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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Πρωκτού», το οποίο 

οδηγεί στη απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πρόγραμμα έχει 

στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση 

των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και μελών ΔΕΠ από άλλα Ιατρικά Τμήματα της 

ημεδαπής και αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην χειρουργική του 

παχέος εντέρου και πρωκτού.  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ, «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - 

Πρωκτού» διάρκειας 3 εξαμήνων, περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση 

και επιτυχή αξιολόγηση σε 15 μαθήματα. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και 

την απόκτηση του τίτλου απαιτείται επίσης η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η 

διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε ενότητες, που αναπτύσσονται σε 

προκαθορισμένες ημερομηνίες για κάθε εξάμηνο. Η αξιολόγηση των 

εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει, εκτός από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, 

γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΜΣ 

Σκοπός του ΠΜΣ «χειρουργική παχέος εντέρου - πρωκτού» είναι: 

η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πεδίο αιχμής της σύγχρονης 

χειρουργικής, όπως είναι η χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού 

η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα 

εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού 

η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας 

γνώσης εκ μέρους των εκπαιδευομένων 

η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία 

στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα 

προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το ΠΜΣ, «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Πρωκτού», έχει ως αντικείμενο την παροχή 

υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης, καθώς και 

διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και 

του πρωκτού, των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του 

να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο, εμπειρία και 

τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου 

και του πρωκτού.  
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Συγκεκριμένα το ΠΜΣ  βοηθάει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε 

βάθος: 

1. την  εμβρυολογική ανάπτυξη του παχέος εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας 

και τη σημασία των αρχέγονων εμβρυϊκών πλάνων στην χειρουργική του παχέος 

εντέρου και του ορθού. Επίσης, την τοπογραφική ανατομική του παχέος εντέρου και 

τη σημασία αυτής στην κλινική πράξη. 

2. τις βασικές αρχές της απεικόνισης του παχέος εντέρου και ορθού και της 

παθολογίας αυτών, τις αρχές της φυσιολογίας και της κινητικότητας του παχέος 

εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας και της λειτουργίας της αφόδευσης. 

3. την εκκολπωματική νόσο και την αντιμετώπιση των επιπλοκών της. 

4. την επιδημιολογία και την αιτιοπαθογένεια των ΙΦΕΝ, αποκτώντας γνώσεις 

σχετικά με την διάγνωση και την παρακληνική διερεύνηση, καθώς και γνώσεις 

σχετικά με τα τελευταία δεδομένα για τη συντηρητική αντιμετώπιση των ΙΦΕΝ. 

5. την αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων του πρωκτού (αντιμετώπιση της 

αιμορροϊδικής νόσου, ειδικών καταστάσεων και νοσημάτων, του ραγαδικού 

συνδρόμου, του περιεδρικού αποστήματος και του περιεδρικού συριγγίου, 

αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγα, της γάγγραινας Fournier , καθώς και τα 

σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα του πρωκτού). 

6. τις λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου και της ορθο-πρωκτικής περιοχής 

(σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, δυσκοιλιότητα, ακράτεια κοπράνων και την 

αποφρακτική δυσχεσία). 

7. την εξελικτική βιολογία στον καρκίνο του παχέος εντέρου, τα βασικά μονοπάτια 

ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου μέσω συγκεκριμένων γονιδιακών 

μεταλλάξεων που ευθύνονται τόσο για τον σποραδικό καρκίνο όσο και για τα 

γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. 

8. τη σύγχρονη τάση και τις ογκολογικές αρχές στις οποίες βασίζεται σήμερα η 

ογκολογική χειρουργική του παχέος εντέρου. Παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα που 

ισχύουν σχετικά με την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών ανάλογα με το 

στάδιο της νόσου, παρουσιάζονται οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή 

ασθενών για συμπληρωματική χημειοθεραπεία και αναδεικνύεται η σημασία της 

επικουρικής χημειοθεραπείας ανάλογα με το στάδιο της νόσου στην επιβίωση των 

ασθενών. Επίσης, την πολυδύναμη αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου από 

καρκίνο παχέος εντέρου. 

9. την κλινική εικόνα, τη διάγνωση και την ενδοσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου 

του ορθού, ενώ αναλύεται ο ρόλος της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής 

και τα αποτελέσματα της σύγκρισής τους με την ανοικτή χειρουργική. 

