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ρόλογος 

Η Ιατρική αποτελεί σήμερα μία από τις ταχέως εξελισσόμενες επιστήμες. Νέες εξελίξεις 
υπάρχουν στις διαγνωστικές μεθόδους, στη θεραπεία, στις βασικές επιστήμες και στην προ-
ληπτική Ιατρική, σκιαγραφώντας ένα ταχύτατα εξελισσόμενο πεδίο. Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί 
των εξελίξεων, που συχνά οι νέες εκδόσεις πολλών συγγραμμάτων διαφόρων ιατρικών ει
δικοτήτων είναι σε ορισμένα σημεία πεπαλαιωμένες ήδη από τη στιγμή της πρώτης κύκλο-
φορίας τους. 

Σήμερα, στην αυγή του 21ου αιώνα, αναμφίβολα η Ιατρική είναι πολύ διαφορετική συ
γκριτικά με ό,τι είχε γνωρίσει στα φοιτητικά της χρόνια η πλειοψηφία ημών που σήμερα 
αποτελούμε το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών. Η οριοθέτηση της γενετικής βάσης πολλών νοσημάτων, η αποσαφήνιση της 
παθοφυσιολογίας τους σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, οι νέες απεικονιστικές τεχνικές, 
τα νέα δραστικά φάρμακα και θεραπευτικές τεχνικές, αποτελούν μερικές από τις παραμέ
τρους που συνθέτουν την αλματώδη ανάπτυξη. Παράλληλα, η προληπτική Ιατρική, εδραιώ
νει με νέα, ισχυρά στοιχεία την κυρίαρχη θέση της στην αποφυγή των καρδιαγγειακών πα
θήσεων, των νεοπλασματικών νοσημάτων και των ειδικών λοιμώξεων, που αποτελούν τις 
πρωταρχικές αιτίες θανάτου στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες. 

Η βασική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην αποτύπωση 
αυτής της γνώσης που έχει προκύψει από τις σύγχρονες προόδους της Ιατρικής. Το προ
πτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών απο
τελεί αδιαφιλονίκητα τον κύριο προορισμό και σκοπό της Σχολής, η οποία αποτέλεσε και 
συνεχίζει να αποτελεί πρωτοστάτη στην εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής στη χώρα μας. Πα
ράλληλα, τα Εργαστήρια και οι Κλινικές της Σχολής διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση Ιατρών και άλλων συναφών επιστημόνων. Ειδικότερα, τα τελευ
ταία έτη η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέβαλε σημαντική προσπάθεια με 
σκοπό να επιτύχει την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και αυρια
νών νέων ιατρών. Παράλληλα ανέπτυξε προγράμματα εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτη
τών από τα οποία έχουν ήδη αποφοιτήσει οι πρώτοι επιτυχόντες με δίπλωμα μεταπτυχια
κής εκπαίδευσης (masler). Επιπρόσθετα, ενδυναμώνοντας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 
Ελλήνων Ιατρών με προγράμματα μετεκπαιδευτικών διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων 
υπό την αιγίδα των διαφόρων Κλινικών και Εργαστηρίων της Σχολής, έχει καταφέρει να 
δημιουργήσει ένα καταξιωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα δρώμενα των επιστημών υγεί
ας στη χώρα μας. 

Η Ερευνητική έκρηξη που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην Ιατρική Σχολή του Πα
νεπιστημίου Αθηνών έρχεται ως επιστέγασμα του εκπαιδευτικού και κλινικού έργου των 
Κλινικών και Εργαστηρίων της. Ο οραματισμός και η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα 
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όλων των τμημάτων που απαρτίζουν την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν 

αναδείξει τη Σχολή σε σημαντικό ερευνητικό κέντρο σε διεθνές επίπεδο, όπως προκύπτει 

από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και τον αριθμό των ανα

κοινώσεων σε μεγάλα διεθνή συνέδρια. 

Το συνολικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κλινικό έργο της Ιατρικής Σχολής του Πανε

πιστημίου Αθηνών, αλλά και το ερευνητικό έργο ανά Τομέα της Σχολής και ανά τμήμα αυ

τής (Κλινική/Εργαστήριο) αποτυπώνεται στις επόμενες σελίδες της παρούσας έκδοσης. 

Στόχος της αξιολόγησης της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρ

κεια των τελευταίων ετών είναι να αποτελέσει εφαλτήριο βελτίωσης και αναβάθμισης των 

παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και έρευνας στη χώρα μας. Μέσα από τη συ

νοπτική αυτή παρουσίαση θέλουμε επίσης να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε όλους 

όσους συνέβαλαν (ιατρούς και συναφείς επιστήμονες, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, 

βοηθητικό προσωπικό) από την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής, ώστε η Σχολή μας να φτάσει 

στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Πιστεύουμε δε ότι η παρουσίαση αυτή θα συνεισφέρει 

στην εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της αρμονικής συνύπαρξης των τριών συνισταμέ

νων, δηλαδή του εκπαιδευτικού, του κλινικού και του ερευνητικού έργου, που αποτελούν 

προϊόν του συνδυασμού της πείρας των καταξιωμένων παλαιότερων συναδέλφων και του 

ενθουσιασμού και της παραγωγικότητας των νεότερων. 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εκδοτικό οίκο Ιατρικών Εκδόσεων "Π. Χ. Πα-

σχαλίδης" για την καλαίσθητη και άρτια επιμελημένη έκδοση. 

Με εκτίμηση, 

Καθηγητής Χριστόδουλος Ι. Στεφανάδης 

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος 

Αν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ευχαριστούμε τα άτομα π ο υ ασχολήθηκαν με την αξιολόγηση 

Ψαλτοπσύλου Θεοδώρα, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Νικολοπαύλου Ευθυμία, Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Αναστασοπούλου Μαρία, Γραμματέας Προέδρου Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Παπαϊωάννου Θεόδωρος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Καραμπελάς Ιωάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Νικολούτσου Μαρία, Διοικητικός Υπάλληλος τμήματος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Κουφολούκα Κυριακούλα, Διοικητικός Υπάλληλος τμήματος Μηχανοργάνωσης Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών 
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/. Η Διαδικασία της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της δια

δικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωση της. 

1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα. 

7.7.7. Ποια ήταν η σύνθεση της OME Α; 

Το παρόν προσχέδιο ετοιμάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής 

υπό την επίβλεψη του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής, κ. Καθ. Στεφανάδη Χ. και του Αναπλ. 

προέδρου της Ιατρικής Σχολής κ. Δημόπουλο Μ.Α. Η ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης απαρτί

ζεται από τους: Στεφανάδης Χριστόδουλος (Καθηγητής), Δημόπουλος Αθανάσιος - Μελέτιος 

(Καθηγητής), Χρούσος Γεώργιος (Καθηγητής), Ζακόπουλος Νικόλαος (Καθηγητής), 

Σταυριανέας Νικόλαος (Καθηγητής), Γουλιάμος Αθανάσιος (Καθηγητής), Γεωργίου Ευάγγελος 

(Καθηγητής), Κουράκλης Γρηγόριος (Καθηγητής), Βασιλόπουλος Δημήτριος (Καθηγητής), μετά 

από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της 10/4/2009. Ως εκπρόσω

πος των φοιτητών ορίστηκε ο Βαϊόπουλος Αριστείδης. 

7.7.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 

Η ΟΜΕΑ, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων συνεργάστηκε άμεσα με όλα τα μέλη ΔΕΠ, το 

εργαστηριακά και διοικητικό προσωπικό, καθώς και με τους φοιτητές κάθε βαθμίδας. 

1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; 

Η Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, τα αρχεία του ΕΚΠΑ, διεθνείς βάσεις καταγραφής 

ερευνητικών εργασιών αποτελούν κάποιες από τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες. 

1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; 

Στην παρούσα και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα αποτελέσει ένα από τα κυριότε

ρα μελήματα, ώστε να υπάρχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. 

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδι

κασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

Με την σωστή μηχανοοργάνωση και τον καταμερισμό των ευθυνών τα τελικό παραδοτέο της 

εσωτερικής αξιολόγησης θα είναι εντυπωσιακά εκτεταμένο και στον τεράστιο όγκο της δουλειάς που 

έχουν επιτελέσει τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, το λοιπό εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό, 

σε συνεργασία με τους φοιτητές σε κάθε βαθμίδα: προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς. 

1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. 
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2. Παρουσίαση του 

Τμήματος 

Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του. 

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, 

συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ). 

Οι προπτυχιακές σπουδές παρέχονται στο κεντρικό κτίριο της Ιατρικής Σχολής που βρίσκεται 

στο Γουδί (Μ.Ασιας 75, 11527), στην Αθήνα, όπως και σε όλες τις Πανεπιστημιακές Κλινικές, οι 

οποίες είναι διασκορπισμένες σε διάφορα νοσοκομεία στην Αθήνα που διαθέτουν πανεπιστημιακές 

κλινικές, όπως και στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Αττικό, Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Στο Γουδή 

βρίσκονται τ α Εργαστήρια που εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές επιστήμες και τους προετοι

μάζουν για την είσοδο στις κλινικές. Εδώ βρίσκεται και το Κτήριο διοίκησης της Ιατρικής Σχολής. 

Εφαπτόμενο και με εξαιρετική διαχρονική κλινική δραστηριότητα και προσφορά βρίσκεται το Λαϊκό 

Νοσοκομείο, το οποίο στεγάζει πολλές πανεπιστημιακές κλινικές. Στο Νοσοκομείο Συγγρού βρίσκε

ται η πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, ενώ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Τ.Γεννηματάς" 

στεγάζεται η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική. Πολύ κοντά στο κτηριακό συγκρότημα του 

Γουδή βρίσκεται το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομειακό σύμπλεγμα στον ευρωπαϊκό χώρο, τα 

νοσοκομεία Αγία Σοφία και Παναγή-Αγλαια Κυριακού, που διαθέτουν πανεπιστημιακές παιδιατρι

κές κλινικές. 

Επιπρόσθετα, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στεγάζει σήμερα πολλές πανεπιστημιακές κλινικές 

και είναι διεθνώς γνωστό για το υψηλό κλινικό του επίπεδο και την ερευνητική του δραστηριότητα. 

Παραπλεύρως βρίσκεται και το νοσοκομείο "Αλεξάνδρα", ευρύτερα γνωστό ως κέντρο Μαιευτικής 

και Γυναικολογίας που στεγάζει επίσης τη θεραπευτική κλινική. Στο νοσοκομείο νοσημάτων θώρα

κος "Σωτηρία" στεγάζεται η πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική, ενώ τα τελευταία χρόνια και 

παθολογική κλινική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο του νοσοκομείου. Ο Ευαγγελισμός, το 

μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αθήνας στεγάζει τις κλινικές Εντατικής θεραπείας και Νευροχειρουργι

κής και παλαιότερα τη δεύτερη προπαιδευτική παθολογική κλινική μέχρι την πρόσφατη μετακίνη

ση της στο Αττικό Νοσοκομείο. Το μεγαλύτερο τραυματολογικό και ορθοπαιδικό νοσοκομείο της 

χώρας, το ΚΑΤ στεγάζει ορθοπαιδική πανεπιστημιακή κλινική όπως και το Κωνσταντοπούλειο της 

Νέας Ιωνίας. Στο Σισμανόγλειο στεγάζεται η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή ουρολογική κλινική. Το 

Ευγενίδειο θεραπευτήριο, πανεπιστημιακό νοσοκομείο από εικοσαετίας, στεγάζει κλινικές και ερ

γαστηριακές ερευνητικές μονάδες της Ιατρικής Σχολής. 

