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. Εισαγωγή – Λίγα λόγια για το ΜΠΣ

Οι νευρολογικές παθήσεις αποτελούν ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από 
τις κύριες αιτίες αναπηρίας για ένα μεγάλο πληθυσμό παγκοσμίως ιδίως σε νεότερες ηλικίες. Επιπλέον, 
οι νευρολογικές παθήσεις είναι περίπλοκες, παρουσιάζοντας συνήθως πολλαπλές συμπτωματολογίες 
με αποτέλεσμα να  απαιτείται η συμβολή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων στην καθ’ ημέρα πράξη.  

Η σωστή διάγνωση, εκτίμηση, και αποκατάσταση που βασίζεται στις πρόσφατες εξελίξεις στο 
χώρο των νευροεπιστημών και των διαφόρων επιστημών υγείας (νευρολογίας, φυσιατρικής, ψυχια‐
τρικής, νευροψυχολογίας, φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας) επιχειρεί να επιλύσει διά‐
φορα προβλήματα τόσο στην θεραπεία όσο και στην πρόληψη ώστε οι νευρολογικά πάσχοντες να 
παραμένουν λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους. Η σωστή παρακολούθηση και η αποκατάσταση 
με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, είναι καίριες συνιστώσες αντιμετώπισηςτων πολυάριθμων προβλη‐
μάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις. 

Το  Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθέτησε τη λειτουργία του Προγράμμα‐
τος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροαποκατάσταση» με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες που προκύ‐
πτουν από την  παραπάνω περιγραφή. 

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε ιατρούς, νευρολόγους, φυσιάτρους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, 
λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, 
οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη νευροαποκατάσταση, αλλά και να απο‐
κτήσουν εμπειρία ορθής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πολύπλοκων πολλές φορές κατα‐
στάσεων σχετιζόμενων με τις νευρολογικές παθήσεις.  
Στόχος  μας είναι η επιστημονική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του εγκεφάλου και της πα‐
ραγωγής της ανθρώπινης κίνησης(movement sciences) όσο και της παραγωγής του λόγου και της λε‐
κτικής επικοινωνίας καθώς και η μεταφορά αυτής της γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω 
των αρχών της νευροαποκατάστασης. Σημαντικό κομμάτι επίσης αποτελεί η εξειδικευμένη μελέτη της 
φυσιολογίας, της παθολογίας και τέλος της αποκατάστασης των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών‐
καθώς και η μεταφορά αυτής της γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω τωναρχών της νευρο‐
αποκατάστασης. Θα βοηθήσουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν περισσότερο τις 
μεθόδους παρέμβασης, να προσεγγίσουν σημαντικά θέματα όπως,ο σχεδιασμός και η παραγωγή της 
κίνησης, οι αλλαγέςπου συμβαίνουν στις νευρωνικές συνάψεις μετά από νευρολογική βλάβη καθώς και 
το ρόλο των υγιών δομών και της πλαστικότητας.  Επίσης τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισηςκαι 
των κατευθυντήριων γραμμών και τις αρχέςτης νευροαποκατάστασης στις διάφορες νευρολογικέςπα‐
θήσεις και πώς αυτές τροποποιήθηκαν μετά από καινοτόμες έρευνες στις νευροεπιστήμες. 

Το αντικείμενο του μαθήματος θα μπορεί να μελετηθεί από τις παραδόσεις των διδασκόντων, 
οι οποίες θα παρέχονται σεηλεκτρονική μορφή μέσω του E‐Class του ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας. Επι‐
πλέον, άλλο σχετικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφήμπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό υλικό μελέτης. 
Υποχρέωσητων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι με το πέρας του εκάστοτεμαθήματος να κάνουν την 
αξιολόγηση του μαθήματος και τουδιδάσκοντα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική εφαρμογή τουΠΜΣ 
που θα τους παρέχεται. Η αξιολόγηση αυτή έχει ληφθείμέριμνα να είναι αυστηρά ανώνυμη. Το αποτέ‐
λεσμα της επεξεργασίας των αξιολογήσεων παραδίδεται στους διδάσκοντες με σκοπότην αυτοβελτίωσή 
τους. 

Καλούμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του με‐
ταπτυχιακού προγράμματοςσπουδών που ακολουθεί, προκειμένου να έχουν μια σαφήεικόνα του αντι‐
κειμένου και της δομής του. Μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι από την πλευρά των διδασκόντων 
θακαταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Επίσης, θα πρέπει 
να τονισθεί ότι κάθε δημιουργική πρόταση ή υπόδειξη είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη:θέλουμε και 
εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Αγαπητοί μεταπτυχιακοίφοιτητές, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ανάγκη 
από τη δημιουργική κριτική σας! 
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B. Ταυτότητα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διευθυντής:   Ευθύμιος Δαρδιώτης 

Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ευαγγελή Τσιρώνη‑Μαλίζου 
Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας‐Νευροοφθαλμολογίας  
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.): 
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ.  Καθηγητής  Νευρολογίας(Διευθυντή ΠΜΣ) 
Τσιρώνη‐Μαλίζου Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας‐Νευροοφθαλμολογίας 
( Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ) 
Λιάκος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρικής Βιοχημείας 
Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας ‐ Ιστορίας της   Ιατρικής
Γεωργία Ξηρομερήσιου, Επίκ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσα‐

λίας 

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: 
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ) 
Ευαγγελή Τσιρώνη‐Μαλίζου  Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας (Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ) 
Λιάκος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής 

Επιτροπή Δεοντολογίας: 
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ) 
Γεωργία Ξηρομερήσιου, Επίκ. Καθηγήτρια  Νευρολογίας  
Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας ‐ Ιστορίας της Ιατρικής 
Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών 
Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας(Διευθυντής ΠΜΣ) 
Λιάκος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής 
Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας ‐ Ιστορίας της Ιατρικής 

Διάρκεια σπουδών: 

1ο‑2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση 
3ο εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 60 
Διδασκαλία: 9 θεματικές ενότητες (1/ μήνα, διάρκεια 2 ημέρες) 
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: 1 
Τελική εξέταση: Γραπτή, 2 ώρες / εξάμηνο, υποβολή καιπαρουσίαση διπλωματικής εργασίας (3ο 
εξάμηνο). 
Πρόγραμμα μαθημάτων 
Το ΠΜΣ «ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), απαιτεί δε τη συμπλή‐
ρωση συνολικά 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Α ΕΞΑΜΗΝΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,  ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Β2 ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ‑
ΣΤΑΣΗ) 

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τύπος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μο‑
νάδες

ΜΑ01 Ανατομία ‐εφαρμοσμένη Νευροανατομία,  Νευροφυσιολο‐
γία και Νευροαπεικόνιση 

Υ 5

ΜΑ02 Κλινική νευρολογία και ψυχιατρική Υ 10

ΜΑ03 Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστή‐
μες

Υ 5

ΜΑ04 Βασικές αρχές Νευροαποκατάστασης Υ 5

MA05 Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές 
παθήσεις – ομάδα αποκατάστασης

Y 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τύπος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μο‑
νάδες

ΜΒ5 Μέθοδοι νευροαποκατάστασης για ανάκτηση ελλειμμάτων Υ 4
ΜΒ6 Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι Υ 9

ΜΒ7 Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων Υ 9

ΜΒ8 Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση Υ 8

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τύπος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μο‑
νάδες

ΜΒ9 Εφαρμογές νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευ‐
ροαποκατάστασης 

Υ 7

ΜΒ10 Γνωστική νευροαποκατάσταση: 

Βασικές αρχές και μέθοδοι 

Υ 9

ΜΒ11 Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχια‐
τρικών νόσων

Υ 9

ΜΒ12 Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και 
επικοινωνίας

Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΚΩΔ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τύπος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μο‑

νάδες
ΚΑ Κλινική άσκηση (4 εβδομάδες) Υ 5
ΔΕ Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Υ 25

ΣΥΝΟΛΟ ‐ 30
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Γ. Εκβάσεις  Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΓΕΝΙΚΕΣ 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους θα μπορούν να χειρίζονται, να σχε‐
διάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με την υποκείμενη νευρολογική νόσο. 
Θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επι‐
στημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης. 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής της ανθρώπινης κί‐•
νησης (movement sciences)  
Κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής του λόγου και της•
λεκτικής επικοινωνίας
Κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών•
Μεταφορά αυτής  της γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω των αρχών της νευροαπο‐•
κατάστασης

Κατανόηση του ρόλου των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου στο σχεδιασμό και την παρα‐•
γωγή της κίνησης, και των αλλαγές που συμβαίνουν στις νευρωνικές συνάψεις μετά από νευρο‐
λογική βλάβη
Εξικοίωση με το ρόλο των υγιών δομών και της πλαστικότητας, τη σημασία της έγκαιρης αντι‐•
μετώπισης και των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τις αρχέςτης νευροαποκατάστασης
στις διάφορες νευρολογικές παθήσεις και πώς αυτές  τροποποιήθηκαν μετά από καινοτόμες
έρευνες στις νευροεπιστήμες.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Κατανόηση της ανάπτυξης τεχνικών και μεθοδολογιών προσέγγισης των ατόμων με κινητικά•
προβλήματα με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωήκαταστά‐
σεων.
Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες απόψεις για την επίδραση της κίνησης στην υγεία, όπως αυτά•
περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Κατανόηση της ανάπτυξης τεχνικών και μεθοδολογιών προσέγγισης των ατόμων με διαταραχές•
του λόγου και των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών με στόχο την βελτίωση της καθημερινό‐
τητας και της ποιότητας ζωής τους
Υψηλού επιπέδου εξιδείκευση και παροχή απαιτούμενων δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία•
στον ιδιωτικό, δημόσιο  και ακαδημαϊκό τομέα.
Η προαγωγή και την ανάπτυξη ποιοτικής έρευνας στις επιστήμες της υγείας.•
Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.•

