θεραπευτικών 

μεθόδων. 

Διδασκαλεία : Κλινικές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών υπό την επίβλεψη υπευθύνου για κάθε ομάδα. 

Αξιολόγηση : Εξέταση στο τέλος του Εξαμήνου, Ερευνητική εργασία, σύστημα συνεχούς ελέγχου. 

 
 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0200 

 

Τομέας : Χειρουργικής 

Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Τεπετές Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Γ. Τζοβάρας,  Δ. Ζαχαρούλης 

Σκοπός :  

Η εξοικείωση των φοιτητών με την διάγνωση και αντιμετώπιση των χειρουργικών αρρώστων. Η συμμετοχή των 

φοιτητών σε   μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια που οργανώνονται απ’ την Ιατρική Σχολή 

Περιεχόμενο : 

- Κατά την άσκηση των φοιτητών στην χειρουργική περιλαμβάνεται και επί μέρους άσκηση στην 

Νευροχειρουργική την Ορθοπεδική, Ακτινολογία, Ουρολογία, Παθολογική Ανατομική. 

- Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στην περίθαλψη των 

χειρουργικών αρρώστων τόσο στην κλινική όσο και στο τμήμα επειγόντων και ατυχημάτων, καθώς επίσης και η 

παρακολούθηση μετεγχειρητικών αρρώστων στα εξωτερικά ιατρεία. 

Διδασκαλία Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες υπο την επίβλεψη υπευθύνου και κάθε φοιτητής παρακολουθεί τους 

ασθενείς ενός θαλάμου. 

Αξιολόγηση :  Προφορικές 

 
 



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0500 

 

Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 

Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας 

Διδάσκοντες: Μπονώτης Κωνσταντίνος και Συνεργάτες 

Σκοπός :  

Η εξοικείωση των φοιτητών με τρέχοντα προβλήματα της κλινικής ψυχιατρικής. Η ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών με 

τη λήψη ιστορικού, τη διάγνωση, την εγκατάσταση μίας θεραπευτικής στρατηγικής και την αντιμετώπιση έξεων και 

επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών. 

Περιεχόμενο: 

Η κλινική εξάσκηση γίνεται στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η κλινική διαθέτει καλά 

οργανωμένο εξωτερικό ιατρείο και δυνατότητα νοσηλείας ψυχιατρικών ασθενών αλλά δεν διαθέτει δικά της κρεβάτια. 

Οι φοιτητές συμμετέχουν σε όλες τις οργανωμένες δραστηριότητες της κλινικής, καθημερινώς και στις εφημερίες, με 

εξέταση ασθενών, εφαρμογή και παρακολούθηση θεραπευτικής αγωγής καθώς και σε διδασκαλίες θεμάτων που 

αφορούν στην διαγνωστική και θεραπευτική σημαντικών και συχνών ψυχιατρικών νοσημάτων και  καταστάσεων. 

Διδασκαλία: Κλινικές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών υπό την επίβλεψη υπευθύνου για κάθε ομάδα. 

Αξιολόγηση: Προφορικές 
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	Διδάσκοντες :   Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση :  Τελική γραπτή εξέταση

	ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΡ0101
	Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
	Σκοπός : Εισαγωγή στην Ανατομική του Ανθρώπου - Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής - Οστεολογία - Αρθρολογία και Συνδεσμολογία - Μυολογία
	Αξιολόγηση : Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές (η εργαστηριακή ύλη)

	ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ0102
	Τομέας :  Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές για το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος

	ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ0701
	Τομέας: Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος: Σίμος Γεώργιος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στη Θεωρία (80%) και στα Εργαστήρια (20%) στο τέλος του εξαμήνου. Γραπτή παρουσίαση και αξιολόγηση επίδοσης στις Εργαστηριακές Ασκήσεις και τα Φροντιστήρια.

	ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΜΡ1010
	Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΜΡ0301
	Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΠ) ΒΕ0311
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Kάππας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΕΠ) ΞΓ0220
	Τομέας : ΓΕΝΙΚΑ
	Σκοπός :

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΕΠ) ΒΕ0901
	Αξιολόγηση : Γραπτές, Προφορικές

	ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙ (ΞΓ) ΞΓ0102
	Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ
	Αξιολόγηση : Τελική γραπτή εξέταση

	ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0102
	Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο
	Περιεχόμενο:
	Αξιολόγηση : Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και Προφορικές (η εργαστηριακή ύλη)

	ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ0702
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στη Θεωρία (80%) και στα Εργαστήρια (20%) στο τέλος του εξαμήνου. Γραπτή παρουσίαση και αξιολόγηση επίδοσης στις Εργαστηριακές Ασκήσεις και τα Φροντιστήρια.

	ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ (ΥΠ) ΜΡ0302
	Τομέας : Μορφολογίας
	Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Σωτηρίου Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση:  Γραπτές

	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠ) ΒΕ0822
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζόγλου Χρυσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Σκοπός : Η περιγραφή και ανάλυση των βασικών μηχανισμών της φυσιολογικής λειτουργίας του αιμοποιητικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού και γαστρεντερικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος.

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΕΠ) ΞΓ0221
	Τομέας : Γενικά
	Σκοπός :

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (ΕΠ) ΒΕ0902
	Σκοπός : Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές της Ιατρικής να γνωρίσουν τις τεχνολογίες του Διαδικτύου και ποιο συγκεκριμένα αυτές της δημοσίευσης και ανάκτησης πληροφοριών δίνοντας έμφαση στην ανάκτηση ιατρικών πληροφοριών με τη χρήση medline και μ...
	Αξιολόγηση : Γραπτές, Προφορικές

	ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙΙ (ΞΓ) ΞΓ0103
	Τομέας :  Γενικά
	Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ
	Σκοπός : Εισαγωγή στις διάφορες μορφές και "ύφη" γραπτού κυρίως  ιατρικού λόγου (π.χ. οδηγίες, σημειώσεις, επιστολές, άρθρα) με εστίαση στις γλωσσικές τους διαφορές, δομής και λεξιλογίου. Εμπλουτισμός και εμπέδωση ιατρικής ορολογίας. Στόχος είναι η αν...
	Αξιολόγηση : Επιλογή: (α) Τελική γραπτή εξέταση ή (β) γραπτή πρόοδος και εργασία

	ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0103
	Τομέας : Μορφολογίας
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Αρβανίτης Δημήτριος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση :Γραπτές (η θεωρητική ύλη) και  Προφορικές ( η εργαστηριακή ύλη)

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΨΧ0100
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ (ΥΠ) ΒΕ0821
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηευθυμίου Αποστολία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ (50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 5 ερωτήσεις ανάπτυξης)

	ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΒΕ1101
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Ασπροδίνη Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Διδάσκοντες : Ν. Σακελλαρίδης, Ε. Ασπροδίνη, Ν. Πιτσίκας, Α. Βασιλάκη
	Σκοπός :
	1. Βασική Χημεία Φαρμάκου
	2. Μηχανισμός Δράσης του
	3. Όργανο(α) Στόχος(οι)
	4. Ενδείξεις - Θεραπευτικές Εφαρμογές
	5. Αντενδείξεις - Περιορισμοί στη Χρήση
	6. Παρενέργειες
	7. Αλληλεπιδράσεις με του Άλλα Φάρμακα
	8. Πλεονεκτήματα Συνδυασμένης Φαρμακοθεραπείας - Συνδυασμοί Φαρμάκων
	9. Ο Μηχανισμός Πρόκλησης Πιθανής Τοξικότητας
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση: Γραπτές

	ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ                                           ΧΡ0211
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Νταϊλιάνα Ζωή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Σκοπός :
	Η ΕΞΟΙΚΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ, ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 1ΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΜΕΣΩ:
	Α. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
	Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
	Αξιολόγηση : Γραπτές ή Προφορικές

	ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (ΕΠ) ΚΙ0910
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζιντζαράς Ηλίας, Καθηγητής
	Σκοπός : Η ραγδαία ανάπτυξη της γενωματικής, της πρωτεϊνωματικής και των συναφών κλάδων έχει οδηγήσει στην παραγωγή τεραστίου όγκου βιολογικών πληροφοριών. Λόγω αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων ο τρόπος λειτουργίας των βιοϊατρικών επιστημών καθοδηγ...
	Αξιολόγηση :Γραπτή παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων

	ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠ) ΒΕ0721
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Σίμος Γεώργιος, Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση :Γραπτές εξετάσεις ή εκπόνηση βιβλιογραφικής εργασίας

	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΠ)                           ΜΡ011
	Τομέας : Μορφολογίας
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζιμπής Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Εισαγωγή στην κλινικώς προσανατολισμένη ανατομία.
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ - PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΕΠ) ΠΘ1300
	Τομέας:Παθολογίας
	Σκοπός :

	ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΕΠ) ΒΕ0711
	Τομέας:Βασικών Επιστημών
	Σκοπός : Να παρουσιάσει τις βιοχημικές δοκιμασίες που εφαρμόζονται στην πράξη, τον τρόπο χρησιμοποίησης και ανάλυσης των βιοχημικών δεδομένων καθώς και τη διαγνωστική αξία των βιοχημικών αναλύσεων σε συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις.
	Να βοηθήσει να κατανοηθούν οι βασικοί μηχανισμοί των παθοβιοχημικών διαταραχών και να αξιοποιηθούν από τον ιατρό για τη διάγνωση και θεραπεία.
	Αξιολόγηση:Γραπτές εξετάσεις ή/και εκπόνηση γραπτής εργασίας

	ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΒΕ1200
	Τομέας: Βασικών  Επιστημών
	Σκοπός : Το μάθημα ασχολείται με την εις βάθος εξέταση των κυριότερων νευροδιαβιβαστών και των υποδοχέων αυτών στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Εμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής δομής των κυριοτέρων υποδοχέων και σ...
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις, παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές προαιρετικές, προσθέτουν 10%  στον τελικό βαθμό

	ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IV (ΞΓ) ΞΓ0104
	Τομέας : Γενικά
	Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ
	Σκοπός : Περαιτέρω ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην ποικιλότητα του ιατρικού λόγου με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητάς τους να τον κατανοούν και να τον παράγουν σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. βιβλιοθήκη, internet, διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών).
	Αξιολόγηση : Επιλογή: (α) Τελική γραπτή εξέταση ή (β) γραπτή πρόοδος και εργασία ή (γ) εργασία με παρουσίαση

	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ)                          ΕΙ0200
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΥΠ) ΚΙ0200
	Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ (ΥΠ) ΚΙ0300
	Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΕΙ0101
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Πετεινάκη Ευθυμία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Σκοπός :

	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΠΘ0101
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Γουργουλιάνης Κων/νος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : Γραπτές-Προφορικές

	ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΠΘ0200
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Ρηγοπούλου Ειρήνη, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη
	Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΒΕ1102
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Σακελλαρίδης Νικόλαος, Καθηγητής - Κωνσταντίνος Δήμας, Επίκουρος Καθηγητής
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΕΠ) ΑΑ0201
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Προφορικές/Γραπτές

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΠ) ΚΙ0400
	Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτή και προφορική παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων

	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΕΠ) ΒΕ0811
	Τομέας :  Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Η παρουσίαση των ανώτερων λειτουργιών του εγκεφάλου (αντίληψη, μνήμη, μάθηση, συναίσθημα, κινητοποίηση) όπως και μερικών βασικών αρχών που τις διέπουν σε κυτταρικό επίπεδο.
	Αξιολόγηση : Εργασίες (βιβλιογραφική ανασκόπηση)

	ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΨΧ0200
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 5ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΥΠ) ΒΕ1400
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΜΡ0501
	Τομέας : Μορφολογίας
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση :Γραπτές

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΕΙ0102
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση: ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΠΘ0301
	Τομέας: Παθολογίας
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΠΘ0102
	Τομέας :  Παθολογίας
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Αξιολόγηση : Γραπτές και προφορικές εξετάσεις

	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΧΡ0100
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση :Γραπτές

	ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΕΠ) ΒΕ1500
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΧΡ0311
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Βρετζάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση :  Προφορικές και Γραπτές εξετάσεις.

