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Αίζνπζα ζεωξεηηθήο δηδαζθαιίαο 
Σν κάζεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο 
 
Βηβιία: 
 ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ: ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΔΓΥΡΩΜΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ, θσδηθόο ΔΤΓΟΞΟ: 
22768739 

 
Δμεηαζηέα Ύιε: 
Σν ζύλνιν ηεο δηδαθηέαο ύιεο 
 
Παξνπζίεο: 
Ζ παξνπζία ζηα καζήκαηα θαη ζηηο αζθήζεηο είλαη ππνρξεσηηθή, δηθαηνινγείηαη ΜΗΑ απνπζία 
 
Βαζκνινγία: 
Ζ βαζκνινγία ζα ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ηελ απόδνζε ηνπ θάζε θνηηεηή  
Α) ζηε γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη  
Β) ζηελ εμέηαζε θιηληθώλ δεμηνηήησλ  
 
Δμεηάζεηο: 
Οη εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ:  

 γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη  

 εμέηαζε θιηληθώλ δεμηνηήησλ ζε πξόπιαζκα 
 
Ώξεο γξαθείνπ: 
Γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην κάζεκα, νη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ππεύζπλν 
καζήκαηνο ζην mail: thanoschalkias@yahoo.gr  
 
Γηδάζθνληεο: 
Ησάλλεο Παληαδόπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ΠΘ 
Αζαλάζηνο Υαιθηάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλαηζζεζηνινγίαο ΠΘ 
 
Βνεζνί δηδάζθνληεο: 
Δ. Λανύ, Δ. Μαλνπιάθαο, Μ. Μπαξέθα, Α. Μπνπδηά, Μ. Νηαινύθα, Θ. Παλαγησηνπνύινπ, Κ. 
ηακνύιεο, Κ. Κνιώληα 
  

mailto:thanoschalkias@yahoo.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

 

Ζκεξνκελία  Θέκα Μαζήκαηνο 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2020 

Σεηάξηε 

26/02/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 1ν 
Πξσηνβάζκηα εθηίκεζε – Γηαινγή (Triage) (Θ. Υαιθηάο) 

«Κλινική άζκηζη: Πποζέγγιζη ABCDE» (Η. Πανηαζόποςλορ) 

ΜΑΡΣΗΟ 2020 

Σεηάξηε 

04/03/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 2ν 
Με ηερληθέο δεμηόηεηεο ζηελ Κιηληθή Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (Η. 

Παληαδόπνπινο) 

Σεηάξηε 

11/03/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 3ν 

Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο (Δ. Λανύ – Α. Υαιθηάο) 

«Άζκηζη ζε πποπλάζμαηα: Βαζική Τποζηήπιξη ηηρ Εωήρ και σπήζη 

Αςηόμαηος Δξωηεπικού Απινιδιζηή» (Δ. Λαού - Κ. Κολώνια) 

Σεηάξηε 

18/03/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 4ν 
Δλδνλνζνθνκεηαθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (Η. 

Παληαδόπνπινο) 

Σεηάξηε 

25/03/2020 
ΑΡΓΗΑ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 2020 

Σεηάξηε 

01/04/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 5ν 
Γηαρείξηζε αεξαγσγνύ θαη αεξηζκνύ (Α. Μπνπδηά) 

«Άζκηζη ζε πποπλάζμαηα αεπαγωγού» (Α. Μποςζιά – Κ Κολώνια) 

Σεηάξηε 

08/04/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 6ν 
Δπείγνληα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (Η. Παληαδόπνπινο) 

«Κλινική άζκηζη» (Η. Πανηαζόποςλορ) 

Σεηάξηε 

15/04/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 7ν 
Δπείγνληα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα (Μ. Νηαινύθα) 

«Άζκηζη: Αναγνώπιζη ΖΚΓ πςθμών» (Μ. Νηαλούκα) 

Σεηάξηε 

22/04/2020 
ΠΑΥΑ 

Σεηάξηε 

29/04/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 8ν Καηαπιεμία (Η. Παληαδόπνπινο) 

ΜΑΪΟ 2020 

Σεηάξηε 

06/05/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 9ν Δπείγνληα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα (Θ. Παλαγησηνπνύινπ) 
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Σεηάξηε 

13/05/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 10ν Δπείγνληα Παζνινγηθά πξνβιήκαηα (Δ. Μαλνπιάθαο) 

Σεηάξηε 

20/05/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 11ν 
Σξαύκα (Κ. ηακνύιεο) 
 

Σεηάξηε 

27/05/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 12ν Καηάρξεζε νπζηώλ θαη δειεηεξίαζε (Θ. Παλαγησηνπνύινπ) 

ΗΟΤΝΗΟ  2020 

Σεηάξηε 

03/06/2020 

16:00-18:00 

Μάζεκα 13ν 
Δμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δσήο ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο (Μ. 