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να χειρίζονται, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουνπρογράμ‐•
ματα παρέμβασης ανάλογα με την υποκείμενηνευρολογική νόσο
Θα μπορούν να πραγματοποιούν βιβλιογραφική αναζήτηση, συγγραφή, παρουσίαση και κριτική•
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αξιολόγηση των νεότερων εξελίξεων στον τομέα της νευροαποκατάστασης και των νευρολο‐
γκών παθήσων 
Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων νευροαποκατάστα‐•
σηςείτε νευροαποκατάστασηςμε εξειδίκευση στη γνωστική νευροαποκατάσταση 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

Ανατομία‐εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση 1
Eξοικείωση με τις βασικές αρχές των Νευροεπιστημών σε επίπεδο νευρικού κυττάρου,νευρω‐1.1
νικών κυκλωμάτων, πρωτεϊνικών και μοριακών μηχανισμών. 
Κατανόηση των νευροφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία τουνευρικού συ‐1.2
στήματος ώστε να μπορεί να κατανοηθεί στα επόμενα μαθήματα ηπαθοφυσιολογία των νευ‐
ρολογικών νοσημάτων 
Περιγραφή των ευρημάτων απεικονιστικών και νευροφυσιολογικών τεχνικών 1.3

Κλινική νευρολογία και ψυχιατρική  2
Εξοικείωση με τα κυριότερα νευρολογικά ‐ ψυχιατρικά νοσήματα (αγγειακές παθήσεις εγκε‐2.1
φάλου και νωτιαίου μυελού, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλή σκλήρυνση, αυτοάνοσες εγκε‐
φαλίτιδες, κινητικές διαταραχές –νοσήματα του εξωπυραμιδικού συστήματος, γενετικά 
νευρολογικά νοσήματα, διαταραχές της νευρομυικής σύναψης–μυασθένεια και άλλα μυασθε‐
νικά σύνδρομα, άνοιες, επιληψία, μυοπάθειες, μυοσίτιδες, όγκοι ΚΝΣ, διαταραχές του ΠΝΣ, υδρο‐
κεφαλία, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάθλιψη, διπολικές διαταραχές, σχιζοφρένεια, 
αγχώδεις διαταραχές) 
Αιτιοπαθογένεια, κλινική συμπτωματολογία, μορφές, πορεία, διάγνωση, θεραπείες των κυριό‐2.2
τερων νευρολογικών και ψυχαιτρικών νοσημάτων 
Ανακύπτουσα αναπηρία (disability) (κινητική, γνωστική, ψυχιατρική) από τα ανωτέρω νοσή‐2.3
ματα, περιγραφή, τρόποι μέτρησης αναπηρίας, θεραπευτικές παρεμβάσεις, φαρμακευτικές, μη‐
φαρμακευτικές 

Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες 3
Κατανόηση της αρθρογραφίας με κεντρικό θέμα τις νευροεπιστήμες.ώστε να αναγνωρίζουν το 3.1
σχεδιασμό μίας μελέτης και τις κύριες στατιστικές μεθοδολογίες. 
Αξιολόγηση της διαφάνειαςτης παρουσίασης της αρθρογραφίας σχετικής με τις νευροεπιστήμες 3.2
χρησιμοποιώντας έγκυρα κριτήρια. 
Σχεδιασμός και εφαρμογή (μεθοδολογία και στατιστική) απλώ μελςτών. 3.3

Βασικές αρχές Νευροαποκατάστασης 4
Περιγραφή των βασικών αρχών Νευροαποκατάστασης 4.1
Ανφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά που διέπουν τις αρχές Νευροαποκατάστασης 4.2
Παρουσίαση νεότερων δεδομένων σχετικά με την Νευροαποκατάσταση‐Παρουσίαση περιστα‐4.3
τικών‐παραδειγμάτων 

Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις – ομάδα αποκατάστασης 5
Εξοικείωση με το βασικό πλαίσιο της αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις 5.1
Κατανόηση της σημαντικότητας της εξατομίκευσης ανάλογα με την πάθηση 5.2
Παρουσίασηκατάρτισης προγράμματος αποκατάστασης και σχηματισμός ομάδας 5.3
Κατανόηση του ρόλου της ομάδας 5.4

Μέθοδοι νευροαποκατάστασης για ανάκτηση ελλειμμάτων 6
Παρουσίαση των μεθόδων νευροαποκατάστασης 6.1
Κατανόηση επιλογής κατάλληλων μεθόδων ανάλογα με το έλλειμα 6.2
Κλινικά παραδείγματα 6.3

Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι 7
Εξοικείωση μεβασικές αρχές και μέθοδοι νευροαποκατάστασης 7.1
Κατανόηση βασικής μεθοδολογίας νευροαποκατάστασης 7.2
Αναφορά ενδείξεων νευροαποκατάστασης 7.3

Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων 8
Κατανόηση εφαρμογής νευροαποκατάστασης σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις 8.1
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Αξιολόγηση της έκβασης της νευροαποκατάστασης‐Συνδυασμένη μεθοδολογία 8.2
Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων 8.3

Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση 9
Κατανόηση σύγχρονων τεχνολογιών στη νευροαποκατάσταση 9.1
Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη νευροαποκατάσταση 9.2
Αναφορά ενδείξεων‐πλεονεκτημάτωνσύγχρονων τεχνολογιών στη νευροαποκατάσταση 9.3

Εφαρμογές νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης 10
Παρουσίαση των εφαρμογών νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστα‐10.1
σης 
Κατανόηση επιλογής κατάλληλων μεθόδων των εφαρμογών νευροψυχολογικής αξιολόγησης 10.2
σε πλαίσια νευροαποκατάστασης ανάλογα με το έλλειμα 
Κλινικά παραδείγματα  10.3

Γνωστική νευροαποκατάσταση:Βασικές αρχές και μέθοδοι 11
Εξοικείωση με βασικές αρχές και μέθοδοι γνωστικής νευροαποκατάστασης 11.1
Κατανόηση βασικής μεθοδολογίας γνωστικής νευροαποκατάστασης 11.2
Αναφορά ενδείξεων γνωστική νευροαποκατάστασης 11.3

Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων 12
Κατανόηση εφαρμογής γνωστικής νευροαποκατάστασης νευρολογικών και ψυχιατρικών 12.1
νόσων 
Αξιολόγηση της έκβασης της γνωστικής νευροαποκατάστασης νευρολογικών και ψυχιατρικών 12.2
νόσων‐Συνδυασμένη μεθοδολογία 
Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων 12.3

Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας 13
Κατανόηση εφαρμογής γνωστικήςνευροαποκατάστασης των διαταραχών λόγου και επικοινω‐13.1
νίας 
 13.2
Αξιολόγηση της έκβασης της γνωστικήςνευροαποκατάστασης των διαταραχών λόγου και επι‐13.3
κοινωνίας‐Συνδυασμένη μεθοδολογία 
Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων 13.4
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Δ. Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Διδασκαλίας

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑ01 ‑ Ανατομία‑εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροα‑
πεικόνιση 

Στόχοι – Μαθησιακά αποτελέσματα: 

εξοικείωση με τις βασικές αρχές των Νευροεπιστημών σε επίπεδο νευρικού κυττάρου, νευρω‐1

νικών κυκλωμάτων, πρωτεϊνικών και μοριακών μηχανισμών.  
Κατανόηση των νευροφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία του νευρικού συ‐2

στήματος ώστε να μπορεί να κατανοηθεί στα επόμενα μαθήματα η παθοφυσιολογία των νευ‐

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΑ01 Ανατομία‐εφαρμοσμένη Νευροανατο‐

μία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπει‐
κόνιση

05

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Χειμερινό
ΚατηγορίαΜαθήματος Γνωστικό Πεδίο ΓλώσσαΔιδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Ευθύμιος Δαρδιώτης (υπεύθυνος) 1ο

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Πρόσωπο με πρόσωπο Όχι Κανένα
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ρολογικών νοσημάτων 
Περιγραφή των ευρημάτων απεικονιστικών και νευροφυσιολογικών τεχνικών 3

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος ‑ Διδάσκοντες 

Εισαγωγικές πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα,  Δαρδιώτης Ευθύμιος

Νευρικό σύστημα, ανατομικές και λειτουργικές υπομνήσεις, Δαρδιώτης  Ευθύμιος

Νευρικά κύτταρα, δομή και λειτουργία, Δαρδιώτης Ευθύμιος

Ιοντικοί δίαυλοι, ΧατζηευθυμίουΑποστολία

Δυναμικό Μεμβράνης και παθητικές ηλεκτρικές ιδιότητες του νευρώνα ΧατζηευθυμίουΑ‑