	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΠΘ0311
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ (ΕΠ)     ΜΡ0600
	Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
	Αξιολόγηση : Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΧΡ0300
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Βρετζάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση : Γραπτές  &  Προφορικές

	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΑΑ0101
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ

	ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΜΡ0502
	Τομέας : Μορφολογίας
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ) ΧΡ0401
	Τομέας:  Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Σκοπός:

	ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΠΘ0302
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Σακκάς Λάζαρος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση: Γραπτές

	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΧΡ0201
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Αξιολόγηση :Γραπτές

	ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ (ΕΠ) ΧΡ0411
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΕΠ) ΧΡ0730
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΕΠ) ΧΡ0601
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Πουλτσίδη Αντιγόνη, Επίκουρος Καθηγήτρια
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS (ΕΠ)                    ΧΡ0250
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Ζαχαρούλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Προφορικές- Γραπτές

	ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΠ) ΜΡ0800
	Τομέας : Μορφολογίας
	Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (Φ.Ι.Απ) αποτελεί μια ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα η οποία έχει την δυνατότητα με την χρήση των φυσικών μέσων να βοηθήσει τον ασθενή ώστε να μειώσει την ανικανότητα που μπορεί να προκληθεί από κάποια βλάβη της υγείας ...
	Μέσα από την διδασκαλία του μαθήματος ο φοιτητής θα γίνει περισσότερο οικείος με την αναγκαιότητα και την εφαρμογή των φυσικών μέσων όπως επίσης και με την λειτουργία της ομάδας Αποκατάστασης  και τον ξεχωριστό ρόλο που έχει κάθε μέλος της. Όπως ο Φυσ...

	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΑΑ0102
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο:  8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Φεζουλίδης Ιωάννης, Καθηγητής
	Αξιολόγηση :ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ

	ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΥΠ) ΠΘ1100
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο:  8ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές (πολλαπλή επιλογή)

	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΙ0500
	Τομέας : Κοινωνικής Ιατρικής
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση :Γραπτές

	ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ) ΧΡ0402
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	1ο Μάθημα
	3ο Μάθημα
	6ο Μάθημα
	7ο Μάθημα
	10ο Μάθημα
	12ο Μάθημα
	13ο Μάθημα
	14ο Μάθημα

	Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΧΡ0202
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Τεπετές Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΑΑ0501
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Κύργιας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΧΡ0260
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Τεπετές Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Εκπαίδευση των φοιτητών στην πολυδύναμη προσέγγιση χειρουργικών ογκολογικών περιστατικών
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΠ) ΧΡ0711
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο:8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΜΑ (ΕΠ) ΠΘ0521
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο:8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Σκουλαρίγκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές και Προφορικές

	ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΠΘ0900
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Βασιλόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές (Πολλαπλής επιλογής)

	ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΒΕ0900
	Τομέας : Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο Δεν Θα διδαχθεί
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Τσακάλωφ Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση :Γραπτές και προφορικές

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ (ΕΠ) ΕΙ0300
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Κυριάκου Δέσποινα, Καθηγήτρια
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΚΑΠΝΙΣΜΑ (ΕΠ) ΒΕ2300
	Τομέας :  Βασικών Επιστημών
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Χατζόγλου Χρυσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις και προφορικές (παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές)

	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΨΧ0300
	Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπονώτης Κωνσταντίνος, Λέκτορας
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση :Προφορικές

	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΟΣ (ΕΠ) ΧΡ0750
	Τομέας :  Χειρουργικής
	Εξάμηνο:  8ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις.

	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΠΘ0600
	Τομέας :  Παθολογίας
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Σκοπός:
	Περιγραφή της αιτιολογίας-Παθογένειας, της εξέλιξης και της θεραπείας των σπουδαιότερων Δερματολογικών και Αφροδισιολογικών νοσημάτων.
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση:Γραπτές

	ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠ) ΚΙ0700
	Τομέας :   Κοινωνικής Ιατρικής
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Ραχιώτης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση:Γραπτές

	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΠΘ0500
	Τομέας :  Παθολογίας
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Τρυποσκιάδης Φίλιππος, Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση: Γραπτές

	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΜΠ0101
	Τομέας :  Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Νταφόπουλος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εαρινού εξαμήνου

	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΥΠ) ΝΡ0101
	Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο
	Σκοπός:
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ* (ΥΠ) ΧΡ0500
	Τομέας :  Χειρουργικής
	Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Τζώρτζης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση : Γραπτές (θεωρητική ύλη) & προφορικές (κλινικές ασκήσεις)

	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΜΠ0201
	Τομέας :  Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση :Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Ερευνητική εργασία, σύστημα συνεχούς ελέγχου.