Μπαξέθα) 

 



 5 

1. Πξωηνβάζκηα εθηίκεζε – Γηαινγή (Triage) 
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη  
Ζ θαηαλόεζε: 

 Σεο ζεκαζίαο ηεο έγθαηξεο αλαγλώξηζεο ηνπ βαξέσο πάζρνληα αζζελή 

 Σσλ αηηηώλ ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο ζηνπο ελήιηθεο  

 Σνπ ηξόπνπ αλαγλώξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελώλ ζε θίλδπλν θαξδηναλαπλεπζηηθήο 
αλαθνπήο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πξνζέγγηζε ABCDE   

 Σσλ ζπζηεκάησλ δηαινγήο ησλ αζζελώλ ζηελ Κιηληθή Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο 
 
 

2. Με ηερληθέο δεμηόηεηεο ζηελ Κιηληθή Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο 
 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σνπ ξόινπ ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ  

 Σνπ ηξόπνπ ρξήζεο δνκεκέλσλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο 
 
 

3. Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εωήο 
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε: 

 Σεο αξρηθήο εθηίκεζεο ελόο ζύκαηνο αλαθνπήο 

 Σνπ αιγόξηζκνπ ηεο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο  

 Σεο ζεκαζίαο ηεο παξνρήο πςειήο πνηόηεηαο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο 

 Σνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηνπ εμσηεξηθνύ απηόκαηνπ απηληδηζηή 
 
 

4. Δλδνλνζνθνκεηαθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδωνγόλεζε 

 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σνπ αιγόξηζκνπ ηεο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο 

 Σεο ζεκαζίαο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο δηαθνπήο ησλ ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ  

 Σεο ζεξαπείαο ησλ απηληδώζηκσλ θαη κε απηληδώζηκσλ ξπζκώλ αλαθνπήο 

 Σσλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο 

 Σσλ πηζαλώλ αλαζηξέςηκσλ αηηηώλ ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο 
 
 

5. Γηαρείξηζε αεξαγωγνύ θαη αεξηζκνύ 
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σεο ηαρείαο αλαγλώξηζεο ηνπ επαπεηινύκελνπ αεξαγσγνύ 
 Σσλ ηερληθώλ απειεπζέξσζεο ηνπ αεξαγσγνύ 

 Σεο ρξήζεο απιώλ βνεζεκάησλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βαηόηεηαο ηνπ αεξαγσγνύ  
 Σεο ρξήζεο απιώλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζπζθεπώλ γηα ηνλ αεξηζκό ησλ αζζελώλ 
 Σεο αληηκεηώπηζεο ηεο πληγκνλήο από μέλν ζώκα 
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6. Δπείγνληα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σσλ ζπρλόηεξσλ επεηγνπζώλ αλαπλεπζηηθώλ δηαηαξαρώλ 
 Σεο αληηκεηώπηζεο απηώλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο 

 
 

7. Δπείγνληα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα  
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σεο ζεκαζίαο ηεο ζπλερνύο ΖΚΓ παξαθνινύζεζεο 

 Σσλ 6 ζηαδίσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ΖΚΓ ξπζκώλ 

 Σεο αξρηθήο εθηίκεζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ αξξπζκηώλ πεξί ηελ αλαθνπή  

 Σεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ νμέσλ ζηεθαληαίσλ ζπλδξόκσλ 
 

 
8. Καηαπιεμία 

 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σσλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ ηεο θαηαπιεμίαο  

 Σσλ δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ ηεο θαηαπιεμίαο  

 Σεο δηαθνξνδηάγλσζεο, δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ θαηαπιεμίαο   
 
 

9. Δπείγνληα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα  
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σσλ ζπρλόηεξσλ επεηγνπζώλ λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ 
 Σεο αληηκεηώπηζεο ηνπο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο 

 
 

10. Δπείγνληα Παζνινγηθά πξνβιήκαηα 
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή ειεθηξνιπηηθώλ δηαηαξαρώλ  

 Σεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ επεηγνπζώλ ελδνθξηλνινγηθώλ δηαηαξαρώλ  

 Σεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ επεηγνπζώλ δηαηαξαρώλ από ην πεπηηθό 
 

 

11. Σξαύκα 
 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σεο πξνλνζνθνκεηαθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ πνιπηξαπκαηία 

 Σεο πξσηνβάζκηαο εθηίκεζεο ησλ αζζελώλ κε κείδνλ ηξαύκα ζηελ Κιηληθή Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο  

 Σσλ ζηξαηεγηθώλ κεηάγγηζεο ζε κείδνλ ηξαύκα 
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12. Καηάρξεζε νπζηώλ θαη δειεηεξίαζε 

 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σεο θαξκαθνθηλεηηθήο θαη θαξκαθνδπλακηθήο ησλ θαξκάθσλ κεηά από ππεξδνζνινγία 
 Σσλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δειεηεξίαζε / ππεξδνζνινγία 
 Σεο επείγνπζαο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελώλ κεηά από ππεξδνζνινγία 

θαξκάθνπ θαη/ή δειεηεξίαζε 
 
 

13. Δμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δωήο ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο  
 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
Ζ θαηαλόεζε:  

 Σεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο επεηγνπζώλ δηαηαξαρώλ από ηελ επίδξαζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο  

 Σεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο αλαθπιαμίαο 

 Σεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηώπηζεο αζζελώλ κεηά από πληγκό 

 
 

 