Τέλος, το 2003 παραχωρείται στην Ιατρική Σχολή από την Ελληνική πολιτεία το Αττικό Νοσοκο

μείο, και στελεχώνεται ευθύς εξαρχής με 150 μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής. Είναι το πρώτο γενικό 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο μετά από τα Αρεταίειο και Αιγινήτειο που λειτούργησαν έναν αιώνα 

νωρίτερα. Περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες. Με την 

διαρκή στήριξη του κράτους μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα πανεπιστημιακού νοσοκομείου διε

θνώς και στην κλινική άσκηση, αλλά και την εργαστηριακή έρευνα. Το γεγονός ότι το νέο αυτό νο-
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σοκομείο δεν περιορίζεται χωροταξικά του δίνει την δυνατότητα για σχεδόν απεριόριστη κτηριακή 

εξέλιξη και επέκταση. 

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος 

2.2.7. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά 

την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).1 

Τα μέλη ΔΕΠ που εργάζονται στην Ιατρική Σχολή είναι περίπου 730. Από αυτά περίπου 70 εί

ναι τακτικοί καθηγητές, 250 και 250 οι αναπληρωτές και οι επίκουροι, ενώ οι υπόλοιποι είναι λέ

κτορες. Το διοικητικό προσωπικό ανέρχεται στα 25 περίπου άτομα για την Γραμματεία αλλά 

υπάρχουν πολύ περισσότερα στις γραμματείες των Κλινικών και Εργαστηρίων. Από το Υπουργείο 

Παιδείας δίνονται κάθε έτος 50-10 νέες θέσεις, ενώ η ορκωμοσία των ατόμων που για πρώτη φορά 

γίνονται μέλη ΔΕΠ κυμαίνεται από 1-1.5 έτη. Λόγω της διασποράς των μελών ΔΕΠ σε κλινικές και 

εργαστήρια σε νοσοκομεία όλης της Αθήνας και του μεγάλου αριθμού προπτυχιακών, μετπατυχια-

κών και διδακτορικών φοιτητών κρίνεται αναγκαία η αύξηση των μελών ΔΕΠ. 

2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυ

χιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.2 

Περίπου 200 νέοι φοιτητές εισέρχονται στην Ιατρική Σχολή ανά έτος, με αποτέλεσμα στα 6 

έτη σπουδών οι προπτυχιακοί φοιτητές να ξεπερνούν τους 1000. Οι μεταπτυχιακοί αναέρχονται 

στους 1500 με αυξητικές τάσεις, αφού έχουν εγκριθεί και άλλα μεταπτυχιακά, ενώ οι διδακτορικοί 

ξεπερνούν την τελευταία 5 ετία τις 2000. 

2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. 

2.3.7. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του; 

Με το Βασιλικό Διάταγμα της 18/30 Μαρτίου 1835 "περί συστάσεως θεωρητικού και πρακτι

κού διδασκαλικού καταστήματος χειρουργίας, φαρμακοποιίας και ιατρική" ιδρύθηκε η Ιατρική Σχο

λή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου αναφερόταν η δυσκολία μεν της αμέσου συστάσεως σχολεί

ου "υψηλών επιστημών" αλλά και καταδεικνυόταν η επιβλητική ανάγκη της άμισθης εκπαίδευσης 

των εμπειρικών γιατρών και των αυτών που μελλοντικά θέλουν να ασκήσουν την Ιατρική. 

2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκο

πούς του Τμήματος; 

Η Ιατρική Σχολή της Αθήνας αποτέλεσε όλα τα χρόνια την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης 

και εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης στη χώρα μας, στελεχώνοντας με αποφοίτους της τις νέες Ια

τρικές Σχολές-Τμήματα που ιδρύθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι γνωστή η ενεργός και πολυ

πληθής παρουσία μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής σε όλα τα διεθνή συνέδρια, ερευνητικά φόρα και 

επιτροπές. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με το έργο των μελών της συγκαταλέγεται 

σήμερα στις κορυφαίες ιατρικές σχολές παγκοσμίως. Έμπειροι και δραστήριοι ερευνητές-ιατροί με 

καινοτόμες ιδέες και τεχνικές, δουλεύοντας με ιδιαίτερο ζήλο και μεράκι σε διάφορα εργαστήρια και 

κλινικές του πανεπιστημίου, συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξέλιξη της Επιστήμης, προσφέρουν στη 

διδασκαλία και καταφέρνουν να δημοσιεύουν τις εργασίες τους στα μεγαλύτερης απήχησης ιατρι

κά περιοδικά του κόσμου τιμώντας το Πανεπιστήμιο και τη χώρα μας. 

Απόφοιτοι της Ιατρικής Αθηνών, άλλωστε, είναι οι κορυφαίοι γιατροί Γεώργιος Παπανικολάου 

και Γεώργιος Κοτζιάς. Καταξιωμένοι δάσκαλοι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του σήμερα αναμένεται 

Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 11-1. 
Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 11-2.1 και 11-2.2 
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να έχουν παρόμοια αναγνώριση στο πάνθεον της παγκόσμιας ιατρικής επιστήμης. Η Ιατρική Σχολή 

καθ' όλη την διάρκεια της πορείας της έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με κορυφαία πανεπι

στήμια και ιατρικές σχολές του εξωτερικού και υπάρχει μια συνεχής διάχυση πληροφορίας, γνώσης 

και επιστήμης. Έτσι, μέλη της Ιατρικής Αθηνών έχουν διακριθεί και τιμηθεί για το έργο τους και την 

προσφορά τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, ενώ η Ιατρική Σχολή έχει 

αναγορεύσει ως επίτιμους διδάκτορες της, κορυφαίους ακαδημαϊκούς της αλλοδαπής που έχουν 

διακριθεί παγκοσμίως για το έργο τους. 

Το σημαντικότερο έργο, όμως, της Ιατρικής Αθηνών μετά αυτό της διδασκαλίας των φοιτητών 

της είναι η τεράστια κοινωνική της προσφορά. Οι πανεπιστημιακές κλινικές συμμετέχουν, αποτε

λώντας την "αιχμή του δόρατος", στο πρόγραμμα εφημέριων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 

αντιμετωπίζουν καθημερινά έναν πολύ μεγάλο αριθμό ιατρικών περιστατικών και πολλά σπάνια 

νοσήματα από όλη την ελληνική επικράτεια. Στον τομέα της θεραπείας πρωτοποριακές θεραπευ

τικές προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί διεθνώς στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ιατρικής Σχο

λής και αφορούν στην αντιμετώπιση παθολογικών και χειρουργικών παθήσεων, της καρδιαγγεια

κής νόσου, του καρκίνου, εκφυλιστικών ασθενειών του νευρικού συστήματος, του ανοσοποιητικού, 

και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια, με σημαντικότατες προσπάθειες μελών της Ιατρικής Σχολής 

όπως αρθρογραφίες, ομιλίες σε δήμους και άλλους φορείς έχει κατορθωθεί η αφύπνιση του κό

σμου και η αλλαγή βλαβερών για την υγεία συνηθειών. Η ανάδειξη της σημασίας της διατροφής και 

της σωματικής άσκησης έχουν αρχίσει ήδη να αποφέρουν τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, 

ισχυροποιώντας το Ιπποκρατικό "προλαμβάνε ι ν ή θεραπεύειν". Η διαρκής ενημέρωση για θέματα 

ψυχικής υγείας και τα ναρκωτικά, για την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις αποτελούν προ

τεραιότητα. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τους άξιους ερευνητές των Εργαστηρίων της Ιατρι

κής Σχολής Αθηνών που τ α αποτελέσματα των ερευνών τους θέτουν τις βάσεις για την εφαρμογή 

καινοτόμων θεραπειών. 

2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ βρύσης) στόχων του Τμήμα

τος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; 

Δεν υπάρχει απόκλιση από τους στόχους του Τμήματος, έτσι όπως ίσχυαν στο παρελθόν, με 

αυτούς που σήμερα η Ιατρική Σχολή της Αθήνας επιδιώκει να ικανοποιήσει. Η εκπαίδευση προ

πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Παράλληλα 

η μεγάλη ερευνητικά παραγωγή, το σημαντικό κλινικό έργο και η κοινωνική προσφορά αποτελούν 

επιπρόσθετους τομείς που το Τμήματα επιδιώκει να προσφέρει. 

2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, 

ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; 

Επιτυγχάνονται σε πολύ καλό βαθμό οι στόχοι του Τμήματος. Πάντοτε βέβαια υπάρχουν πε

ριθώρια βελτίωσης, με τη βοήθεια της Πολιτείας. 

2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ 

βρύσης) στόχων του Τμήματος; 

Δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης. 

2.4. Διοίκηση του Τμήματος. 

2.4.7. Γ7ο;ες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

Οι Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα είναι: 

1. Επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών 

2. Επιτροπή Προγράμματος σπουδών 
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3. Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας 

4. Επιτροπή Προγραμματισμού θέσεων ΔΕΠ 

5. Επιτροπή κληρώσεων Εκλεκτορικών Σωμάτων 

6. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης 

2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 

Στην Ιατρική Σχολή υπάρχουν 3 ειδών εσωτερικοί κανονισμοί: 

1. των Εργαστηρίων και Κλινικών (πίνακας) 

2. των Μεταπτυχιακών (κάθε ΠΜΣ έχει δικό του εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη 

Γενική Συνέλευση Τμήματος) 

3. για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 

Κλινικές & Εργαστήρια ΦΕΚ Ιδρύσεως 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ET ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΓΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ 

Β'ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β'ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

Β'ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Β' ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΒΏ.Ρ.Λ. ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β' ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

17/21.3.03 

1754/26.11.03 

Π.Δ 81/90 40/Α/90 

236/26.2.07 

126/24.6.71 

6/30.1.92 

523/5.5.03 

523/5.5.03 

523/5.5.03 

523/5.5.03 

1864/14.9.07 

899/3.7.03 

899/3.7.03 

523/5.5.03 

899/3.7.03 

899/3.7.03 

899/3.7.03 

899/3.7.03 

899/3.7.03 

899/3.7.03 

899/3.7.03 

224/6.10.89 

1574/20.10.04 

143/Α/83 Π.Δ 81/90 

236/26.2.07 

1658/9.11.04 
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Κλινικές & Εργαστήρια 

Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Β'ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Α ΠΡΟΠ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΒΌΥΡΟΛΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Β'ΠΡΟΠ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΠΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Β'ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Β'ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΠΑΣ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΠΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

ΦΕΚ Ιδρύσεως 

1520/1.8.08 

899/3.7.03 

182/6.10.93 

236/22.2.07 

1262/17.8.04 

1981/31.12.04 

93/14.6.93 

1177/22.8.03 

625/25.8.89 

1535/17.8.07 

286/10.2.04 

70/14.05.93 

214/17.10.97 

1185/25.8.03 

1185/25.8.03 

110/10.6.96 

973/τευχ.Β727.11.91 

128/65 τ.Α 

852/1.6.07 

852/1.6.07 

852/1.6.07 

852/1.6.07 

Π.Δ. 143/10.6.96 

37/1.3.02 

1494/17.8.07 

Α 86/23.3.23 

49/1.3.73 τ. Α 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

10.12.1938 

900/3.7.03 

199/29.11.94 

145/8.7.97 

6/30.1.92 

108/27.5.99 

900/3.7.03 

900/3.7.03 

900/3.7.03 

900/3.7.03 

900/3.7.03 
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2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή 

στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι Τομείας του Τμήματος με τους Διευθυντές κατά 

το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009. θεωρούμε ότι η παρούσα διάρθρωση έχει λειτουργικότητα και 

σωστή συλλογιστική και βοηθά στην πραγμάτωση της αποστολή της Ιατρικής Σχολής. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ-ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ 

Σταυριανέας Ν. 

Γουλιάμος Α. 

Γεωργίου Ε. 

Βασιλόπουλος Δ. 

Παπαλάμπρος Ε. 

Κρεατσάς Γ. 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Επιπρόσθετα, στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι Τομείς του Τμήματος με τους 

Διευθυντές κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ- ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ 

Ζακόπουλος Ν. 

Πατσουρης Ε. 

Παπαδοπούλου - Νταϊφώτη Ζ. 

Βασιλόπουλος Δ. 

Παπαλάμπρος Ε. 