ποστολία
Δυναμικό Ενέργειας, Χατζηευθυμίου Αποστολία (συναπτικά / μετασυναπτικά δυναμικά,

δυναμικά υποδοχέων)
Συναπτική διαβίβαση,συναπτικοί υποδοχείς,  Χατζηευθυμίου Αποστολία

Συναπτική διαβίβαση‐ δεύτεροι αγγελιοφόροι,  Λιάκος Παναγιώτης

Συναπτογένεση, ανάπτυξη κυκλωμάτων, διόρθωση αναγέννηση, Δαρδιώτης Ευθύμιος

Νευροδιαβιβαστές, Βασιλάκη Άννα

Νευροφαρμακολογία, μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων του ΚΝΣ, επίδραση ορμονών, Βα‑

σιλάκη Άννα
Ρίκος Δημήτριος

Λειτουργική οργάνωση της κίνησης (φλοιός, πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό, παρεγκε‐1
φαλίδα, αντανακλαστικά), σχεδιασμός, εκτέλεση, μάθηση, πλαστικότητα 
Κατάποση, φώνηση (5’)\] 2

Σιώκας Βασίλειος

Σωματοαισθητικός μηχανισμός, οδός του πόνου, ιδιοδεκτικότητας 1
Όραση 2
Ακοή, Αιθουσαία λειτουργία 3
Χημικές αισθήσεις: γεύση, όσφρηση 4

Τσιμούρτου Βάϊα

Αυτόνομο νευρικό σύστημα, λειτουργία της κύστης 1
Κιρκάρδιος ρυθμός, ύπνος, επίπεδο συνείδησης 2
Βρεγματικοί λοβοί 3

Φώλια Βασιλική

Κροταφικοί λοβοί 1
Μετωπιαίοι λοβοί 2
Ινιακοί λοβοί 3

Περιστέρη Ελένη

Συναίσθημα και κοινωνικός εγκέφαλος 1
Χωρική συμπεριφορά 2
Προσοχή και συνείδηση 3

Νευροαπεικόνιση, Καψαλάκη Ευτυχία,  Τσούγκος Γιάννης, Τσιβάκα  Δήμητρα,

Παπατζάλας   Χρήστος 
Απεικονιστική νευροανατομία – εφαρμογή της νευροανατομίας  στις  απεικονιστικές 1
μεθόδους 
Βασικές αρχές προηγμένων τεχνικών μαγνητικής τομογραφίας με κλινικά παραδεί‐2
γματα 
Κλινικές εφαρμογές αιματικής διήθησης με αξονική και μαγνητική τομογραφία 3
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(CT perfusion/MR perfusion) σε ΑΕΕ, τραύμα και όγκους εγκεφάλου 
Κλινικές εφαρμογές μοριακής  διάχυσης – DWI, DTI και μαγνητικής φασματοσκοπίας 4
(MRS) ‐ Αναγνώριση της μικροαρχιτεκτονικής του εγκεφάλου 
Λειτουργική μαγνητική τομογραφία – απεικόνιση των λειτουργικών κέντρων του 5
εγκεφάλου με ΜΤ (fMRI) 

Πυρηνική απεικόνιση Νευρολογικών παθήσεων Βαλοτάσιου Βαρβάρα
SPECT 1
datsan 2
PET 3

Νευροφυσιολογικός έλεγχος, νευροϋπερηχογραφία,Ράλλη Στέλλα, Δαρδιώτης Ευθύμιος
ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα 1
προκλητά δυναμικά (οπτικά, ακουστικά, σωματοαισθητικά, γνωσιακά) 2
μαγνητικός ερεθισμός 3
νευροϋπερηχογραφία 4
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ΜΑ02 ‑ Κλινική Νευρολογία και Ψυχιατρική 

Στόχοι – Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Εξοικείωση με τα νευρολογικά ‐ ψυχιατρικά νοσήματα 1

Αιτιοπαθογένεια, κλινική συμπτωματολογία, μορφές, πορεία, διάγνωση, θεραπείες  2

Ανακύπτουσα αναπηρία (disability) (κινητική, γνωστική, ψυχιατρική) από τα ανωτέρω 3

νοσήματα, περιγραφή, τρόποι μέτρησης αναπηρίας, θεραπευτικές παρεμβάσεις, φαρμα‐
κευτικές, μη‐φαρμακευτικές 

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος – Διδάσκοντες 
Τσιμούλης Δημήτριος

Αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού‐Ισχαιμικά εγκεφαλικά, ενδοε‐1
γκεφαλική αιμορραγία , θρόμβωση  φλεβών του εγκεφάλου, αγγειακές δυσπλασίες) 
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα (αποκατάσταση αφασικών διαταραχών , σπαστι‐2
κότητας και άλλων ελλειμμάτων) 

Ρίκος Δημήτριος :  Εγκεφαλική παράλυση, αιτιολογία, διάγνωση, πρόληψη, εντοπισμός βλά‐

βης, μορφές, συνοδές διαταραχές, τύποι εγκεφαλικής παράλυσης, γνωστικές λειτουργίες, θε‐
ραπεία και αντιμετώπιση (Νευρολογική Φ/θ)
Τσιμούρτου Βάϊα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΑ02 Κλινική Νευρολογία και Ψυχιατρική 10
Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Χειμερινό
ΚατηγορίαΜαθήματος Γνωστικό Πεδίο ΓλώσσαΔιδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Ξηρομερήσιου Γεωργία Επ. Καθηγήτρια 1ο

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Πρόσωπο με πρόσωπο Όχι Κανένα
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Πολλαπλή σκλήρυνση και άλλα απομυελινωτικά νοσήματα (αιτιολογία, ανοσολογικοί 1
μηχανισμοί, μορφές  συμπτώματα, εξέλιξη και αντιμετώπιση)  
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 2

Δαρδιώτης Ευθύμιος, Παππά Αλεξάνδρα

Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες (παθοφυσιολογία, διάγνωση , συσχετίσεις αντιγόνων –1
συνδρόμων και νεοπλασμάτων,πρόγνωσηατιμετώπιση)  
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 2

Ξηρομερήσιου Γεωργία

Κινητικές διαταραχές –Νοσήματα του εξωπυραμιδικού 1
συστήματος(Ν.Parkinson,άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα,δυστονίες , χορείες, μυοκλο‐
νος‐Αιτιολογία, διάγνωση αντιμετώπιση 
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 2

Σιώκας Βασίλειος

Γενετικά νευρολογικά νοσήματα –Κληρονομικέςνευροπάθειες, κληρονομικές μυοπά‐1
θειες, νωτιαία μυϊκή ατροφία και άλλα νοσήματα με προσβολή του κινητικού νευ‐
ρώνα, λευκοδυστροφίεςκ.α 
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 2

Ράλλη Στυλιανή

Διαταραχές της νευρομυικής σύναψης–Μυασθένεια και άλλα μυασθενικά σύνδρομα 1
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 2

Μπονώτης  Κωνσταντίνος: Κλινική Ψυχιατρική – συμπτωματολογία

Παπαλιάγκα Μαρία: Κατάθλιψη ‐ Διπολικές διαταραχές

Μάλιαρης Παναγιώτης: Σχιζοφρένεια

Κωνσταντίνου  Αδάμος:  Αγχώδεις διαταραχές (κοινωνική φοβία, ειδική φοβία, διαταραχή

πανικού, Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχή γενικευμένου άγχους, μετατραυματική
διαταραχή άγχους
Δαρδιώτης Ευθύμιος,  Προβατάς Αντώνιος

Άνοιες (νόσος Αlzheimer, αγγειακή άνοια , φλοιοβασικό σύνδρομο , μετωποκροταφική 1
άνοια, άλλες υποφλοιώδεις άνοιες, αναστρέψιμες άνοιες) 
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 2

Γεωργούλη Δέσποινα,   Μάρκου Κατερίνα

Επιληψία (συμπτωματικές επιληπτικές κρίσεις, ειδικά επιληπτικά σύνδρομα, τύπος 1
επιληψίας και επιληπτικού συνδρόμου, διαγνωστικά εργαλεία, αντιμετώπιση) 
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 2

Προβατάς Αντώνιος

Μυοπάθειες – Μυοσίτιδες ‐μεταβολικές, συγγενείς, κληρονομικές, ενδοκρινικές , φλε‐1
γμονώδεις , τοξικές 
Διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος 2
Νοσήματα του κινητικού νευρώνα 3
Κύρια πρότυπα βλάβης, κύριες κινητικές διαταραχές , άλλα συμπτώματα, διερεύνηση) 4
Γνωστικά και κινητικά ελλείμματα 5

Νάσιος Γρηγόριος: Λειτουργική νευροανατομία του λόγου

Φουντάς Κωνσταντίνος: Όγκοι εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, κινητικά, γνωσιακά ελ‐

λείμματα, Λειτουργική Νευροχειρουργική (Νευραλγία τρίδυμου, φαρμακοανθεκτική επιλη‐
ψία, κινητικές διαταραχές)
Ομ, Καθηγητής Μπαλογιάννης Σταύρος:

Ανάπτυξη και γήρανση των νευρώνων 1
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Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και λειτουργικών κέντρων στον εγκέφαλο και την 2
παρεγκεφαλίδα‐Ανάπτυξη δενδριτικών πεδίων. Συναπτογένεση. 
Νευροεκφυλιστικές διεργασίες  και τα εξ αυτών προερχόμενα νοσήματα. 3
Νευρωνική πλαστικότητα ‐ Ο ρόλος της νευρογλοίας και των αρχεγόνων αδιαφορο‐4
ποιήτων νευρικών κυττάρων στην αποκατάσταση των νευρωνικών δικτύων ‐ Κλινι‐
κές εφαρμογές. 