	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι (ΥΠ) ΨΧ0401
	Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΠ) ΝΡ0501
	Τομέας :  Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπιζάκης Ιωάννης, Καθηγητής
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση : Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΒΕ1600
	Τομέας :  Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Σκοπός:
	Αξιολόγηση :Γραπτές και για το θεωρητικό και για το εργαστηριακό μέρος

	ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ) ΠΘ0700
	Τομέας :  Παθολογίας
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Παπανδρέου Χρήστος, Καθηγητής
	Σκοπός:
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΒΕ1700
	Τομέας :  Βασικών  Επιστημών
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Βαμβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής
	Σκοπός:

	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0501
	Τομέας :  Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0207
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 9ο εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0209
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο:  9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση :Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΠ) ΑΑ0700
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Γεωργούλιας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση :Προφορικές Εξετάσεις

	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΜΠ0102
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Δαπόντε Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εαρινού εξαμήνου

	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΥΠ) ΝΡ0102
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Δαρδιώτης Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ** (ΥΠ) ΝΡ0300
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Τσιρώνη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΜΠ0202
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ (ΥΠ) ΨΧ0402
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ** (ΥΠ) ΝΡ0200
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Μπιζάκης Ιωάννης, Καθηγητής
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :

	ΑΡΧΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΠ) ΧΡ0270
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Τζοβάρας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις

	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΕΠ)                                          ΠΘ0800
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Γραπτές

	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΑΑ0401
	Τομέας : Κλινικοεργαστηριακός
	Εξάμηνο:  10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Καψαλάκη Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Παρουσίαση σε μορφή ppt

	ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΜΡ0700
	Τομέας : Μορφολογίας
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής
	Αξιολόγηση : ΓΡΑΠΤΕΣ

	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΜΠ0213
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο:10ο Εξάμηνο
	Υπεύθυνος Μαθήματος : Σκεντέρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
	Διδάσκοντες : Ν. Σκεντέρης και καλεσμένοι ομιλητές.
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις - τεστ πολλαπλής επιλογής και προφορικές εξετάσεις (εναλλακτικά εργασία) 50% από τις γραπτές εξετάσεις και 50% από τις προφορικές.

	ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (ΕΠ) ΝΡ0109
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Σκοπός : Η γενετική βάση των νευρολογικών νοσημάτων.
	Περιεχόμενο :
	Δομή DNA.
	Αξιολόγηση : Προφορική και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ (ΕΠ) ΧΡ0511
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Αξιολόγηση:Γραπτές

	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ) ΜΠ0502
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Η εξοικείωση των φοιτητών με τους συνηθέστερους τύπους παιδικού καρκίνου και τις σύγχρονες απόψεις για την καρκινογένεση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νεοπλασιών του παιδιού.
	Αξιολόγηση: Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠ) ΜΠ0107
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 10ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση:Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΚΑ0400
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση: Μετά το τέλος της άσκησης γίνεται πτυχιακή εξέταση (προφορική)

	ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΥΠ) ΚΑ0100
	Τομέας : Παθολογίας
	Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο
	Αξιολόγηση : Προφορικές

	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0300
	Τομέας : Μητέρας - Παιδιού
	Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Περιεχόμενο :
	Αξιολόγηση : Εξέταση στο τέλος του Εξαμήνου, Ερευνητική εργασία, σύστημα συνεχούς ελέγχου.

	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0200
	Τομέας : Χειρουργικής
	Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση :  Προφορικές

	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ) ΚΑ0500
	Τομέας : Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
	Εξάμηνο: 11ο - 12ο Εξάμηνο
	Σκοπός :
	Αξιολόγηση: Προφορικές