Κρεατσάς Γ. 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 
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3. Προγράμματα 

Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 

προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια 

σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο 

έντυπο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιό

τητας Ακαδημαϊκών Μονάδων" Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). 

Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: 

α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήμα

τος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνη

τικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

3.7.7. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

Στην Ιατρική Σχολή Αθήνας κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που 

ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Τα μαθήματα που προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά, κατανεμημένα σε 12 εξά

μηνα. Στα χειμερινά ανήκουν τ α 1, 3, 5, 7, 9, 11 εξάμηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμή

νου διδάσκονται το μαθήματα του 2, 4, 6, 8, 10, και 12 εξαμήνου. Η εκπαίδευση των φοιτητών γί

νεται μέσω των παραδόσεων των μαθημάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές 

ασκήσεις και τις κλινικές ασκήσεις. Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 49 υποχρεωτικά 

μαθήματα, ενώ από τα μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά, ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 

τουλάχιστον 12. 

Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχο

λής, ενώ το πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε ΑπριΛιο. Ο Πρόεδρος της Σχολής συγκροτεί 

Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της ΓΣ της Σχολής με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετι

κή εισήγηση στη ΓΣ, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων. Η απόφαση 

της ΓΣ για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στην Πρυτανεία και δημοσιεύεται στον Οδηγό 

Σπουδών της Σχολής. 

Στον Πίνακα 3.1 παρατίθεται το πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Ακαδημαϊκό 

Έτος 2008-2009, με παράλληλη καταγραφή των διδακτικών ωρών. 

Στον Πίνακα 3.2 καταγράφεται το περιεχόμενο των υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το ίδιο 

Ακαδημαϊκό Έτος. 

Ο Πίνακας 3.3 αναφέρεται στα κατ'επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. 
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Στον Πίνακα 3.4 ενημερωτικά παρουσιάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών μα

θημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009. 

Στον Πίνακα 3.5 ενημερωτικά παρουσιάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών κατ' 

επιλογήν μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009. 

3.7.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προ

πτυχιακών Σπουδών; 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι έτσι δομημένο, ώστε να καλύπτει όλες τις θεμα

τικές ενότητες που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο νέος γιατρός. Τα μαθήματα προχωρούν από τα 

προκλινικά (τα 3 πρώτα έτη) στα κλινικά (τα 3 επόμενα), ενώ υπάρχουν σκέψεις ώστε τ α κλινικά 

να αρχίσουν από το τρίτο έτος, ώστε να εντρυφήσει ο φοιτητής όσο το δυνατό νωρίτερα στην 

πρακτική, την επαφή και την κλινική εξέταση του ασθενή. Στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπου

δών σε συνεργασία με τους φοιτητές γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν άμεσα όλα τα θέματα που 

αφορούν τα μαθήματα, αλλά και να επικαιροποιείται το πρόγραμμα, όσο είναι δυνατόν. 

3.7.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα 

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 

αντίστοιχο χρόνο για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, 

του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τυπικά τρεις (3) εβδομάδες για 

τις περιόδους Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και δύο (2) εβδομάδες για την περίοδο 

του Ιουνίου, που συνήθως, οι φοιτητές ζητούν να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. 

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στα μαθή

ματα του χειμερινού εξαμήνου, ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα του εαρινού εξα

μήνου. Κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και 

των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού). Ο επι πτυχίω φοιτητής έχει το δικαίωμα να εξετάζε

ται, σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, στα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Επιπλέον, 

με απόφαση Συγκλήτου οι επι πτυχίω φοιτητές της Ιατρικής Σχολής (μόνον) έχουν και τέταρτη 

εξεταστική περίοδο απο 20 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορί

ζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και 

προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις. Αν φοιτητής απο

τύχει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, το Δ.Σ. τμήματος 

μπορεί, ύστερα από αίτηση του και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, που 

προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του τμήματος, να ορίζει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης 

στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής. Οι φοιτητές του 11ου και 12ου εξαμήνου, 

έχουν τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης μόνον σε έως 4 μαθήματα 

Τέλος, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των 

προπτυχιακών σπουδών ενός τμήματος προσαυξανόμενου κατά δύο (2) έτη, δεν χορηγούνται οι 

προβλεπόμενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως ιατροφαρμακευτική και νοσο

κομειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, 

στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις κ.ά. 

Τόσο για τ α υποχρεωτικά όσο και για τα κατ'επιλογήν μαθήματα, οι εξετάσεις γίνονται από τον 

διδάσκονται ή τους διδάσκοντες στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη, γραπτά, με ερωτή

σεις πολλαπλών ερωτήσεων, ανάπτυξης ή προφορικά. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται 

με την κλίμακα 0-10, με βάση επιτυχίας το 5 και χωρίς τη χρήση κλάσματος. Το εξεταστικό σύστη

μα αυτό είναι το ευρέως χρησιμοποιούμενο σχεδόν σε όλες τις σχολές. Ανά μαθήματα υπάρχουν 

και άλλοι τρόποι αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα, η παράδοση εργασιών σε θεματολογία που 

έχει προκαθοριστεί από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος. 
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3.7.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων του εξωτερικού. Επι

πρόσθετα, Οι Έλληνες φοιτητές Ιατρικής, όπως και την Αθήνας έχουν τη δυνατότητα, μέσω της 

Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (Hellenic Medical 

Student's International Committee), HelMSIC να πηγαίνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στο εξω

τερικό, μετά από εξετάσεις που διενεργούνται μεταξύ των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Η HelMSIC 

οργανώνει κάθε χρόνο προγράμματα ανταλλαγών με τα οποία 230 και πλέον Έλληνες φοιτητές Ια

τρικής φιλοξενούνται κι εκπαιδεύονται σε ιατρικές σχολές του εξωτερικού για ένα μήνα, ενώ αντί

στοιχος αριθμός ξένων φοιτητών εκπαιδεύεται και φιλοξενείται στις ιατρικές σχολές της χώρας. Η 

Τοπική επιτροπή Αθήνας της HelMSIC διαθέτει γραφείο δίπλα απ' το "Παπουλάκειο" Αναγνωστή

ριο της Ιατρικής Σχολής και η τακτική συνέλευση των μελών γίνεται κάθε εβδομάδα 

(www.helmsic.gr, www.athens.helmsic.gr). 

Ακόμη, το πρόγραμμα Σωκράτης/Ερασμος δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυ

χιακούς φοιτητές αλλά και σε φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή να φοιτήσουν σε Ευρω

παϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες. Η διάρκεια των σπουδών 

στο εξωτερικό κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες και εξαρτάται από τις επιμέρους συμφωνίες που συ

νάπτουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής. Τέλος, μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, μέσω συνεργα

σιών που έχουν με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού βοηθούν τους φοιτητές να έρθουν σε επα

φή με ιδρύματα του εξωτερικού και να παρακολουθήσουν κάποια κλινική ή εργαστήριο. 

3.7.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

Δεδομένου της μεγάλης Ακαδημαϊκής εμπειρίας των μελών ΔΕΠ η πρακτική άσκηση των φοι

τητών είναι πολύ σημαντική και γίνεται τόσο σε προκλινικά όσο και σε κλινικά μαθήματα. Επίσης, 

σε περίπτωση απουσιών των φοιτητών συστήνεται η παρακολούθηση εφημέριων, ώστε να ανα

πληρωθεί το κενό. 

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών3 

3.2.7. Τήλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η Ιατρική Σχολή Αθήνας διαθέτει φέτος 21 ενεργά μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ τ α προ

γραμματισμένα προς υλοποίηση μεταπτυχιακά είναι 13. Ο συνολικός αριθμός ενεργών μεταπτυ

χιακών φοιτητών ανέρχεται στους 1500. 

Πιο αναλυτικά, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2003-2004 είχε 5 ΠΜΣ ως 

εξής: 

1. Βιοστατιστική (Ξεκίνησε με επιχορήγηση από το ΕΠΕΑΕΚ και συνέχισε με δίδακτρα ύψους 

1.200 Ευρώ/εξάμηνο έως σήμερα) - Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια κα Κ. Κατσουγιάννη 

2. Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (Ξεκίνησε με επιχορήγηση από το ΕΠΕΑΕΚ και συνέχισε με δίδα

κτρα ύψους 3.000 Ευρώ/συνολικά έως σήμερα) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγητής 

Π. Δημητρίου. 

3. Μοριακή Ιατρική (Ξεκίνησε με επιχορήγηση από το ΕΠΕΑΕΚ έως 31/8/2008 και θα συνεχίσει 

δωρεάν)-Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ν.Π. Ανάγνου. 

4. Επεμβατική ακτινολογία (Ξεκίνησε με επιχορήγηση από το ΕΠΕΑΕΚ έως 31/8/2008 και θα συ

νεχίσει με δίδακτρα-και συνεχίζει με δίδακτρα 1.000/εξάμηνο έως σήμερα) - Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Δ. Κελέκης 

3 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ. 
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5. Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική (Ξεκίνησε με επιχο

ρήγηση από το ΕΠΕΑΚ και πλέον δεν προκηρύσσεται). - τελευταίος Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Καθηγητής κ. Γ. Κρεατσάς. 

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 στη Σχολή λειτούργησαν 10 ΠΜΣ, (τα 5 παραπά

νω σύν 5 νέα): 

6. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας (Ξεκίνησε με επιχορήγηση από το ΕΠΕΑΕΚ και συνέχισε με 

δίδακτρα ύψους 1.000 Ευρώ/εξάμηνο έως σήμερα) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθη

γητής κ. Γ. Τούντας 

7. Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία (Ξεκί

νησε με επιχορήγηση από το ΕΠΕΑΕΚ έως 31/8/2008 και θα συνεχίσει με δίδακτρα 700 Ευ

ρώ/εξάμηνο έως σήμερα) - Επιστημονική Υπεύθυνη Αναπλ. Καθηγήτρια κα Π. Σταμάτη-Νικο-

λοπούλου 

8. Περιβαλλοντική Υγεία-Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση (Ξεκίνησε με επιχορήγηση από το 

ΕΠΕΑΕΚ και συνέχισε με δίδακτρα ύψους 1.500 Ευρώ/εξάμηνο έως σήμερα) - Επιστημονική 

Υπεύθυνη Αναπλ. Καθηγήτρια κα Α. Λινού. 

9. Μονάδες Εντατικής θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδα

κτρα ύψους 1.000 Ευρώ/εξάμηνο) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Χρ. Στεφανάδης 

10. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική. (Ξεκίνησε με 

επιχορήγηση από το ΕΠΕΑΕΚ έως 31/8/2008 και θα συνεχίσει με δίδακτρα 1.000 Ευρώ/εξάμη

νο έως σήμερα) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγητής κ. Χρ. Τσιγκρής. 

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 στη Σχολή λειτούργησαν 12 ΠΜΣ, (τα 10 παρα

πάνω συν 2 νέα): 

11. Μονάδες Εντατικής Οεραπείας-Επείγουσα Νοσηλευτική (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 

ύψους 750 Ευρώ/εξάμηνο) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Χ. Ρούσσος. 

12. Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Ερευνα (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα ύψους 

1.250 Ευρώ/εξάμηνο) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Γ. Χρούσος 

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 στη Σχολή λειτουργούν 18 ΠΜΣ, (τα παραπάνω 

12 σύν 6 νέα): 

13. Ελεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας (Ξεκίνησε με δίδακτρα ύψους 4.000 Ευρώ/εξά

μηνο) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Γ. Χρούσος. 

14. Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 1.250 Ευρώ/ 

εξάμηνο) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγητής κ. Ο. Ρόζενμπεργκ. 

15. Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 

3.250 Ευρώ/έτος) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Δ. Κρεμαστινός. 

16. Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 750 Ευρώ/εξάμηνο) 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Επικ. Καθηγητής κ. Γ. Μαστοράκος 

17. Μεταβολικά Νοσήματα Οστών (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 750 Ευρώ/εξάμηνο) -

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Γ.Π. Λυρίτης. 

18. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 1.000 Ευρώ/εξάμη

νο) - Επιστημονική Υπεύθυνη Αναπλ. Καθηγήτρια κα Λ. Παπαδημητρίου-Παπακώστα 

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 στη Σχολή λειτουργούν 21 ΠΜΣ (τα παραπάνω 

18 σύν 3 νέα): 

19. Κλινική Νευροψυχολογία (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 1.500 Ευρώ/εξάμηνο) - Επιστη

μονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Δ. Βασιλόπουλος 
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20. Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 1.000 Ευρώ/εξά

μηνο) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Μ. Κουτσιλιέρης 

21. Νεοπλασματική Νόσος στον Ανθρωπο (Ξεκίνησε και συνεχίζει με δίδακτρα 1.000 Ευρώ/εξά

μηνο) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ε. Πατσούρης 

Έχουν εγκριθεί από ΓΣΕΣ και Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης και θα λειτουργήσουν στη Σχολή στην 

αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 31 ΠΜΣ, (τα παραπάνω 21 συν 10 νέα): 

22. "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας"- Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Τούντας. 

23. "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής & Ψυχικής Υγείας"-Επιστ. 

Υπεύθυνοι: Καθηγητής Κ. Σολδάτος, Καθηγητής Ε. Λύκουρας & Επικ. Καθηγητής Ι. Ζέρβας. 

24. "Ανδρική και Γυναικεία Υπογονιμότητα" - Επιστ. Υπεύθυνοι: Καθηγητής Γ. Κρεατσάς & Επικ. 

Καθηγητής Γ. Μαστοράκος (Διοικητική Υποστήριξη θα έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη

μίου Κρήτης). 

25. "Οργάνωση και Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρόνιων πασχό

ντων"- Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Λ. Βλάχος. 

26. "Ενδαγγειακές Χειρουργικές Τεχνικές" - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χ. Λιάπης. 

27. "Ακοολογία & Νευροωτολογία" - Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ξενέλλης. 

28. "Ορόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων" - Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθη

γήτρια Ω. Τραυλού. 

29. "Αναπαραγωγική-Αναγεννητική" - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Δ. Λουτράδης. 

30. "Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών" - Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Καθηγητής Γ. Παπαδημητρίου. 

31. "Ψυχιατροδικαστική" - Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Ε. Λύκουρας. 

32. "Παθολογία της Κύησης" με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ε. Σαλαμαλέκη 

33. "Ογκολογία θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Ερευνα" με Επιστ. 

Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Κ. Συρίγο. 

Όπως φαίνεται από την καταγραφή των μεταπτυχιακών, υπάρχει κάλυψη πλειάδας θεματι

κών ενοτήτων, ενώ οι επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι από τους πλέον εξειδικευμένους στον ακαδη

μαϊκό χώρο για την κάλυψη της θεματολογίας αυτής. 

3.2.2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.4 

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα που διενεργούνται στην Ιατρική Σχολή καταλέγονται στα 

Μονοτμηματικά και στα Διατμηματικά, ανάλογα με τον τρόπο διοίκησης τους. Παρακάτω, για το 

κάθε μεταπτυχιακό αναφέρονται. 

1. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώ

νει το ΠΜΣ "Βιοστατιστικής" με Επιστ. Υπεύθυνο την Καθηγήτρια κα Κ. Κατσουγιάννη: λει

τουργεί από το 1998 και προκηρύσσεται κάθε χρόνο (22 φοιτητές). Έχει δεχθεί συνολικά 143 

φοιτητές από τους οποίους έχουν ορκιστεί οι 87 και συνεχίζουν να είναι ενεργοί οι 54. Έχει 

διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Διατμηματικό. 

2. Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική" με Επιστ. 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Π. Δημητρίου λειτουργεί με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Φυσικό Τμήμα, Βιολογικό Τμήμα) και των Ιατρικών Τμημάτων του Αρι-

4 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικου ή Διιδρυματικου Προγράμματος Μεταπτυ

χιακών Σπουδών. 
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στοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Οράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και με την θεσμοθετημένη συ

νεργασία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος". 

Τη διοίκηση ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λειτουργεί από το 1994 και 

προκηρύσσεται κάθε χρόνο (14 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2,5 έτη (5 εξάμηνα). Είναι Διατμημα-

τικό. 

3. Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Βιολογίας και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ορ

γανώνουν και λειτουργούν το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

"Μοριακή Ιατρική" με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ν.Π. Ανάγνου, από το Ακαδημαϊκό 

έτος 2003-2004. Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται τρία Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα, α) το Ιδρυμα 

Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), β) το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 

Επιστημών Α. Fleming και γ) το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur. Λειτουργεί από το 2003 και προ

κηρύσσεται κάθε χρόνο (20 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Δεν έχει δίδακτρα. Εί

ναι Διατμηματικό - Διίδρυματικό. 

4. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχια

κών Σπουδών στην "Επεμβατική Ακτινολογία" με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δ. Κελέκη. 

Λειτουργεί από το 2003 και προκηρύσσεται κάθε χρόνο (20 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2 ετών (4 

εξάμηνα). Είναι Μονοτμηματικό. 

5. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σύμπραξη με τ α τμήματα Επισκε

πτών /τριών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 

TEI Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Προαγωγή και Αγωγή 

της Υγείας" με Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Γ. Τούντα. Λειτουργεί από το 2003 

και προκηρύσσεται κάθε χρόνο (20 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Διατμη

ματικό. 

6. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών σε συνεργασία με το Γενικό τμήμα Σχολής Επαγγελμάτων 

Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών λειτουργεί το Πρό

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις 

στην Υγεία". Λειτουργεί από το 2003 με Επιστ. Υπεύθυνο την Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Νικολο-

πουλου-Σταμάτη και προκηρύσσεται κάθε χρόνο (20 φοιτητές). Έχει διάρκεια 2 ετών (4 εξά

μηνα). Είναι Διατμηματικό. 

7. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκη

σης του Παν. Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμά

των Υγείας και Πρόνοιας του TEI Κρήτης λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

"Περιβαλλοντική Υγεία-Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση". Λειτουργεί από το 2004 με 

Επιστ. Υπεύθυνο την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Α. Λινού και προκηρύσσεται κάθε χρόνο (20 φοι

τητές). Έχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Διατμηματικό. 

8. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α' του 

TEI Αθήνας, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μονά

δες Εντατικής Οεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική". Λειτουργεί από το 2004 με Επιστ. 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χρ. Στεφανάδη και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (30 φοιτητές). 

Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Διατμηματικό. 

9. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του TEI Πειραιά 

λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρο

μποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική". Λειτουργεί από το 2004 με Επιστ. Υπεύθυνο τον 
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Αναπλ. Καθηγητή κ. Χρ. Τσιγκρή και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (20 φοιτητές). Εχει διάρ

κεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Διατμηματικό. 

10. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α του TEI Αθήνας 

λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Ερευ

να". θ α λειτουργήσει από το 2006 με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γ. Χρούσο και θα προκη

ρύσσεται κάθε χρόνο (30 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Διατμηματικό. 

11. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α του TEI Αθήνας 

λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μονάδες Εντατικής θεραπείας και 

Επείγουσα Νοσηλευτική". θ α λειτουργήσει από το 2006 με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. 

Χ. Ρούσσο και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (40 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). 

Είναι Διατμηματικό. 

12. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελεγ

χος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας". θ α λειτουργήσει από το 2008 με Επιστ. Υπεύθυνο 

τον Καθηγητή κ. Γ. Χρούσο και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (15 φοιτητές). Εχει διάρκεια 1 

ετών (2 εξάμηνα). Είναι Μονοτμηματικό. 

13. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διε

θνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας". θ α λειτουργήσει από το 2007 με Επιστ. Υπεύθυνο 

τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Ο. Ροζενμπεργκ και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (30 φοιτητές). 

Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Μονοτμηματικό. 

14. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του TEI Αθήνας λει

τουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας "Ερευνα στη Γυναικεία Αναπαρα

γωγή". θ α λειτουργήσει από το 2007 με Επιστ. Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή κ. Γ. Μαστορά-

κο και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (25 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι 

Διατμηματικό. 

15. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Με

ταβολικά Νοσήματα των Οστών". θ α λειτουργήσει από το 2007 με Επιστ. Υπεύθυνο τον Κα

θηγητή κ. Γ. Λυρίτη και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (25 φοιτητές). Εχει διάρκεια 2 ετών (4 

εξάμηνα). Είναι Μονοτμηματικό. 

16. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β' και Δημόσι

ας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εργαστη

ριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία". θ α λειτουργήσει από το 2007 με Επιστ. Υπεύθυ

νο τον Καθηγητή κ. Δ. Κρεμαστινό και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (20 φοιτητές). Εχει 

διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Εχει δίδακτρα 1.625 Ευρώ ανά εξάμηνο. Είναι Διατμηματικό. 

17. Η Ιατρική Σχολή του Παν. Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Καρδιοαναπνευστική 

Αναζωογόνηση". θ α λειτουργήσει από το 2007 με Επιστ. Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια 

κα Λ. Παπαδημητρίου-Παπακώστα και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (30 φοιτητές). Εχει 

διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Διατμηματικό. 

18. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Health Science Center 

University of Texas- Χιούστον, Τέξας των ΗΠΑ λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών "Κλινική Νευροψυχολογία". θ α λειτουργήσει από το 2009 με Επιστ. Υπεύθυνο τον 

Καθηγητή κ. Δ. Βασιλόπουλο και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (30 φοιτητές). Εχει διάρκεια 

3 ετών (6 εξάμηνα). Είναι Διακρατικό. 

19. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών "Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία". θ α λειτουργήσει από το 2009 με Επιστ. 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μ. Κουτσιλιέρη και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (50 φοιτητές). 

Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Μονοτμηματικό. 

20. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών "Νεοπλασματική Νόσος στον Ανθρωπο". θ α λειτουργήσει από το 2009 με Επιστ. 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ε. Πατσούρη και θα προκηρύσσεται κάθε χρόνο (35 φοιτητές). 

Εχει διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα). Είναι Μονοτμηματικό. 

Συμπερασματικά, στα Διατμηματικά προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεργασίες 

έχουν γίνει με ΑΕΙ Αθήνας και περιφέρειας, με TEI, όσο και με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, στοι

χείο που συντελεί στην προσφορά καλύτερης ποιότητας γνώσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

3.2.3. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

Τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με την ανάπτυξη της θεματολογίας τους και την 

αύξηση του αριθμού των εισακτέων τους καλύπτουν τους στόχους του τμήματος για μετεκπαίδευ

ση των νέων γιατρών αλλά και λοιπών ειδικοτήτων. Πιθανότατα σταδιακά θα αρχίσουν να λει

τουργούν και νέα τμήματα, ώστε να καλυφθούν οι ιατρικές εξειδικεύσεις που ακόμη δεν έχουν με

ταπτυχιακό. Τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας για πιο εξειδικευμέ

νη γνώση. 

3.2.4. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Με

ταπτυχιακών Σπουδών. 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη συνοχή με

ταξύ τους αν αποτελούνταν από έναν κύριο κορμό με κοινή θεματολογία, όπως επιδημιολογία, 

στατιστική, συγγραφή ερευνητικών εργασιών- μετα-ανάλυση. Τα τέσσερα εξάμηνα, που αποτε

λούν τη συνήθη διάρκεια των μεταπτυχιακών, θεωρείται επαρκής χρόνος για να καλυφθούν όλες οι 

εξειδικεύσεις. 

3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφειΛει να παρακολουθήσει επιτυχώς έναν αριθμό από τα 

προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα (όλα τ α υποχρεωτικά και ένα αριθμό που προκαθορίζε

ται από τα υποχρεωτικά επιλογής). θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επο

μένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει συμπληρώσει το ποσοστό των ωρών 

του μαθήματος που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ (Παραδόσεις και Ασκή

σεις). Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα. 