Νάσιος Γρηγόριος:  Κατηγοριοποίηση των αφασιών

Ξηρομερήσιου  Γεωργία:  ύγχρονες μέθοδοι επαγωγής της νευροπλαστικότητας. Το παρά‐
δειγμα της εν τω βαθει εγκεφαλικής διέγερσης του εγκεφάλου (deep brain stimulation). Νευ‐
ρωνική πλαστικότητα και νευρογένεση
Μάρκου Κατερίνα: Επιληψίες
Μπρότης Αλέξανδρος: Υδροκεφαλία, αιτιολογία, παθογένεια, κινητικά και γνωστικά ελ‐

λείμματα
Πατεράκης Κωνσταντίνος:

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις νωτιαίου μυελού  1
Παθήσεις της Σπονδυλικής στήλης  ‐διαταραχές των μεσοσπονδυλίων δίσκων 2
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ΜΑ03 ‑ Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες 

Στόχοι – Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
Η ανάλυση των βασικών αρχών της μεθοδολογίας έρευνας με προσαρμογή στις νευροεπι‐•
στήμες 
Η ανάλυση των βασικών αρχών της βιοστατιστικής με παραδείγματα από τις νευροεπι‐•
στήμες

Η επίδειξη ενός συστήματος βιοστατιστικής ανάλυσης με παραδείγματα από τις νευροε‐•
πιστήμες

Η ανάλυση των βασικών αρχών της επιδημιολογίας με προσαρμογή στις νευροεπιστήμες•
Η παρουσίαση των βασικών αρχών της βιοπληροφόρησης στις νευροεπιστήμες•

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΑ03 Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατι‐

στική
5

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Χειμερινό
ΚατηγορίαΜαθήματος Γνωστικό Πεδίο ΓλώσσαΔιδασκαλίας
Υποχρεωτικό Βιοστατιστική Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Μπρότης Αλέξανδρος (Υπεύθυνος μα‐

θήματος) 
Μεσσήνης Λάμπρος 
Ρίκος Δημήτρης  
ΠεριστέρηΕλένη  
Λιάμπας Ιωάννης 

1ο

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Πρόσωπο με πρόσωπο Όχι Κανένα

15

ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ| ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ, 2021



Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
Κατανοούν την αρθρογραφία με κεντρικό θέμα τις νευροεπιστήμες. Πιο συγκεκριμένα θα •
αναγνωρίζουν το σχεδιασμό της μελέτης και τις στατιστικές δοκιμασίες. 

Αξιολογούν την διαφάνεια παρουσίασης την αρθρογραφίας με κεντρικό θέμα τις νευροε‐•
πιστήμες χρησιμοποιώντας έγκυρα κριτήρια.

Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν απλές μελέτες.•
Να δημοσιεύουν τα ευρήματά τους σε έγκυρα περιοδικά•

Περίληψη: 

Η νευροαποκατάσταση αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο με ευρύ αντικείμενο, ραγδαία εξέλιξη 
και πληθώρα επιστημονικής πληροφορίας. Ο σύγχρονος νευροεπιστήμονας της αποκατάστασης πρέπει 
να είναι σε θέση να παρακολουθεί την τρέχουσα αρθρογραφία και να δημοσιεύει την εμπειρία του.  Σκο‐
πόςαυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την έρευνα, τόσο από την πλευρά του ανα‐
γνώστη, όσο και από την σκοπιά του ερευνητή. 

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος – Διδάσκοντες 
Λιάμπας  Ιωάννης: Περιγραφική στατιστική

Βασικοί στατιστικοί όροι•
Πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητή, παρατήρηση•
Διάκριση μεταβλητών (ποιοτικές και ποσοτικές, παραδείγματα)•
Γραφικές μέθοδοι περιγραφής δεδομένων (ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, ιστό‐•
γραμμα‐καμπύλη συχνοτήτων και κοιλότητα, θηκόγραμμα, διάγραμμα συσχέτισης, κ.α.)
Περιγραφικά μέτρα κεντρικής τάσης και μεταβλητότητας (παραδείγματα)•
Κανονική κατανομή (και λόγοι σπουδαιότητας)•
Κεντρικό οριακό θεώρημα•
Διαστήματα εμπιστοσύνης•

Ρίκος Δημήτριος : Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (t‐test)
Η έννοια της στατιστικής δοκιμασίας•
Η δοκιμασία του Student t‐test•
Διάστημα αξιοπιστίας•
Σχέση μεταξύ διαστήματος αξιοπιστίας και στατιστικής σημαντικότητας•
Προϋποθέσεις εφαρμογής της δοκιμασίας t‐test•
Η δοκιμασία t‐test για παρατηρήσεις κατά ζεύγη (προϋποθέσεις εφαρμογής της δοκιμα‐•
σίας)
Ζ‐τεστ για ένα ποσοστό, για σύγκριση ποσοστών•
Σφάλμα τύπου Ι και σφάλμα τύπου ΙΙ, μέγεθος δείγματος•
Πολλαπλές συγκρίσεις•

Λιάμπας  Ιωάννης: Ανάλυση διακύμανσης
Ανάλυση διακύμανσης προς έναν παράγοντα ‐ One‐Way ANOVA•
Ανάλυση διακύμανσης προς δύο ή περισσότερους παράγοντες•
Ανάλυση διακύμανσης μέσω επαναλαμβανόμενων μετρήσεων  (generallinearModelrepea‐•
tedmeasures)

Ρίκος Δημήτριος: Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (x2)
Η δοκιμασία x2 ως κριτήριο συσχέτισης ποιοτικών χαρακτηριστικών•
Oτετράπτυχος πίνακας•
ΟRand 95%CI (διαφορά με RR)•
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H δοκιμασία x2 ως κριτήριο της διαφοράς δύο αναλογιών (ποσοστών) •
H δοκιμασία x2 για σύγκριση ποιοτικών παρατηρήσεων κατά ζεύγη (McNemar)•
Πλασματικές συσχετίσεις και διαστρωμάτωση•
Μέγεθος δείγματος•
Πολλαπλές συγκρίσεις•
Λογαριθμική παλινδρόμηση•
Χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της Λογαριθμικής παλινδρόμησης (πρόβλεψη ή ερμη‐•
νεία)

Λιάμπας  Ιωάννης: Σχέση μεταξύ ποσοτικών χαρακτηριστικών, συσχέτιση (Correlation).
Η έννοια της στατιστικής συσχέτισης και της στατιστικής εξάρτησης (παλινδρόμησης)•
Το διάγραμμα συσχέτισης (ή εξάρτησης) δύο ποσοτικών χαρακτηριστικών•
Η παραμετρική μέθοδος διερεύνησης της στατιστικής εξάρτησης•
Η εξίσωση ευθύγραμμης εξάρτησης και ο συντελεστής (Pearson)•
GeneralLinearModel•
Partialcorrelation (υπολογισμός συντελεστών μερικής συσχέτισης)•
Στατιστικές προϋποθέσεις εφαρμογής της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης (περιλη‐•
πτικά)
Χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης: πρόβλεψη ή ερ‐•
μηνεία

Μπρότης Αλέξανδρος: Μη παραμετρικές δοκιμασίες. Diagnostictests. Ανάλυσηεπιβίωσης
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μη παραμετρικών δοκιμασιών, οι κυριότερες μη•
παραμετρικές δοκιμασίες σειράς (Wilcoxontest, Mann‐WhitneyUtest, KruskalWallistest,
ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης σειράς του Spearman)
Diagnostic tests (metrics, agreement)•
ROC curve•
Ανάλυσηεπιβίωσης (suvival analysis), εκτιμητές Kaplan‐Meier (Log‐rank test), Cox Re‐•
gression

Μπρότης Αλέξανδρος: Ερμηνεία των στατιστικών ευρημάτων
Δευτερογενείς διάφορες συσχέτισης, έρευνες παρέμβασης, μη πειραματικές έρευνες, συ‐•
σχέτιση και αιτιότητα.
Συχνά λάθη στη στατιστική ανάλυση•

Μεσσήνης Λάμπρος: Διαδικασία στάθμισης νευροψυχολογικών δοκιμασιών μέσα από παρα‐
δείγματα
Περιστέρη Ελένη: Παραδείγματα ανάλυσης γλωσσικών δοκιμασιών

Μπρότης Αλέξανδρος: Μετά‐αναλύσεις Στατιστικά πακέτα – R

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN
Στατιστική: Θεωρία 
‐ Εφαρμογές ‐Παρα‐
δείγματα στην R

Συλλογικό έργο: Φ. 
Κολυβά, Ευθυμία 
Μπόρα‐Σέντα, Χα‐
ράλαμπος Μπρά‐
τσας

Εκδόσεις 

Ζήτη

2017 960‐456‐511‐7 

Biostatistics: A foundation 
for analysis in the health 
sciences

Wayne W. Daniel, Chad 
L. Cross

Wiley 2018  978‐1‐119‐49657‐1 
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ΜΑ04 ‑ Βασικές αρχές νευροαποκατάστασης 

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος – Διδάσκοντες 
Εισαγωγή στις αρχές νευροαποκατάστασης, Περιστέρη Ελένη

Διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός και αποκατάσταση γλωσσικών και γνωστικών ελλειμ‐•
μάτων σε πληθυσμούς με αφασία.  Γενικές αρχές γνωστικής νευροαποκατάστασης. Ιατρική
βασισμένη στις ενδείξεις και οι εφαρμογές της στην γνωστική νευροαποκατάσταση. Βασικές
αρχές νευροαποκατάστασης στη φυσικοθεραπεία. Κατανόηση της παθοφυσιολογίας της κα‐
τάποσης. Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού.
Αρχές σχεδιασμού προγράμματος γλωσσικής και γνωστικής αποκατάστασης σε άτομα με
αφασία‐Συμπεριφορικές τεχνικές αποκατάστασης.