10. Τέλος, το συγκεκριμένο ΠΜΣ συμβάλει στον άρτιο καταρτισμό και εκπαίδευση 

των νέων χειρουργών στο ευρύ πεδίο της χειρουργικής του παχέος εντέρου και του 

πρωκτού μέσω πρακτικής άσκησης των φοιτητών, που περιλαμβάνει 
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παρακολούθηση επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και εκπαίδευση σε 

εξομοιωτές και σε ζωικά πρότυπα ή νωπά πτωματικά παρασκευάσματα. 

Η αυξημένη επίπτωση τόσο των καλοήθων παθήσεων, αλλά και του καρκίνου του 

παχέος εντέρου και του ορθού στην κλινική πράξη, καθώς και η ταχεία εξέλιξη τόσο 

των διαγνωστικών όσο, και κυρίως, των θεραπευτικών επιλογών και στρατηγικών, 

καθιστά το πεδίο της χειρουργικής του παχέος εντέρου – πρωκτού ως ένα από τα 

σημαντικότερα πεδία εξειδίκευσης στην γενική χειρουργική διεθνώς. 

Αποδεδειγμένα, η εξειδίκευση οδηγεί σε βελτίωση των αποτελεσμάτων και έχει 

ευνοϊκή επίδραση στην δημόσια υγεία. 

 

3. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ECTS/ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

α. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Τα μαθήματα στο ΠΜΣ για το Α΄ εξάμηνο σπουδών αρχίζουν κατά τη διάρκεια του 

χειμερινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Έπεται το Β΄ εαρινό εξάμηνο 

σπουδών. Το Γ΄ εξάμηνο (χειμερινό) ολοκληρώνεται σε χρόνο παρόμοιο με το Α΄ 

εξάμηνο, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη του ΠΜΣ.  

β. Διάρκεια σπουδών 

1ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση  

2ο (Εαρινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση 

3ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Πρακτική εξάσκηση και Διπλωματική εργασία  

γ. Διδασκόμενα μαθήματα - Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 

Το ΠΜΣ, «χειρουργική του παχέος εντέρου - πρωκτού» περιλαμβάνει 15 

υποχρεωτικά μαθήματα, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 

όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Α΄ Εξάμηνο 

α/α Κωδικός 

Μαθήματος 

Μάθημα Πιστωτικές 

μονάδες 

(ECTS) 

1 
ΥΠΟ101 

Χειρουργική ανατομία του παχέος εντέρου και της 

ορθοπρωκτικής χώρας 
2 

2

2 
ΥΠΟ102 Εκκολπωματική νόσος και επιπλοκές της 6 

3 ΥΠΟ103 Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (ΙΦΝΕ) 6 
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4 
ΥΠΟ104 

Καλοήθεις παθήσεις του ορθού 

(αιμορροϊδοπάθεια, ραγάδα, απόστημα, συρίγγιο) 
6 

5 ΥΠΟ105 Πρόπτωση ορθού 3 

6 
ΥΠΟ106 

Λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου και της    

ορθοπρωκτικής χώρας 
3 

7 ΥΠΟ107 Επείγουσες καταστάσεις 2 

8 ΥΠΟ108 Μεθοδολογία της έρευνας 2 

 Συνολο  30 

 
 
 

Β΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός 

Μαθήματος 

Μάθημα Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) 

1 
ΥΠΟ201 

Σύνδρομα πολυποδίασης 

Γενετική του καρκίνου του παχέος εντέρου 
5 

2 ΥΠΟ202 Καρκίνος του παχέος εντέρου 10 

3 ΥΠΟ203 Καρκίνος του ορθού 10 

4 ΥΠΟ204 Μεταστατική νόσος από κολο-ορθικό καρκίνο 3 

5 ΥΠΟ205 Εκπαίδευση – εξειδίκευση 2 

 Συνολο  30 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Γ΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός 

Μαθήματος 

Μάθημα Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) 

1 
ΥΠΟ301 

Παρακολούθηση επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο

  
10 

2 ΥΠΟ302 Εξομοίωση επεμβάσεων – hands on 10 

3 ΠΤΥΧ Διπλωματική Εργασία 10 

 Σύνολο  30 

 