Στα περισσότερα ΠΜΣ, εκτός από την συγκέντρωση των προβλεπόμενων Πιστωτικών Μονά

δων από μαθήματα, είναι απαραίτητη και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που γίνεται σε χρό

νο που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του. Για κάθε διδαχθέν μάθημα υπάρχουν δύο 

περίοδοι εξετάσεων. Η πρώτη διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Ιουλίου του ακα

δημαϊκού έτους στο οποίο έγινε η διδασκαλία και η δεύτερη τον επόμενο Σεπτέμβριο. Ποσοστό της 

τελικής βαθμολογίας ενός μαθήματος προκύπτει από γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις που δί

δονται κατά την πρώτη ή δεύτερη εξεταστική περίοδο. 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφειΛει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με 

τα μαθήματα του προγράμματος. Μετά το τέλος του 3ου εξαμήνου των σπουδών του αν πρόκει

ται για μεταπτυχιακό που είναι 4 εξάμηνα, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει ένα θέμα και 

υποβάλλει αίτηση για ορισμό επιβλέποντος. Προς τούτο διαμορφώνεται κατάλογος σχετικών θε

μάτων για Διπλωματικές Εργασίες, ο οποίος γνωστοποιείται στους φοιτητές. Ο επιβλέπων προτεί-
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νει δύο συνεξεταστές, οι οποίοι μαζί με τον επιβλέποντα αποτελούν την Τριμελή Εξεταστική Επι

τροπή της διπλωματικής εργασίας. Από το σύνολο των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτρο

πής τουλάχιστον ένας θα πρέπει να ανήκει σε ένα από τ α Συνεργαζόμενα Τμήματα, αν υπάρχουν. 

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής εργασίας έως το τέλος του 4ου 

εξαμήνου σπουδών. 

Το εξεταστικό σύστημα κατά συνέπεια είναι το σύνηθες χρησιμοποιούμενο στα Ελληνικά Πανε

πιστήμια, και μπορεί να συμπεριλαμβάνει γραπτές, προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση γραπτών 

εργασιών, καθώς και συγγραφή διπλωματικής εργασίας, ώστε οι φοιτητές να αξιολογηθούν με κά

θε δυνατό τρόπο ως προς τις γνωστικές ικανότητες τους στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

3.2.6. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;5 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση των ΕΔΕ ή της ΓΣΕΣ προκηρύσσεται αριθμός θέσεων με

ταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις (ΥΑ). Υποψήφιοι μπορούν να είναι 

οι πτυχιούχοι σχολών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό και στην αντίστοιχη ΥΑ έγκρι

σης του εκάστοτε ΠΜΣ, και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας της τελευταίας, 

προ της έναρξης του Π.Μ.Σ, εξεταστικής περιόδου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές 

τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση. 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και λαμβάνεται μέριμνα ενημέρωσης των σχε

τικών Τμημάτων οι απόφοιτοι των οποίων δικαιούνται να είναι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτη

τές, καθώς και της σελίδας Διαδικτύου του ΠΜΣ. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτη

τών (ΕΕΜΦ) αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τους 

κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται μετά από εισήγηση της ΕΕΜΦ του 

ΠΜΣ. 

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του κάθε ΠΜΣ μπορεί να ληφθεί υπόψη: Βαθμο

λογία σε προπτυχιακά μαθήματα, βαθμός πτυχίου, και ανάλογα με το ΠΜΣ, η επίδοση σε εξετά

σεις που διενεργούνται με τη φροντίδα της ΕΕΜΦ, συνέντευξη και συστατικές επιστολές. Απαραί

τητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην πλειονότητα των ΠΜΣ είναι η επαρκής γνώση της αγγλι

κής γλώσσας. Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου η ΕΕΜΦ ελέγχει την επάρκεια του φοιτη

τή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης. 

3.2.7. Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Εκτός από τη χρηματοδότηση των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τους φοιτητές που 

τα παρακολουθούν και που αναφέρεται παραπάνω, μπορεί να υπάρχει και χρηματοδότηση από 

την Πολιτεία. Η καλύτερη χρηματοδότηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα εκπαίδευ

σης στα Μεταπτυχιακά προγράμματα. 

3.2.8. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Προς το παρόν υπάρχει ένα Μεταπτυχιακό που είναι διακρατικό. Σε όλα σχεδόν όμως τ α Με

ταπτυχιακά υπάρχουν Καθηγητές από το Εξωτερικό που έρχονται ως υπεύθυνοι μαθημάτων των 

Μεταπτυχιακών. Η διεθνής διάσταση των Μεταπτυχιακών είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να 

διερευνηθεί η δυνατότητα για σχεδιασμό ενός μεταπτυχιακού ξενόγλωσσου που θα απευθύνεται 

κυρίως σε αλλοδαπούς. 

3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

3.3.7. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

Συμπληρώνεται, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-3. 
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Το Πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών ανταποκρίνεται στους στόχους του τμήματος για πλη

ρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών, αφού οι διδακτορικές διατριβές πληρούν προϋποθέσεις υψη

λού επιστημονικού επιπέδου και ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ιατρικής 

επιστήμης και της κοινωνίας 

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

Η δομή όλων των διδακτορικών σπουδών δεν είναι η ίδια, αλλά εξαρτάται από την τριμελή 

συμβουλευτική επιτροπή. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από την Γενική Συνέλευση 

Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής κατόπιν αποφάσεως του οικείου Τομέα και αποτελείται από 3 μέλη, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3685/08, εκ των οποίων ένα, μέλος ΔΕΠ του 

οικείου τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθη

γητή ορίζεται ως επιβλέπων. Τα άλλα δύο μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή άλ

λου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες 

λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι, ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ.ή 

ερευνητές των βαθμίδων Α, Β' ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερι

κού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή καθορί

ζει τον τίτλο της διατριβής (με συνημμένο το ερευνητικό πρωτόκολλο) εντός τριών μηνών από τον 

ορισμό της. Ο τίτλος της διατριβής θα πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός. 

3.3.3. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;6 

Σύμφωνα με τον τελευταίο εσωτερικό κανονισμό της Ιατρικής Σχολής για την εκπόνηση διδα

κτορικών διατριβών: 

1. Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση του στην Ιατρική Σχολή υποβάλλει υπόμνημα με τ α στοιχεία 

από το βιογραφικό του και αντίγραφο πτυχίου πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

και για τους κατέχοντες πτυχίο Πανεπιστημίων αλλοδαπής την αναγνώριση ή ισοτιμία του ΔΟ-

ΑΤΑΠ. 

2. Στην αίτηση του υποψηφίου επισυνάπτεται βεβαίωση του Διευθυντού της Κλινικής ή του Ερ

γαστηρίου όπου θα εκπονηθεί η διατριβή, η οποία αναφέρει ότι υπάρχει και είναι διαθέσιμος ο 

απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός, χώρος, υλικό, ασθενείς κ.λ.π. για την υλοποίηση της έρευ

νας. 

3. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις γίνεται κατ' αρχήν αποδεκτή η αίτηση από 

την ΓΣΕΣ και ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. Μετά δε τη συγκρότηση της 3 μελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής ο υποψήφιος σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, καταρτί

ζει και υποβάλλει το πρωτόκολλο της έρευνας του, συνυπογεγραμμένο και από τους δύο. 

Δικαίωμα εκπόνησης έχουν: 

α) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων Τμημά

των της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3)πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού 

της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

β) Πτυχιούχοι τμημάτων Βιολογίας, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Χημείας και Φαρμακευτικής, 

εφ' όσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διετούς, τουλάχιστον φοίτη

σης. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από τρία (3)πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής. 

Συμπληρώνεται, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-4. 
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Στην περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης η διάρκεια εκ

πόνησης της διδακτορικής διατριβής, αυτής της κατηγορίας πτυχιούχων,θα είναι το λιγότερο (5) 

έτη από την ημερομηνία ορισμού της 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ-TEI εκτός των προαναφερθέντων τμημάτων με την προϋπό

θεση να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Σχολή. Για τους 

υποψηφίους αυτής της κατηγορίας η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, θα εί

ναι το λιγότερο (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

Η β' παράγραφος ισχύει από 11-12-07, ημερομηνία απόφασης Δ.Σ. της Ιατρικής Σχολής. 

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων είναι σωστή, θα μπορούσαν όμως να προ

στεθούν και άλλα μέσα αξιολόγησης των υποψηφίων, ώστε αυτοί να ξεπερνούν όλα τους συνυπο

ψήφιους τους από την άποψη του βιογραφικού και λοιπών ακαδημαϊκών προσόντων. 

3.3.4. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; 

Θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του υποψήφιου διδάκτορα σε σεμινάρια και 

ομιλίες. 

3.3.5. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

Σύμφωνα με τον τελευταίο εσωτερικό κανονισμό, απαιτείται μια δημοσίευση ξενόγλωσση συ

ναφή με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής και με πρώτο όνομα τον διατρίβοντα για να γίνει 

αποδεκτή η διατριβή. Σε μερικά εργαστήρια- κλινικές δίνεται έμφαση σε περισσότερες από 1 δημο

σιεύσεις, ώστε να δίνεται παρουσιάζονται διεθνώς τα ερευνητικά πονήματα των υποψήφιων διδα

κτόρων. 

3.3.6. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

Η παρουσίαση της διατριβής γίνεται δημόσια ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 

με δυνατότητα να παρευρίσκονται μέλη του Τομέα. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον επιβλέπο

ντα, προεδρεύεται από τον αρχαιότερο των Καθηγητών και συνέρχεται στο χώρο του εργαστη

ρίου ή κλινικής που εκπονήθηκε η διατριβή. Για την έγκριση διδ. διατριβής απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η δοκιμασία διαρκεί περί τα 30 

λεπτά και συνίσταται σε προφορική ανάπτυξη της διατριβής ενώ ακολουθούν ερωτήσεις προς τον 

υποψήφιο. 

Αμέσως μετά την παρουσίαση συνεδριάζει η επταμελής εξεταστική επιτροπή, κατ' ιδίαν και 

αποφασίζει για την έγκριση ή μη της διατριβής και την βαθμολογία (άριστα, λίαν καλώς ή καλώς) 

και ανακοινώνει την απόφαση της στον υποψήφιο. Η έγκριση και ο βαθμός ορίζονται κατά πλειο

ψηφία Η επίσημη αναγόρευση των διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής γίνεται σε ειδική τελετή ενώ

πιον της ΓΣΕΣ της Σχολής παρουσία εκπροσώπου των Πρυτανικών αρχών. Το εξεταστικό αυτό 

σύστημα είναι το σύνηθες χρησιμοποιούμενο στα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ως ένα μεγά

λο βαθμό μπορεί να βοηθήσει τα Μέλη ΔΕΠ να αναγνωρίσουν την επάρκεια ή μη του υποψήφιου 

διδάκτορα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. 

Εξ/νο Μάθημα 

1ο 1. Ιατρική Φυσική Ι 

2. Γενική Ιατρική 

Χημεία Ι 

3. Ιατρική Στατιστική 

4. Βιολογία Ι 

5. Ψυχολογία 

2ο 1. Ιατρική Φυσική II 

2. Γενική Ιατρική 

Χημεία II 

3. Βιολογία II 

3ο 1. Περιγραφική Ανατομική II 

2. Φυσιολογία 

(χειμερινού εξαμήνου)*** 

3. Βιολογική Χημεία Ι 

4. Ιστολογία - Εμβρυολογία Ι 

4ο 1. Περιγραφική Ανατομική Ι 

2. Φυσιολογία 

(εαρινού εξαμήνου)*** 

3. Βιολογική Χημεία II 

4. Ιστολογία - Εμβρυολογία II 

5ο 1. Παθολογική Ανατομική Ι 

2. Παθολογική Φυσιολογία Ι 

3. Γενική Μικροβιολογία/ 

Ανοσολογία 

4. Πειρ/κή Φαρμακολογία Ι 

5. Γενική Επιδημιολογία & 

Μεθ/γία Έρευνας 

6. Αρχές Φιλοσοφίας 

& Ιστορίας της Ιατρικής 

* Οι μισοί φοιτητές ασκούνται στο 1ο εξάμηνο 

** Ο κάθε φοιτητής ασκείται στο εργαστήριο 
των 2,5 ωρών στο 2ο εξάμηνο 

Ώρες/εβδ. 