Κατανόηση της παθοφυσιολογίας της κατάποσης  Βιρβιδάκη Ελεάννα

Η κατάποση προϋποθέτει ένα άθικτο νευρικό σύστημα. Πολλές καταστάσεις μπορούν να•
διαταράξουν τις μυϊκές δράσεις της φυσιολογικής κατάποσης σε οποιοδήποτε σημείο διέ‐
λευσης της τροφής προς το στομάχι. Η εισήγηση είναι κλινικά προσανατολισμένη και πρα‐
γματεύεται τις ανατομικές και λειτουργικές πτυχές της κατάποσης, τις πιθανές διαταραχές
ανατομίας και φυσιολογίας ανά στάδιο κατάποσης (στοματικό, φαρυγγικό, οισοφαγικό), τις
συνέπειες αυτών των διαταραχών και την αλληλεπίδραση του μηχανισμού αναπνοής και κα‐
τάποσης που οδηγεί στην κατανόηση του γεγονότος της εισρόφησης. Συσχετίσεις με ση‐
μεία/συμπτώματα ασθενών από πραγματικές κλινικές περιπτώσεις.

Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού Νάσιος Γρη‑
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Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
 ΜΑ04 Βασικές αρχές νευροαποκατάστασης 5
Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Χειμερινό
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Δρ. Ελένη Περιστέρη (Υπεύθυνη μαθή‐

ματος)
1ο 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Πρόσωπο με πρόσωπο Όχι Κανένα



γόριος 
Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές κινητικού ελέγχου σε σχέση με τη φυ‐•
σικοθεραπευτική αποκατάσταση. Οι διαφορετικές σχολές και οι αρχές αποκατάστασης τις 
οποίες πρεσβεύουν και ο τρόπος προσέγγισής τους.  Επίσης θα συζητηθούν οι διάφορες σύγ‐
χρονες τεχνικές (rTMS, double tasking) που έχει δανειστεί η φυσικοθεραπευτική αποκατά‐
σταση από την έρευνα στις νευροεπιστήμες.  

Γλωσσική αποκατάσταση μέσω εφαρμογής διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού   Περιστέρη

Ελένη
Αρχές εφαρμογής διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού. Ερευνητικά δεδομένα από πληθυ‐•
σμούς με αφασία.

Γενικές αρχές γνωστικής νευροαποκατάστασης  Πατρικέλης Παναγιώτης

Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο την αρχική ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών σπου‐•
δαστών στις βασικές αρχές της Γνωστικής  Νευροαποκατάστασης και πιο συγκεκριμένα θα
εστιάσει στην πλαστικότητα του ΚΝΣ, στους στόχους και τους μηχανισμούς γνωστικής ανά‐
καμψης, τις γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές, τις θεραπευτικές οδούς (αποκατά‐
σταση – αντιστάθμιση), καθώς επίσης βασικές αρχές από την Θεωρία του Hebb για τη
μάθηση και την πλαστικότητα, τις μεθόδους παρέμβασης, καθώς και μια σύντομη αναφορά
στην προσέγγιση του Λουρία

Ιατρική βασισμένη στις ενδείξεις και οι εφαρμογές της στην γνωστική νευροαποκατάσταση  Πα‑

τρικέλης Παναγιώτης
Η εισήγηση διατείνεται να παρουσιάσει στους σπουδαστές την βασική συλλογιστική της Ια‐•
τρικής Βασισμένης σε Ενδείξεις (ΙΒΕ) και τις προεκτάσεις της στο χώρο της Γνωστικής Νευ‐
ροαποκατάστασης. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε μελέτη ανασκόπησης εγχειρημάτων
νευροψυχολογικής αποκατάστασης βάσει των αρχών της ΙΒΕ, προκειμένου να αναδειχθεί η
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των εν λόγω αρχών στην καθημερινή κλινική‐θεραπευτική πρα‐
κτική

Γλώσσα και αφασίες, Περιστέρη Ελένη

Τύποι και κατάταξη αφασιών‐Διάγνωση‐Διαφοροδιάγνωση. Επίπεδα και τομεακότητα•
γλώσσας. Συμπτωματολογία γλωσσικής διαταραχής ανά τύπο αφασίας‐Παραδείγματα πα‐
ραγωγής και πρόσληψης/κατανόησης ομιλίας ανά τύπο αφασίας. Αφασία τύπου
Broca/Αγραμματισμός. Αφασία τύπου Wernicke/ Παραγραμματισμός. Αφασία αγωγής. Ανο‐
μική αφασία. Πρωτοπαθής προοδευτική αφασία. Μελέτες περίπτωσης ανά τύπο αφασίας.

Μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες και γλώσσα, Περιστέρη Ελένη

Ορισμοί μνήμης. Βραχύχρονη‐Εργαζόμενη μνήμη. Εντοπισμός υποσυστημάτων της μνήμης•
στον εγκέφαλο. Το σύστημα μνήμης του Baddeley. Διαταραχές μνήμης και γλώσσας‐Κλινικά
παραδείγματα‐Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Τεχνικές μέτρησης μνήμης.
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ΜΑ05 ‑ Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις – 
ομάδα αποκατάστασης 

Στόχοι – Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει: 

τις έννοιες της Αποκατάστασης, της λειτουργικότητας και της αναπηρίας και τις δομές που πα‐1
ρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης. 
την σύσταση, τους ρόλους και τις κύριες παρεμβάσεις των μελών της Αποκατάστασης 2
τη νέα τεχνολογία της αποκατάστασης και της ρομποτικής τεχνολογίας και τον τρόπο λειτουρ‐3
γίας και τις παρεμβάσεις της ομάδας Αποκατάστασης που σχετίζονται με αυτήν. 

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος – Διδάσκοντες 
Σγάντζος Μάρκος:  Το πολυδιάστατο των νευρολογικών παθήσεων. Αποκατάσταση σε ασθε‐
νείς με Νευρολογικές παθήσεις. Το γενικό πλαίσιο
Φραγκάκη Mαριάννα: Κλινική και λειτουργική εκτίμηση ασθενών ‐ κατάρτιση προγράμματος
αποκατάστασης

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΑ05 Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης 

στις νευρολογικές παθήσεις – ομάδα 
αποκατάστασης

5

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Χειμερινό
ΚατηγορίαΜαθήματος Γνωστικό Πεδίο ΓλώσσαΔιδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Σγάτζος Μάρκος 

Αναπλ. Καθηγητής
1ο

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Πρόσωπο με πρόσωπο Όχι Κανένα
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Φώλια Βασιλική: Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης 
Νούσια Αναστασία: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης
Παράσχου Αλεξάνδρα: Ο ρόλος του εργοθεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης
Ανδρεοπούλου Ράνια: Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στην ομάδα αποκατάστασης
Μεσσήνης Λάμπρος: Ο ρόλος του Κλινικού Νευροψυχολόγου στον συντονισμό προγραμμάτων
γνωστικής νευροαποκατάστασης
Μέντης Μανόλης: Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην ομάδα αποκατάστασης
Δεσύπρη Σμαράγδα: Ο ρόλος των νοσηλευτών στην ομάδα αποκατάστασης
Ανανίδης Νικόλαος: Κόπωση και διαταραχές ισορροπίας. Αιτίες και αντιμετώπιση
Πετσεπές Ευθύμιος: Επιλογή ορθώσεων και βοηθημάτων σε νευρολογικούς ασθενείς
Τσιβγούλης Αθανάσιος: Αντιμετώπιση της σπαστικότητας σύμφωνα με τις αρχές της νευροα‐
ποκατάστασης
Πετροπούλου Κωνσταντίνα: Πλαστικότητα του εγκεφάλου, Φυσιολογική «μαθησιακή» δια‐
δικασία και αντίδραση στην εγκεφαλική βλάβη
Σαμαρίνας Μιχάλης: Νευρογενείς διαταραχές ούρησης
Αντωνιάδου Ελευθερία: Νέες τεχνικές αποκατάστασης σε ασθενή με ΑΕΕ
Καραβασίλη Αλεξάνδρα: Η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της αποκατά‐
σταση
Μπαλαμώτη Αννα: Ο ρόλος του διαιτολόγου στην ομάδα αποκατάστασης
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B1’ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟ‑
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