Διαλέξεις 

3 

4 

3 

4 

2 

3 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

και οι άλλοι 

JE 4 ασκήσεις 

Διδασκαλίας 

Ασκήσεις 

2 

1 

1 
.** 

-

2 

.* 

.** 

5 

16 

3 

3 

.* 

16 
.* 

3 

1 

1 

1 

12 

1 

-

Σύνολο 

ωρών/ε βδ. 

5 

5 

4 
.** 

2 

5 

4 
.** 

10 

4 

7 

6 

5 

7 

3 

6 

4 

4 

4 

3 

4 

2 

Σύνολο 

ωρών/εξάμηνο 

65 

65 

52 

62 

26 

65 

52 

62 

130 

52 

91 

78 

65 

52 

39 

78 

52 

52 

52 

52 

52 

26 

JIO0Î στο 2ο εξάμηνο. 

των 2,5 ωρών στο 1ο εξάμηνο και σε 4 ασκήσεις 

*** Η Φυσιολογία χειμερινού εξαμήνου περιλαμβάνει: Φυσιολογία νευρικού, ενδοκρινικού, μυϊκού συστήματος 

και θερμορρυθμιση. Η Φυσιολογία εαρινού εξαμήνου περιλαμβάνει Φυσιολογία συστημάτων 

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. 

Εξ/νο Μάθημα 

Ώρες/εβδ. 

Διαλέξεις 

Διδασκαλίας 

Ασκήσεις 

Σύνολο 

ωρών/εβδ. 

Σύνολο 

ωρών/εξάμηνο 

(συνέχεια) 

6ο 

7ο 

8ο 

9ο&10ο 

11ο&12ο 

1.Παθ/κή Ανατομική II 

2. Παθ/κή Φυσιολογία II 

3. Ιατρική Μικροβιολογία 

4. Πειρ/κή Φαρμακολογία II 

Ι.Σημειολογία-Νοσολογία 

2. Χειρουργική Παθολογία Ι 

3. Ακτινολογία* 

4. Εισαγωγή στην 

ψυχοπαθολογία** 

1. Παθολογία 

2. Χειρουργική Παθολογία II 

3. Προληπτική Ιατρική 

4. Ιατρική της εργασίας 

1. Νευρολογία 

2. Καρδιολογία 

3. Πνευμονολογία 

4. Δερματολογία 

5. Ουρολογία 

6. Οφθαλμολογία 

7. ΩΡΛ 

8. Ορθοπαιδική -

Τραυματολογία 

9. Θεραπευτική 

10. Παθ/γία 

Εντ/κή θεραπεία 

11. Μαιευτική & Γυναικολογία** 

1. Παθολογία 

2. Παιδιατρική 

3. Χειρουργική 

4. Μαιευτική - Γυναικολογία 

5. Ψυχιατρική 

6. Ιατροδικαστική -

Τοξικολογία 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

13 

12 

10 

7 

7 

4 

13 

3 

1 

1 

12 

6 

3 

2 

-

4 

5 

1 

-

40 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

4 

10 

10 

10 

5 

10 

4 

6 

4 

4 

3 

12 

6 

6 

3 

8 

9 

5 

2 

60 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

-

30 

30 

30 

35 

25 

1 

78 

52 

52 

52 

156 

78 

78 

39 

104 

117 

65 

26 

100 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

480 

400 

280 

280 

140 

65 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ι ΥττονοΓίιίχιι^Γϊ iirvfìniincrrv (â.Q\ 

1° ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Ιατρική Φυσική Ι ώρες 65 

Τομέας Μορφολεαουργικός 

- Η σύνθεση της ύλης 

- Ραδιενέργεια 

- Ακτινοβολία Χ 

- Αλληλεπιδράσεις Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας και 

Ύλης 

- Μέτρηση της Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας 

- Βιολογικές επιδράσεις της Ιοντίζουσας Ακτινοβο

λίας 

- Φυσικές Αρχές της Ακτινοδιαγνωστικής 

- Φυσικές Αρχές της Πυρηνικής Ιατρικής 

- Φυσικές Αρχές της Ακτινοθεραπευτικής 

- Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) 

- Κυματική 

- Υπέρηχοι 

Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος: 

- Ορολογία, σχεδιασμός προτύπων και μετρήσεις 

- Ήχος και ομιλία 

- Φυσική του Ωτός και της Ακοής 

2. Γενική Ιατρική Χημεία Ι ώρες 65 

Τομέας Μορφολεαουργικός 

Δομή του ατόμου, περιοδικό σύστημα, χημικός δε-

σμός-μόρια, διαμοριακές δυνάμεις - καταστάσεις 

της ύλης, χημική κινητική, χημική θερμοδυναμική, 

χημική ισορροπία, διαλύματα, οξέα και βάσεις, 

οξειδοαναγωγή. 

3. Ιατρική Στατιστική ώρες 52 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής, Νευρο

λογίας 

Περιγραφική ιατρική στατιστική, δειγματοληψία, η 

έννοια της στατιστικής δοκιμασίας - μηδενική 

υπόθεση - στατιστικά σφάλματα, πιθανό σφάλμα 

και όρια αξιοπιστίας μέσης τιμής - σύγκριση μέ

σων τιμών (t-test), διαξονική κατανομή - στατιστι

κή δοκιμασία χ2, πιθανό σφάλμα και όρια αξιοπι

στίας αναλογίας, βασικοί κανόνες πιθανοτήτων, 

συσχέτιση και απλή γραμμική εξάρτηση (παλιν

δρόμηση) ποσοτικών χαρακτηριστικών, πολλαπλή 

γραμμική εξάρτηση και άλλα στατιστικά μοντέλα, 

ερμηνεία στατιστικών ευρημάτων, μη παραμετρι

κές στατιστικές δοκιμασίες, αξιολόγηση εργαστη

ριακών ευρημάτων. 

4. Βιολογία Ι ώρες 62 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Γενικές αρχές της νέας Βιολογίας και η θέση της 

στις βιοϊατρικές επιστήμες. Εισαγωγή στην επι

στημονική μεθοδολογία και στο πείραμα. Γενική 

θεώρηση και βασικά χαρακτηριστικά της οργάνω

σης του κυττάρου. Ευκαρυωτικό και προκαρυωτι-

κό κύτταρο. Ομοιότητα και ποικιλότητα κυττά

ρων. Χημική σύσταση του κυττάρου. Μακρομόρια 

του κυττάρου. Τεχνικές μελέτης του κυττάρου 

(φωτομικροσκόπιο, μικροσκόπιο φθορισμού, ηλε

κτρονικό μικροσκόπιο, κυτταροχημεία και ανοσοϊ-

στοχημεία, κυτταρική κλασμάτωση, υπερφυγοκέ-

ντρηση, ηλεκτροφόρηση, αυτοραδιογραφία, κυτ-

ταροκαλλιέργειες, διαχωρισμός, απομόνωση και 

χαρακτηρισμός βιομορίων). Ρόλος των βιομορίων 

του κυττάρου. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊ

νών. Δομή πλασματικής μεμβράνης. Μεμβρανικές 

πρωτείνες, ιοντικοί δίαυλοι και μεμβρανική μετα

φορά. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά. 

Μεμβρανικά οργανίδια. Οδοί έκκρισης και ενδο-

κυττάρωσης. Κυτταρική επικοινωνία. Υποδοχείς 

συνδεόμενοι με G-πρωτεΐνες ή με ένζυμα. Κυττα-

ροσκελετός. Ενδιάμεσα ινίδια, μικροσωληνίσκοι και 

νημάτια ακτίνης. Παραγωγή ενέργειας του κυττά

ρου. Μιτοχόνδρια και οξειδωτική φωσφορυλίωση. 

Χλωροπλάστες και φωτοσύνθεση. Οργάνωση και 

λειτουργία του γενετικού υλικού. Ροή και ρύθμιση 

της γενετικής πληροφορίας στο κύτταρο. RNA και 

προέλευση της ζωής. Κυτταρική διαίρεση. Κυττα

ρικός κύκλος και συστήματα ελέγχου του κυτταρι

κού κύκλου. Ιστοί και πολυκυτταρική οργάνωση. 

Αρχές και μηχανισμοί αναπτυξιακής βιολογίας. 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: (10 ώρες) 

1. Μέθοδοι Παρατήρησης των Κυττάρων. Φωτο

μικροσκόπιο. 

2. Το Ευκαρυωτικό Κύτταρο. 

3. Ενζυμική Κατάλυση και Φωτοσύνθεση. 

4. Κλασμάτωση Ευκαρυωτικού Κυττάρου. 

5. Ψυχολογία ώρες 26 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής, Νευρο

λογίας 

1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία 

2. Μεγάλες θεωρητικές σχολές στην Ψυχολογία 

3. Οι βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς 

4. Ανάπτυξη-Ψυχολογία των φάσεων της ζωής (Α) 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ι Υττηνορ^ιίτιι^ίΎ iirvfìniincrrv (â.Q\ fmnrrvrirt) 

5. Ανάπτυξη-Ψυχολογία των φάσεων της ζωής (Β) 

6. Αντίληψη και σκέψη 

7. Μάθηση 

8. Μνήμη 

9. Νοημοσύνη 

10. Βιολογικά κίνητρα συμπεριφοράς 

11. Ψυχοκοινωνικά κίνητρα συμπεριφοράς 

12. Συναισθήματα και συμπεριφορά 

13. Κοινωνικοί παράγοντες και συμπεριφορά 

14. Διαπροσωπικές σχέσεις 

15. Προσωπικότητα 

16. Μέθοδοι εκτίμησης της προσωπικότητας 

17. Μηχανισμοί άμυνας 

18. Από το φυσιολογικό στο παθολογικό 

19. Παράγοντες που συνδέονται με παθολογική 

συμπεριφορά 

20. Ψυχολογικές διαταραχές 

21.0υσιοεξαρτήσεις 

22. Ψυχολογικές αντιδράσεις στους ενήλικες με χρό

νια σωματική ασθένεια και η αντιμετώπιση τους 

23. Ψυχολογικές αντιδράσεις στα παιδιά με χρό

νια σωματική ασθένεια και η αντιμετώπιση 

τους 

24. Επικοινωνία και σχέση γιατρού-ασθενούς 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ι. Ιατρική Φυσική II ώρες 65 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

- Μηχανική των Ρευστών 

- Βιοϋλικά 

- Οπτική 

- Κινητική θεωρία της θερμότητας - Θερμοκρασία 

- Ιατρικές Εφαρμογές της Θερμότητας 

- Εφαρμογή της Θερμοδυναμικής στη Βιολογία 

- Εισαγωγή στη Φυσική του Περιβάλλοντος και τη 

Ρύπανση του 

- Μαγνητισμός 

- Στατικός Ηλεκτρισμός 

- Ηλεκτρικό Ρεύμα 

- Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα 

- Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 

- Το Ηλεκτρικό Σήμα 

- Ο Ηλεκτρισμός στο Ανθρώπινο Σώμα 

- Καταγραφή των Δυναμικών του Ανθρωπίνου 

Σώματος 

- Επιδράσεις του Ηλεκτρισμού στον Άνθρωπο 

Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος 

- Μύες και Δυνάμεις 

- Φυσική του σκελετού 

- Πίεση στο σώμα 

- Φυσική του καρδιαγγειακού συστήματος 

2. Γενική Ιατρική Χημεία II ώρες 52 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Οι υδρογονάνθρακες: αλκάνια, αλκένια, αλκίνια. Η 

συντακτική ισομέρεια και η στερεοϊσομέρεια, η 

εναντιομέρεια και η διαστερεοισομέρεια, η γεωμε

τρική ισομέρεια, το σύστημα D-L και το σύστημα 

R-S, μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις 

αλειφατικές και αρωματικές - ηλεκτρονιόφιλης και 

πυρηνόφιλης υποκατάστασης και προσθήκης, 

επαγωγικό και συζυγιακό φαινόμενο, συντονισμός 

και αρωματικότητα, αλκοόλες και αιθέρες, αλδευ-

δες και κετόνες, καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα 

τους, ενώσεις θείου και φωσφόρου, αμίνες και πα

ράγωγα τους, υδατάνθρακες, λιποειδή, αμινοξέα 

και πρωτείνες, ένζυμα και συνένζυμα, χημική και 

ενζυμική κατάλυση, κινητική των ενζυμικών αντι

δράσεων, κινητική της οξυγόνωσης της αιμοσφαι

ρίνης, χημική τροποποίηση των πρωτεϊνών και αλ-

κυλιωτικοί παράγοντες ως αντικαρκινικά φάρμα

κα, ελεύθερες ρίζες στην Βιολογία και την Ιατρική, 

μέθοδοι φυσικής ανάλυσης. 

3. Βιολογία II ώρες 62 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία. Δομή και τοπο

λογία των νουκλεϊκών οξέων. Χρωματίνη και χρω

μοσώματα. Δομή γονιδίων. Μιτοχονδριακό DNA 

Αντιγραφή DNA Μηχανισμοί επιδιόρθωσης DNA 

Μεταγραφή DNA Συναρμολόγηση και κατεργασία 

του mRNA Δομή και λειτουργία του tRNA Γενετι

κός κώδικας. Τύποι και μηχανισμοί μεταλλάξεων. 

Μεταφραστική λειτουργία. Ρύθμιση γονιδιακής έκ

φρασης. Cis και trans-ρυθμιστικά στοιχεία. Μορια

κή Γενετική του Ανθρώπου. Φυσική βάση κληρο

νομικότητας. Τύποι κληρονόμησης γονιδίων. Επι-

γενετικοί μηχανισμοί γονιδιακής έκφρασης. Γενετι

κός ανασυνδυασμός. Ανασυνδυασμός σε συνδεδε

μένα γονίδια. Πολυπαραγοντική κληρονομικότητα. 

Αλληλεπίδραση γονιδίων. Γενετική πληθυσμών. 

Πολυμορφισμοί στο επίπεδο του DNA Κυτταρο-

γενετική. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Γονιδιακή Έκ

φραση σε Εξειδικευμένα Ευκαρυωτικό Συστήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ι Υττηνορ^ιίτιι^ίΎ iirvfìniincrrv (â.Q\ fmnrrvrirt) 

Μοριακή βάση μονογονιδιακών νοσημάτων. Υπο

δείγματα νόσων: θαλασσαιμία, κυστική ίνωση. 

Ζωικοί ιοί. DNA και RNA ογκογόνοι ιοί. Ρετροϊοί. 

Μοριακή γενετική του καρκίνου. Φροντιστηριακά 

Μαθήματα. Γενετική μηχανική. Αρχές και εφαρμο

γές. Απομόνωση και χαρτογράφηση γονιδίων. Μέ

θοδοι εκτίμησης της γονιδιακής έκφρασης. Αντί

στροφη γενετική: επιτυχείς εφαρμογές. Μεταφο

ρά και έκφραση γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών. 

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής ανάλυσης γενε

τικών νόσων. Πρακτικές Εφαρμογές Μοριακής Γε

νετικής. Πρόληψη γενετικών νόσων. Γενετική προ

διάθεση ανάπτυξης γενετικής νόσου. Προγεννητι

κή διάγνωση. Προεμφυτευτική διάγνωση. Λειτουρ

γική γονιδιωματική. Φαρμακογονιδιωματική. Βιο

λογία και τεχνολογία της γονιδιακής. θεραπείας. 

Επιπτώσεις της μοριακής γενετικής στην κλινική 

άσκηση στο μέλλον. Διαμόρφωση του πεδίου της 

Μοριακής Ιατρικής. Ηθικά και πρακτικά ζητήμα-

Εργαστηριακές Ασκήσεις: (10 ώρες) 

1. Προκαρυωτικοί και Ευκαρυωτικοί Μικροοργανι

σμοί 

2. Γενετική 

3. Συγκριτική Ανατομική και Μοντέλα Οργανι

σμών. 

4. Τεχνολογία του Ανασυνδυασμένου DNA 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Περιγραφική Ανατομική II ώρες 130 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

α) Ασκηση επί του πτώματος στην αίθουσα ανα

τομών: κατά χώρες του ανθρώπινου σώματος 

μελέτη της οστεολογίας - αρθρολογίας - μυϊκού 

συστήματος - αγγειακού συστήματος - περιφε

ρικού νευρικού συστήματος - οπλαγχνολογίας. 

β) 'Υλη θεωρητικών από αμφιθεάτρου μαθημά

των: Κεντρικό νευρικό σύστημα, αισθητήρια 

όργανα. 

2. Φυσιολογία (χειμερινού εξαμήνου) ώρες 52 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Νευρικό: νευρικό κύτταρο - διεγερσιμότητα - δυ

ναμικό ηρεμίας - αγωγή διέγερσης, σύναψη, νευ

ρωνικό κύκλωμα, λειτουργική οργάνωση νευρικού 

συστήματος, αντανακλαστικά (γνήσια - εξαρτημέ

να), αισθητικότητα -υποδοχείς - λειτουργία υπο

δοχέων, μεταφορά και ερμηνεία αισθητικών πλη

ροφοριών στο Κ.Ν.Σ., κινητικότητα - οργάνωση κι

νητικότητας, μυϊκή συστολή, ρύθμιση μήκους και 

τάσης μυός - τελικό κινητικό κύκλωμα, μυοτατικό 

αντανακλαστικό, πυραμιδικό - εξωπυραμιδικό σύ

στημα - παρεγκεφαλίδα - όρθια στάση, αυτόνομο 

νευρικό σύστημα - σπλαχνικές λειτουργίες - υπο

δοχείς αυτόνομου νευρικού συστήματος, δικτυω

τός σχηματισμός, ύπνος - εγρήγορση ηλεκτροε

γκεφαλογράφημα - προσοχή, μεταιχμιακό σύστη

μα, συναίσθημα - ρόλος στη μάθηση, συγκίνηση, 

λειτουργία υποθαλάμου, οργάνωση συμπεριφο

ράς, νεοφλοιός - ανώτερες ψυχονοητικές λειτουρ

γίες, έναρθρος λόγος, σκέψη - μνήμη - μάθηση, 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Ε.Ν.Υ). 

Ειδικές αισθήσεις: Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση. 

Ορμόνες: Εισαγωγή στην ενδοκρινολογία - ορμό

νες του προσθίου λοβού της υπόφυσης - ορμόνες 

του οπισθίου λοβού υπόφυσης - αυξητική ορμόνη 

ορμόνες θυρεοειδούς αδένος - ορμόνες μυελού 

επινεφριδίων - ορμόνες φλοιού επινεφριδίων - ιν

σουλίνη - γλυκαγόνη και σακχαρώδης διαβήτης, 

παραθορμόνη - καλσιτονίνη - μεταβολισμός του 

ασβεστίου και φωσφόρου - βιταμίνη D, αναπαρα

γωγικές λειτουργίες του άνδρα - ανδρικές ορμό

νες, αναπαραγωγικές λειτουργίες της γυναίκας 

πριν από την κύηση - ορμόνες θήλεος, κύηση, γα

λουχία, φυσιολογία του εμβρύου. 

Μεταβολισμός-θερμορύθμιση. 

3. Βιολογική Χημεία Ι ώρες 91 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Εισαγωγή στη βιοχημεία, θερμοδυναμικά αξιώμα

τα στο μεταβολισμό, πορεία τροφών, κύκλος 

Krebs, αναπνευστική άλυσος, μεταβολισμός υδα

τανθράκων, μεταβολισμός λιπιδίων και πρωτεϊ

νών, μεταβολισμός πουρινών, πυριμιδινών, νου-

κλεοτιδίων, πρωτεϊνοσύνθεση, ανασχηματισμός 

νουκλεϊνικών, μεταλλάξεις, ιοί, πλασμίδια, καρκι

νογένεση, μοριακή βάση κληρονομουμένων νόσων. 

4. Ιστολογία - Εμβρυολογία Ι ώρες 78 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Μέθοδος μελέτης, δομή και λειτουργία του κυττά

ρου, επιθηλιακός ιστός, εξωκυττάρια θεμέλια ου

σία - βασική μεμβράνη, συνδετικός ιστός, λιπώδης 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

τα. 
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ιστός, χονδρικός - οστίτης ιστός, νευρικός ιστός, 

μυϊκός ιστός, κυκλοφορικό σύστημα, αίμα - αιμο-

ποίηση, λεμφικός ιστός, σπλήνας, θύμος αδένας. 

Μείωση - γαμετογένεση - σπερματογένεση, ωογέ-

νεση - ανάπτυξη ωοθυλακίων - ωογεννητικός κύκλος, 

γονιμοποίηση - στείρωση, αυλάκωση - εμφύτευση, 

ανάπτυξη τροφοβλάστης - πλακούντας, δεύτερη και 

τρίτη εβδομάδα ανάπτυξης, εμβρυϊκή περίοδος, πα

ράγωγα εξωδέρματος - μεσοδέρματος - ενδοδέρματος. 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

þñåò 65 1. Περιγραφική Ανατομική Ι 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Εισαγωγή στην ανατομική του ανθρώπου, καρδιά, 

αναπνευστικό σύστημα, πεπτικό σύστημα, ουρο

ποιητικό σύστημα, γεννητικό σύστημα άρρενος, 

γεννητικό σύστημα θήλεος. 

2. Φυσιολογία (εαρινού εξαμήνου) þñåò 91 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Κυκλοφορικό σύστημα-αίμα, αναπνευστικό σύ

στημα, πεπτικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, 

οξεοβασική ισορροπία. 

3. Βιολογική Χημεία II þñåò 39 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Ρύθμιση του μεταβολισμού, μεταβολικές ιδιαιτερό

τητες νευρικού ιστού, βιοχημεία ιστών, ορμόνες, 

διακυτταρική επικοινωνία ιστών και οργάνων. 

4. Ιστολογία - Εμβρυολογία II þñåò 78 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Ιστολογική δομή πεπτικού συστήματος, Σιελογό

νοι αδένες, ήπαρ, πάγκρεας, χοδηδόχος κύστη. 

Αναπνευστικό σύστημα, Ουροποιητικό σύστημα, 

Γεννητικό σύστημα άρρενος. Γεννητικό σύστημα 

θήλεος, Μαζικός αδένας, Ενδοκρινείς αδένες. Δέρ

μα και εξαρτήματα. Αισθητήρια όργανα. 

Βραγχιακή συσκευή και παράγωγα. Ανάπτυξη 

αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος. Ανά

πτυξη κυκλοφοριακού συστήματος. Οντογένεση 

συστήματος ενδοκρινών αδένων. Ανάπτυξη ουρο

ποιητικού συστήματος. Διαφοροποίηση του φύ-

λου. Συγγενείς ανωμαλίες - Τερατογένεση. 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Παθολογική Ανατομική Ι þñåò 52 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Αρχές κυτταρολογίας, εκφυλίσεις κυττάρων, αμυλοει-

δώσεις, νεκρώσεις - ατροφία - υπερτροφία, ίκτερος -

μεταβολικές παθήσεις, στερητικές νόσοι, χρωστικές 

εναποθέσεις, οίδημα - υπεραιμία - ισχαιμία - εμφράγ

ματα - θρομβώσεις, φλεγμονές, νόσοι ανοσολογικής 

αρχής, AIDS, διαβήτης, καρκινογένεση - νεοπλάσματα, 

γενετικές βλάβες, καρυότυπος, κυκλοφορικό σύστημα, 

αναπνευστικό σύστημα, αιμοποιητικό σύστημα. 