ΜΒ5 ‑ Μέθοδοι νευροαποκατάστασης  για ανάκτηση ελλειμμάτων 

Στόχοι‑Μαθησιακά  αποτελέσματα: 

1. Κατανόηση της κινητικής μάθησης και της κίνησης ως εγκεφαλική λειτουργία
2. Κατανόηση των αρχών και των μεθόδων κινητικής αποκατάστασης άνω και κάτω άκρων
3. Γνώση των διαφόρων θεραπευτικών τεχνικών και της έρευνας σχετικά με την κινητική αποκα‐
τάσταση του άνω και κάτω άκρου

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS

MB5 Μέθοδοι νευροαποκατάστασης  για 
ανάκτηση  ελλειμάτων

4

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Βασιλική Φώλια 

Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Λευκω‐
σίας & Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Υγείας Άμστερνταμ

1ο 

Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Όχι Κανένα

«Αρχές κινητικής νευροαποκατάστασης ‑ Εννοιολογικό πλαίσιο εργασίας και κλινικός συλλογισμός» 

22

ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ| ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ, 2021



Φώλια Βασιλική, Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επι‐
στημών Υγείας Άμστερνταμ 

«Σύγχρονες Θεωρίες της κινητικής μάθησης» 
Φώλια Βασιλική,  Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επι‐
στημών Υγείας Άμστερνταμ 

 «Θεραπευτικές τεχνικές άνω άκρου & evidence‑based practice»  
Παυλίνα Ψυχούλη, Επικ . Καθηγήτρια Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

«Εργαλεία αξιολόγησης άνω άκρου σε ενήλικες και παιδιά» 
Παυλίνα Ψυχούλη, Επικ . Καθηγήτρια Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

«Constraint Induced Movement Therapy & Hand‑Arm Bilateral Intensive Training (HABIT)» 
Παυλίνα Ψυχούλη, Επικ . Καθηγήτρια Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

«Θεραπευτικές τεχνικές κάτω άκρου & evidence‑based practice» 
Φώλια Βασιλική, Επικ . Καθηγήτρια  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Υγείας Άμστερνταμ 

«Εργαλεία αξιολόγησης κάτω άκρου σε ενήλικες και παιδιά» 
Φώλια Βασιλική, Επικ . Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Υγείας Άμστερνταμ 
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ΜΒ6 ‑ Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι 

Στόχοι‑Μαθησιακά  αποτελέσματα: 

1. Κατανόηση των βασικών αρχών νευροαποκατάστασης
2. Κατανόηση των αρχών της νοητικής αποκατάστασης στα νευρολογικά νοσήματα
3. Γνώση για το ρόλο του λογοθεραπευτή στην αποκατάσταση νευρολογικών νοσημάτων
4. Να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές αποκατάστασης των κιντικών διαταραχών των νευ‐
ρολογικών νοσημάτων

«Πτώσεις και επανεκπαίδευση στα άτομα με νευρολογικές παθήσεις» 
Φωλια Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου  Λευκωσίας και Παν/μίου  Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Υγείας Άμστερνταμ 

“Βασικες αρχες νοητικής αποκατάστασης" 
Μπακιρτζης Χρήστος, Διδάκτωρ του ΑΠΘ 
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Κωδικός Μαθήμα‑
τος

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS

MB6      Νευροαποκατάσταση: Βασικές 
αρχές και μέθοδοι 

9

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό

Κατηγορία Μαθή‑
ματος

Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών

1ος Κύκλος Βασίλειος Σιώκας 
Διδάκτωρ Παν/μίου Θεσσαλίας

1ο 

Πρακτική άσκηση Συναπαιτούμενα
Όχι Κανένα



"Βασικές αρχές αποκατάστασης νευροεκφυλιστικών διαταραχών" 
Τσούρης Ζήσης, ΥΔ  του Παν/μίου Θεσσαλίας 

«Βασικές Αρχές του προγράμματος και της ομάδας Αποκατάστασης στις Νευρολογικές Παθήσεις. To 
μοντέλο της ICF.»   
Σγάντζος Μάρκος, Αναπλ. Καθηγητής  Ανατομίας‐Ιστορίας της Ιατρικής Π.Θ. 

«Βασικές αρχές Νευρομυικών προσαρμογών στην υποκινητικότητα και την κίνηση» 
Φιλίππου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας‐Φυσιολογίας της 
Άσκησης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  

 «Αποκατάσταση στα νευρολογικά νοσήματα: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή» 
Νούσια Αναστασία, Λογοθεραπεύτρια,  Διδάκτωρ  Παν/μίου Θεσσαλίας 

«Βασικές αρχές αποκατάστασης εξωπυραμιδικών διαταραχών: Τρικς και τεχνικές» 
Ξηρομερήσιου Γεωργία, Επίκ .Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας 
Προβατάς Αντώνιος, Διδάκτωρ του Παν/μίου Θεσσαλίας 
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ΜΒ7 ‑ Αποκατάσταση  νευρολογικών παθήσεων 

Αποκατάσταση σε ασθενείς με ΑΕΕ» 
Κωνσταντίνα Πετροπούλου  

 «Αποκατάσταση σε ασθενείς με ΚΕΚ» 
Νικόλαος  Ανανίδης   

 «Αποκατάσταση σε ασθενείς με άνοια/ κατάθλιψη» 
Κυριακή Στάθη 

 «Αποκατάσταση του ασθενούς με όγκο του εγκεφάλου» 
 Ηλίας Καραγιαννάκης 

«Αποκατάσταση του ασθενούς με βλάβη του ΝΜ (παραπληγία, τετραπληγία)» 
Αθανάσιος Κυριακίδης 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS

MB7 Αποκατάσταση  νευρολογικών 
παθήσεων

9

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό

Κατηγορία Μαθήμα‑
τος

Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών

1ος Κύκλος Μάρκος Σγάντζος 
Αναπλ. Καθηγητής  ΠΘ

1ο 

Πρακτική άσκηση Συναπαιτούμενα

     Όχι           Κανένα
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 «Αποκατάσταση σε ασθενείς με περιφερικές νευροπάθειες‑παθήσεις του κινητικού νευρώνα» 
Αλέξανδρος Τζάνος 

 «Αποκατάσταση σε ασθενείς με κακώσεις των περιφερικών νεύρων και περιφερικές πολυνευροπά‑ 
θειες» 
Ευανθία Μητσιοκάπα 

 «Αποκατάσταση σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση και άλλες απομυελινωτικές νόσους» 
Αθανάσιος  Τσιβγούλης    

«Αποκατάσταση σε ασθενείς με παθήσεις  Νευρομυϊκής Σύναψης» 
Μαριάννα Φραγκάκη    

 «Αποκατάσταση σε ασθενείς με μυοπάθειες‑μυϊκές δυστροφίες» 
Μαρία Μίχα  

 «Αποκατάσταση του παιδιατρικού ασθενή με ΝΛ παθήσεις.  Διαφορές‐ ιδιαιτερότητες» 
Φιλομένη   Αρμακόλα 

 «Ο ρόλος του διαιτολόγου στην ομάδα αποκατάστασης» 
Άννα Μπαλαμώτη 

 «Αποκατάσταση του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση» 
Ζωή Δαληβίγκα  

«Αποκατάσταση σε παιδί με βλάβη νωτιαίου μυελού ‑μηνιγγομυελοκήλη» 

Μαρία  Πυργελή  

 «Αποκατάσταση στην παιδιατρική ογκολογία» 
Ζωή Δαληβίγκα 
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ΜΒ8 ‑ Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση 

«Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)» 
Κωνσταντίνος  Μπονώτης,  Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Π.Θ. 

Ευθύμιος Δαρδιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας Π.Θ. 

Μάρκος Σγάντζος, Αναπλ. Καθηγητής  Ανατομίας‐Ιστορίας της Ιατρικής 

«EMG‑Biofeedback» 
Κική Στάθη, MD, MSc, Ιατρός αποκατάστασης, PhD Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

«Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός  (FES)» 
Στυλιανή Παπακώστα, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Επιστημονική Δ/ντρια ΚΕ‐
ΛΕΠΑΠ «Κένταυρος» 

«Transcranial direct current stiulation (tDCS)» 
Τακβοριάν Μαρία, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Διευθύντρια ΕΛΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
MB8 Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαπο‐

κατάσταση
8

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Μάρκος Σγάντζος   

Αναπλ. Καθηγητής  Π.Θ. 
1ο 

Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Όχι Κανένα
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«Νέες τεχνολογίες στην αποκατάσταση με άσκηση» 
Αναστάσιος Φιλίππου, Αναπλ. Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ 

«Η Ρομποτική Τεχνολογία στην αποκατάσταση των άνω άκρων» 
Αλεξάνδρα Καραβασίλη, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Επιστημονική Δ/ντρια 
Κέντρου Αποκατάστης «ΔΙΑΠΛΑΣΗ»  Καλαμάτας 

«Η Ρομποτική Τεχνολογία στην αποκατάσταση των κάτω άκρων» 
Ευανθία  Μητσιοκάπα, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, MD,PhD 

«Η σπαστικότητα και αντιμετώπισή της. Έγχυση αλλαντικής τοξίνης‑ αντλίες μπακλοφένης» 
Κωνσταντία Πετροπούλου, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 

«Νέες τεχνολογίες στην στάση του σώματος και  την ισορροπία» 
Ελευθερία Αντωνιάδου, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 

«Η εικονική πραγματικότητα στη νευροαποκατάσταση» 
Ελευθέριος Στέφας, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και  Αποκατάστασης 

«Χειρουργική αντιμετώπιση του Πόνου» 

Κωνσταντίνος Πατεράκης, Αναπλ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής 

«Διεπιστημονική αποκατάσταση του πόνου» 
Ευθύμιος Κουλούλας , Επιστημονικός διευθυντής PRM Dpt, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 

«Εξωσωματική διαχείριση της σπαστικότητας στο νευρολογικό ασθενή» 
Ευθύμιος Κουλούλας, Επιστημονικός διευθυντής PRM Dpt, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
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B2’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ‑
ΣΤΑΣΗ 

ΜΒ9 ‑ Εφαρμογή νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατά‑
στασης 

Στόχοι‑Μαθησιακά  αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να:   

1. έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές την Νευροψυχολογικής εκτίμησης
2. έχουν κατακτήσει τις κύριες νευροψυχολογικές μεθόδους αξιολόγησης/εκτίμησης των νευροψυ‐
χολογικών διαταραχών
3. να έχουν εξοικειωθεί με την εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας και επιτελικών λειτουρ‐
γιών σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
4. μπορούν να εκτιµήσουν συγκριτικά την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων νευροψυχολο‐
γικής εκτίμησης

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
 ΜΒ 9 Εφαρμογή νευροψυχολογικής αξιο‐

λόγησης σε πλαίσια νευροαποκατά‐
στασης 

7

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Λάμπρος Μεσσήνης 

Κλινικός Νευροψυχολόγος 
Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πα‐
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

1ο 

Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Όχι Κανένα
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5. Να σχεδιάζουν απλές μελέτες με την χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών

«Βασικές αρχές νευροψυχολογικής εκτίμησης» 
Μαίρη Κοσμίδου, Καθηγήτρια Νευροψυχολογικής αξιολόγησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ‐
σαλονίκης 

«Νευροψυχολογική εκτίμηση: Διαδικαστικά και διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα» 
Λάμπρος Μεσσήνης, Κλινικός Νευροψυχολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, Νευροψυχολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

«Νευροψυχολογική εκτίμηση σε πλαίσια νευροαποκατάστασης» 
Λάμπρος Μεσσήνης, Κλινικός Νευροψυχολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, Νευροψυχολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

«Evidence Based Cognitive Rehabilitation (Προσκεκλημένη διάλεξη)» 
Theodore Tsaousides , Assistant Professor, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, 
New York City, USA 

«Εκτίμηση της Προσοχής σε πλαίσια νευροαποκατάστασης» 
Παναγιώτης Πατρικέλης , Κλινικός Νευροψυχολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πανεπιστημίου 
Αθηνών  

«Εκτίμηση της Μνήμης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης» 
Ελένη Αρετούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων 

«Εκτίμηση της Επιτελικής λειτουργίας σε πλαίσια νευροαποκατάστασης» 
Ελένη Αρετούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων  

«Εκτίμηση της γλώσσας και λειτουργικής επικοινωνίας  σε πλαίσια νευροαποκατάστασης» 
Ευγενία Παναγέα, Λογοθεραπευτρια – Λογοπαθολόγος, Κέντρο Αποκατάστασης, Πανεπιστη‐
μιακό Νοσοκομείο Πατρών   

«Συνδυασμός νευροαπεικονιστικών και νευροψυχολογικών δεδομένων στον σχεδιασμό προγραμμά‑
των νευροαποκατάστασης» 
Φωτεινή  Χρηστίδη, Κλινική Νευροψυχολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εθνικό Καποδι‐
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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ΜΒ10 ‑ Γνωστική νευροαποκατάσταση:Βασικές αρχές και μέθοδοι 

Στόχοι‑Μαθησιακά  αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να:   

1. έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές την νευροψυχολογικής/γνωστικής αποκατάστασης
2. έχουν κατακτήσει τις κύριες μεθόδους αποκατάστασης των νευροψυχολογικών διαταραχών
3. να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές αποκατάστασης των διεργασιών της μνήμης, προσο‐
χής, γλώσσας και επιτελικών λειτουργιών σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
4. μπορούν να εκτιµήσουν συγκριτικά την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων νευροψυχολο‐
γικής αποκατάστασης
5. Να σχεδιάζουν εμπειρικές μελέτες στο χώρο της νευροψυχολογικής /γνωστικής αποκατάστασης

«Βασικές αρχές γνωστικής αποκατάστασης» 
Λάμπρος Μεσσήνης, Κλινικός Νευροψυχολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, Νευροψυχολογίας, Αριστοτέ‐
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

«Διαχείριση των Διαταραχών Προσοχής» 
Αίθρα Γιαζκουλίδου, Κλινική Νευροψυχολόγος, Διδάκτωρ Νευροψυχολογίας του ΑΠΘ 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
 ΜΒ10 Γνωστική νευροαποκατάσταση:Βασικές 

αρχές και μέθοδοι
9

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας
Υποχρεωτικό Νευροαποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Λάμπρος Μεσσήνης 

Κλινικός Νευροψυχολόγος 
Αναπλ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο  Πανε‐
πιστήμιο Θεσσαλονίκης

1ο 

Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Όχι Κανένα
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«Διαχείριση των Διαταραχών Μνήμης» 
Αίθρα Γιαζκουλίδου, Κλινική Νευροψυχολόγος, Διδάκτωρ Νευροψυχολογίας του ΑΠΘ 

«Διαχείριση των διαταραχών γλώσσας και επικοινωνίας» 
Ευγενία Παναγέα, Λογοθεραπευτρια – Λογοπαθολόγος, Κέντρο Αποκατάστασης, Πανεπιστη‐
μιακό Νοσοκομείο Πατρών   

«Διαχείριση των εκτελεστικών ‑ επιτελικών διαταραχών» 
Παναγιώτης Πατρικέλης, Κλινικός Νευροψυχολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παν/μίου Αθη‐
νών 

«Είναι αποτελεσματική η γνωστική αποκατάσταση: Σύγχρονα δεδομένα» 
Γρηγόριος Νάσιος, Νευρολόγος, Αναπλ .Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων 

«Σύγχρονες νευροαπεικονιστικές τεχνικές και παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας προ‑
γραµµάτων νευροαποκατάστασης» 
Φωτεινή  Χρηστίδη, Κλινική Νευροψυχολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εθνικό Καποδι‐
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

33

ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ| ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ, 2021



ΜΒ11 ‑ Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων 

«Νευροψυχιατρικές διαταραχές σε ασθενείς με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση» 
Φίλιππος  Γουρζής  

«Γνωστική αποκατάσταση σε ασθενείς με σχιζοφρένεια» 
Φίλιππος  Γουρζής  

«Γνωστική αποκατάσταση στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις» 
Αίθρα Γιαζκουλίδου  

«Γνωστική αποκατάσταση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση» 
Χρήστος  Μπακιρτζής  

«Εφαρμογή του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης REHACOM σε ασθενείς με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση» 
Λάμπρος Μεσσήνης 

«Ψυχιατρική συννοσηρότητα σε ασθενείς με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη κατά τη γνωστική 
νευροαποκατάσταση – διαχείριση με φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις» 
Μαρία Σκώκου 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
 ΜΒ11 Γνωστική νευροαποκατάσταση 

νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων
9

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας
Υποχρεωτικό Γνωστική Αποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Γρηγόρης Νάσιος  

Αναπλ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
1ο 

Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Όχι Κανένα
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«Γνωστική αποκατάσταση σε ασθενείς με συναισθηματικές διαταραχές» 
Ευανθία Σούμπαση  

«Εμπειρικά τεκμηριωμένη γνωστική αποκατάσταση σε παιδιά μετα από επίκτητη εγκεφαλική βλάβη» 
Αργύρης Καραπέτσας 

«Γνωστική νευροαποκατάσταση και τηλε‑αποκατάσταση σε ασθενείς με μείζονα νευρογνωστική 
διαταραχή οφειλόμενη σε νόσο του Alzheimer και στην ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) – χρήση του 
λογισμικού Rehacom» 
Γρηγόριος Νάσιος – Αναστασία Νούσια 

«Τεχνικές νευροτροποποίησης στη Νευρολογία και την Ψυχιατρική : πρακτικές γνώσεις εφαρμογής 
και ο ρόλος τους στη Νευροαποκατάσταση» 
Γρηγόριος Νάσιος 

«Γνωστική αποκατάσταση της αμέλειας σε ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια» 
Παναγιώτης Πατρικέλης 

«Βασικές αρχές ανάπτυξης και εφαρμογής του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού στη 
νευροαποκατάσταση» 
Γιάννης Βελέντζας 

«Εμπειρία χρήσης του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού στη νευροαποκατάσταση ασθενών με 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια – παρουσίαση περιστατικών & πρακτικές οδηγίες προς κλινικούς» 
Γιάννης Βελέντζας 

35

ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ| ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ, 2021



ΜΒ12 ‑ Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και 
επικοινωνίας 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
 ΜΒ12 Γνωστικηì νευροαποκαταìσταση των 

διαταραχωìν  λοìγου και επικοινωνιìας
5

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο
Κανένα Ιατρικής Εαρινό
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας
Υποχρεωτικό Γνωστική Αποκατάσταση Ελληνικά
Επίπεδο Σπουδών Υπεύθυνος μαθήματος Έτος Σπουδών
1ος Κύκλος Γρηγόρης Νάσιος  

Αναπλ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
1ο 

Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα
Όχι Κανένα

«Λειτουργικά αναδιοργάνωση του εγκεφάλου και νευροαποκατάσταση της αφασίας μετά από εγκε‑ 
φαλικό – αρκεί η κλασική λογοθεραπεία; ‑ νεώτερα δεδομένα και παρουσίαση περιστατικού» 
Γρηγόριος Νάσιος 

«Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας στις άνοιες : ορισμός του πλαισίου διαγνωστικής και 
θεραπευτικής προσέγγισης» 
Γρηγόριος Νάσιος & Λάμπρος Μεσσήνης 

«Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωστικών διαταραχών επικοινωνίας στις σημαντικότερες μείζονες 
νευρογνωστικές διαταραχές» 
Γρηγόριος Νάσιος 

«Αξιολόγηση των γνωστικών διαταραχών επικοινωνίας στις σημαντικότερες μείζονες 
νευρογνωστικές διαταραχές» 
Λάμπρος Μεσσήνης 

«Οργάνωση και εφαρμογή λογοθεραπευτικής αποκατάστασης της αφασίας μετά από ΑΕΕ ‑ 
παρουσίαση περιστατικού» 
Ελεάννα Βιρβιδάκη 
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«Η αξιολόγηση της δυσφαγίας και του κινδύνου εισρόφησης ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο στην οξεία φάση –παρουσίαση της ανιχνευτικής δοκιμασίας FBAS (The Functional Bedside 
Aspiration Screen)» 
Ελεάννα Βιρβιδάκη 

«Evaluation and management of dysphagia in stroke patients: from the Stroke Unit to rehabilitation 
settings – the experience of Ulm’s University Neurological Department team»(*) 
Beate Lindner‑Pfleghar M.Sc. 

«Discussion – dysphagia in stroke»(*) 
Beate Lindner‑Pfleghar M.Sc., Eleanna Virvidaki & Grigorios Nasios 

«Αξιολόγηση και διαχείριση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης στους ασθενείς με μείζονες 
νευρογνωστικές διαταραχές – υποκείμενοι μηχανισμοί, κλινικές εκδηλώσεις, πορεία και η σημασία 
τους στην ποιότητα ζωής» 
Αναστασία Νούσια 

«Αξιολόγηση και διαχείριση της δυσαρθρίας και της δυσφαγίας σε ασθενείς με νόσο του Parkinson – 
θεωρητικό υπόβαθρο»   
Σ. Πολυχρόνης 

«Αξιολόγηση της δυσαρθρίας και της δυσφαγίας σε ασθενείς με νόσο του Parkinson – πρακτικά 
ζητήματα, μέθοδοι και τεχνικές»   
Σ. Πολυχρόνης 

«Διαχείριση της δυσαρθρίας και της δυσφαγίας σε ασθενείς με νόσο του Parkinson – πρακτικά 
ζητήματα, μέθοδοι και τεχνικές αντιμετώπισης» 
Σ. Πολυχρόνης 

(*) Οι διαλέξεις θα δοθούν στα αγγλικά 
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Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑ ‑ Κλινική άσκηση (4 εβδομάδες) 

ΔΕ ‑ Διπλωματική Εργασία 

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει είτε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε ένα συγκεκριμένο 
επιστημονικό θέμα ή διεξαγωγή έρευνας, δηλαδή τη μελέτη ερευνητικού ερωτήματος με  την εφαρμογή 
της κατάλληλης μεθόδου και με τη συλλογή δεδομένων, τα οποία προήλθαν από τη χρήση κατάλληλων 
εργαλείων ή ανάλογων τεχνικών. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας και ο επιβλέπων Καθηγητής ορί‐
ζονται κατά το 1ο μάθημα του Γ' εξαμήνου του ΠΜΣ. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας καταλήγει 
στη συγγραφή κειμένου με συγκεκριμένη δομή. Η προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας 
γίνεται δημόσια στο τέλος του Γ'εξαμήνου. Στα κριτήρια βαθμολόγησης περιλαμβάνονται η ποιότητα 
του γραπτού κειμένου, η επάρκεια του μεθοδολογικού σχεδιασμού και της πορείας διεξαγωγής της 
έρευνας και η ποιότητατης προφορικής παρουσίασης. 
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Ε. Δίδακτρα, Φοίτηση, Εξετάσεις, Βαθμολόγηση
Το ΠΜΣ έχει δίδακτρα, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διαδικασία 

καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
τουΤμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το ΠΜΣ  για 
τις πάσης  φύσης δαπάνες που απαιτούνται  για την εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
γενικά για τη λειτουργία του προγράμματος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται με την έναρξη του εξαμήνου. 
Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ για το κάθε εξάμηνο. Οι χρεώσεις που υπάρχουν από την Τράπεζα και 
διαφέρουν αναλόγως, επιβαρύνουν τον ΜΦ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επι‐
στρέφεται το μέρος των διδάκτρωνπου έχει καταβληθεί, εκτός εάν προκύψει αποδεδειγμένος σοβαρός 
λόγος υγείας.  

Τα μαθήματα στο ΠΜΣ αρχίζουν και τελειώνουν σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε 
εξάμηνο. Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολού‐
θησης του τρέχοντος εξαμήνου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν 
ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε 
μάθημα. Απουσία πέραν του 20% (διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου ήμη έγκυρη παράδοση των 
εργασιών) οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και υπο‐
χρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωμένοι να 
παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του ΠΜΣ. Σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις ενός 
μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες από τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΠΜΣ, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις 
πεδίου, μη έγκαιρη παράδοση των 
εργασιών σε μάθημα.  

H δήλωση παρουσίας, οι αξιολογήσεις και οι εξετάσεις διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω της ηλε‐
κτρονικής εφαρμογής του ΠΜΣ με τη χρήση μοναδικών κωδικών που χορηγούνται στους ΜΦ από το 
τμήμα Ιατρικής καθώς και από το ίδιο το ΠΜΣ. Απαγορεύεται ρητά η κοινοποίηση των προσωπικών 
δεδομένων σε τρίτους και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα τιμωρείται αυστηρά, ακόμη και με αποβολή 
από το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, θα εξετάζεται από την ΣΕ. 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου σύμφωνα με το 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επαναληπτικές εξετάσεις για το Α και Β εξά‐
μηνο θα πραγματοποιούνται Σεπτέμβριο και Ιούνιο αντίστοιχα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΣΕ μπορεί 
να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο εξετάσεων. Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξε‐
τάσεις (κανονική και επαναληπτική εξαμήνου) οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος, 
θα έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου του νέου κύκλου 
σπουδών ή στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Ο βαθμός των μαθημάτων που έχει επιτύχει ο Μετα‐
πτυχιακός Φοιτητής κατοχυρώνεται. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο φορές στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα μεόσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται εκ νέου, ύστερα από 
την υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος ή μαθημάτων στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου 
κύκλου σπουδών. Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε δύο ή περισσότεραμαθήματα σε κάθε εξάμηνο δια‐
γράφονται από το ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση επανεξετάζονται μετά το πέρας των εξετάσεων Ιουνίου.  

Η βαθμολογία, που με επιτυχία έχουν αξιολογηθεί, έχει ως  ελάχιστο βαθμό το 5,0 με άριστα το 
10 και κατατίθεται στη Γραμματεία των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος από τον Υπεύθυνο 
Καθηγητή. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρε‐
ώσεις στο ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται σύμφωνα μετο τελετουργικό του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας παρουσία εκπροσώπων των Πρυτανικών 
Αρχών. Ο τύπος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και το κείμενο της καθομολόγησης των δι‐
πλωματούχων καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
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Στ. Αξιολόγηση ΠΜΣ

Οι υπεύθυνοι και διδάσκοντες καθηγητές μετά τηλήξη κάθε χρόνου λειτουργίας του προτεινό‐
μενου προγράμματος, παραδίδουν έκθεση με τις παρατηρήσεις τους ανά διδασκόμενο μάθημα και αντι‐
κείμενο και προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τη λήξη κάθε   του 
προτεινόμενου προγράμματος, παραδίδουν υποχρεωτικά ανώνυμο   συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 
στη Γραμματεία του προγράμματος, που αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδα‐
σκαλίας και εξέτασής του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για τη βελτίωση και αξιολόγησή του με 
δεδομένη κλίμακα. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, θα γίνει αξιολόγηση του προ‐
γράμματος από δυο επιτροπές, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Όλα ταέγγραφα αξιολόγησης λαμβά‐
νονται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης και γίνονται διορθωτικές αλλαγές ‐ όπου αυτό είναι 
εφικτό  για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. 
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