2. Παθολογική Φυσιολογία Ι þñåò 52 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Παθοφυσιολογία ανοσολογικού συστήματος: κύττα

ρα ανοσολογικού συστήματος, ανοσολογική απόκρι

ση, μεταμοσχεύσεις, αυτοαντισώματα, αυτοάνοσα 

νοσήματα. Παθοφυσιολογία υγρών, ηλεκτρολυτών 

και οξεοβασικής ισορροπίας: όγκος - σύνθεση υγρών 

σώματος, ομοιοστασία νερού, ρύθμιση νατρίου - κα

λίου - ασβεστίου - φωσφόρου, ρύθμιση pH, οξέωση -

αλκάλωση. Παθοφυσιολογία νεφρικών νόσων: έλεγ

χος νεφρικής λειτουργίας, συμπτωματολογία νεφρι

κών νόσων, νεφρική ανεπάρκεια. Παθοφυσιολογία 

αναπνευστικού συστήματος: λειτουργίες πνευμόνων, 

αποφρακτικού τύπου - περιοριστικού τύπου πνευμο

νοπάθειες. Παθοφυσιολογία κυκλοφορικού συστήμα

τος: η καρδιά ως αντλία, αξιολόγηση καρδιακής λει

τουργίας, καρδιακή ανεπάρκεια, αρχές ηλεκτροκαρ-

διογραφίας, ισχαιμική καρδιοπάθεια, υπέρταση, 

υπερλιποπρωτεϊναιμίες, αρτηριοσκλήρυνση. 

Εργαστηριακές ασκήσεις: γενική εξέταση ού

ρων, μεταβολισμός υδατανθράκων - λιπιδίων, 

έλεγχος νεφρικής λειτουργίας. 

3. Γενική Μικροβιολογία και 

Ανοσολογία þñåò 52 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Γενικές ιδιότητες των βακτηρίων, ιών, μυκήτων, 

παρασίτων και μεταζώων. Ιατρική οικολογία, αλ

ληλεπίδραση μικροβίων με τον μεγαλοοργανισμό. 

Βασική ανοσολογία. Αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτι-

κά, αντισηπτικά, απολυμαντικά. 

4. Πειραματική Φαρμακολογία Ι þñåò 39 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Φαρμακοδυναμική, φαρμακοκινητική, χορήγηση 

φαρμάκων, παράγοντες που επηρεάζουν την δρά-

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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ση των φαρμάκων. Φάρμακα αυτονόμου νευρικού 

συστήματος, λείων μυϊκών ινών, κυκλοφορικού συ

στήματος. Φάρμακα που δρουν στις διαταραχές 

ύδατος και ηλεκτρολυτών, φάρμακα πεπτικού συ

στήματος, αναπνευστικού, ουροποιητικού συστή

ματος, μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη - αναλγητι

κά. Φροντιστηριακά μαθήματα: γενικές αρχές φαρ

μακολογίας, συνταγογραφία. 

5. Γενική Επιδημιολογία και Μεθοδολογία 

της Έρευνας ώρες 52 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής, Νευρο

λογίας 

Εισαγωγή-ορισμοί-ιστορία, μέτρηση και σύγκριση της 

συχνότητας των νοσημάτων, πηγές των στοιχείων 

και επιδημιολογική επιτήρηση, ερευνητικός σχεδια

σμός στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική, περι

γραφική επιδημιολογία, προοπτικές και αναδρομικές 

έρευνες Ι, έρευνες παρέμβασης - αξιολόγηση θερα

πευτικών μέτρων, σφάλματα - έλεγχος και διασφά

λιση ποιότητας επιδημιολογικών δεδομένων, κλινική 

επιδημιολογία Ι - διάγνωση, κλινική επιδημιολογία II 

-πρόγνωση και προγνωστικοί δείκτες, η έννοια της 

αιτίας στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική, συγ

γραφή και κριτική ανάλυση επιδημιολογικής εργασί

ας, συστηματική ανασκόπηση δεδομένων και διαδι

κασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, δοντολο-

γία στην κλινική και επιδημιολογική έρευνα, επιδη

μιολογία ατυχημάτων, επιδημιολογία και υπηρεσίες 

υγείας, διατροφική επιδημιολογία, μοριακή επιδημιο

λογία. 

6. Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας 

της Ιατρικής ώρες 52 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής, Νευρο

λογίας 

1. Προϊστορική ιατρική 

2. Ιατρική των Αρχαίων Λαών 

3. Μινωική και Μυκηναϊκή Ιατρική 

4. Ομηρική Ιατρική 

5. Μυθολογική-Ιερατική-Ιατρική Ασκληπειών 

6. Ιπποκρατική Ιατρική 

7. Ιατρική Αλεξανδρινής Περιόδου 

8. Ελληνορωμαϊκή Ιατρική 

9. Γαληνική Ιατρική 

10. Βυζαντινή Ιατρική 

11. Αραβική Ιατρική 

12. Δυτικός Μεσαίωνας - Μοναστική και Λαϊκή Ια

τρική 

13. Οι μεγάλες επιδημίες 

14. Ιατρική αναγέννησης 

15. Ιατρική 17ου αιώνα 

16. Ιατρική 18ου αιώνα 

17. Ιατρική 18ου αιώνα (συνέχεια) 

18. Ιατρική 19ου αιώνα 

19. Ιατρική 19ου αιώνα (συνέχεια) 

20. Ιατρική 20ου αιώνα 

21. Ιατρική 20ου αιώνα (συνέχεια) 

22. Η Ελληνική Ιατρική κατά το 19ο και 20ο αιώνα 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Παθολογική Ανατομική II ώρες 78 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Στοματική κοιλότης, γαστρεντερικός σωλήνας, 

ήπαρ-χοληφόρα-χοληδόχος κύστη, πάγκρεας, νε

φροί και αποχετευτική μοίρα ουροποιητικού, γεν

νητικό σύστημα άρρενος, γεννητικό σύστημα θή

λεος, μαστός, ενδοκρινείς αδένες, οστά - αρθρώ

σεις, δέρμα, νευρικό σύστημα. 

2. Παθολογική Φυσιολογία II ώρες 52 

Τομέας Κλινικό εργασιηριακός 

Παθοφυσιολογία αιμοποιητικού συστήματος: παθή

σεις των κοκκιοκυττάρων, παραπρωτεϊναιμίες, πήξη 

του αίματος και διαταραχές της, αιμοποίηση, αναιμί

ες, παθήσεις των αιμοπεταλίων. Παθοφυσιολογία 

λοιμώξεων: λοιμογόνοι παράγοντες, μετάδοση, φλεγ

μονώδη αντίδραση, πυρετός. Παθοφυσιολογία ενδο

κρινών αδένων: διαταραχές λειτουργίας της υποφύ-

σεως του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών αδέ

νων, σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογία γα-

στρεντερικού σωλήνα: συμπτωματολογία παθήσεων 

πεπτικού, πεπτικό έλκος, ορμονικά δραστικοί όγκοι, 

σύνδρομα δυσαπορρόφησης, παθήσεις οισοφάγου. 

Παθοφυσιολογία ήπατος - χοληφόρων - παγκρέα

τος: ηπατίτιδες, κίρρωση, παθήσεις χοληφόρων, πα

γκρεατίτιδα. Αρχές γενετικής. 

Εργαστηριακές ασκήσεις: γενική εξέταση αίμα

τος, αναιμίες, λευχαιμίες, ανοσολογικά σύνδρομα, 

αυτοανοσία. 

3. Ιατρική Μικροβιολογία ώρες 52 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Βακτηριολογία. Ιολογία. Μυκητολογία. Πρωτόζωα 

- παράσιτα. Νοσοκομειακές λοιμώξεις. Λοιμώξεις 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 

4. Πειραματική Φαρμακολογία II ώρες 39 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Φάρμακα κεντρικού νευρικού συστήματος, εξαρτη-

σιογόνες ουσίες, ναρκωτικά αναλγητικά, γενικά και 

τοπικά αναισθητικά, αντιμικροβιακά - αντιπρωτο-

ζωικά - ανθελμινθικά φάρμακα, φάρμακα κατά των 

ιώσεων, φάρμακα κατά του AIDS, φάρμακα κατά 

του καρκίνου, ανοσοκατασταλτικά - ανοσοδιεγερτι-

κά, βιταμίνες, φαρμακολογία ορμονών. 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

ώρες 156 1. Σημειολογία - Νοσολογία 

Τομέας Πα9ολογίας 

Εισαγωγή των φοιτητών στην Κλινική Ιατρική. Πε

ριλαμβάνει τη διδασκαλία: 1) της Κλινικής Σημειο

λογίας, 2) της Εργαστηριακής Σημειολογίας και 3) 

των βασικών Κλινικών Συνδρόμων. 

Α. Κλινική Σημειολογία: Έχει σκοπό να καταστήσει 

τους φοιτητές ικανούς να προσεγγίζουν τον άρ

ρωστο, να λαμβάνουν το ιστορικό, να αναλύουν 

και να αξιολογούν τις πληροφορίες του και να διε

νεργούν πλήρη και λεπτομερή αντικειμενική εξέ

ταση. 

Στα πλαίσια της Κλινικής Σημειολογίας, διδάσκε

ται η συμπτω-ματολογία και τα αντικειμενικά ευ

ρήματα των διαφόρων παθήσεων κατά συστήμα

τα και κατά περιοχές. 

Συγκεκριμένα διδάσκεται η γενική επισκόπηση, 

εξέταση και εκτίμηση του ασθενούς και τα συ

μπτώματα και ευρήματα από: 1) Το αναπνευστι

κό, 2) Το κυκλοφοριακό, 3) Το πεπτικό, 4) Το ου

ροποιογεννητικό, 5) Το νευρικό, 6) Τους ενδοκρι

νείς αδένες, 7) Το αιμοποιητικό και 8) Το μυοσκε-

λετικό. 

Β. Εργαστηριακή Σημειολογία: Περιλαμβάνει τη 

βασική περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των 

ευρημάτων των συνήθων εργαστηριακών εξετά

σεων και παρακλινικών μεθόδων. 

Γ. Εισαγωγή στη Νοσολογία και Βασικά Κλινικά 

Σύνδρομα: Περιλαμβάνει την περιγραφή της κλινι

κής εικόνας, της παθοφυσιολογίας και παθολογο

ανατομίας των βασικότερων συνδρόμων της Πα

θολογίας (Ενδεικτικά αναφέρονται: βακτηριδιακές, 

ιογενείς και παρασιτικές λοιμώξεις, νόσοι του πε

πτικού όπως το πεπτικό έλκος, οι ηπατίτιδες και 

η παγκρεατίτις, νόσοι καρδιάς και πνευμόνων 

όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονική εμβο

λή και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 

αιματολογικές νόσοι όπως αναιμίες - λευχαιμίες -

παραπρωτεϊναιμίες, νοσήματα των νεφρών, νο

σήματα του συνδετικού ιστού, νοσήματα των εν

δοκρινών αδένων και του μεταβολισμού). 

Ο χρόνος της εκπαίδευσης κατανέμεται κατά το 

δυνατόν ισόποσα (ανάλογα με τις δυνατότητες 

κάθε Κλινικής) ανάμεσα στη θεωρητική διδασκα

λία και την πρακτική εξάσκηση. Η πρώτη περι

λαμβάνει διαλέξεις από αμφιθεάτρου και φροντι

στηριακές ασκήσεις. Η τελευταία διενεργείται σε 

μικρές ομάδες 5-8 φοιτητών στους θαλάμους. 

2. Χειρουργική Παθολογία Ι ώρες 78 

Τομέας Χειρουργικής 

Α) Εισαγωγικά Μαθήματος - Προσέγγιση του χει

ρουργικού ασθενή - Λήψη του Ιστορικού 

Σψασία και Μέθοδοι της αντικειμενικής εξέτασης. 

Β) Κατά ανατομικές περιοχές ανάπτυξη Σημειολο

γίας και Παθολογίας (αμφιθέατρα και θάλαμοι) 

Ι.Δέρμα-Υποδόριο 

2. Μυοσκελετικό σύστημα 

3. Κεφαλή-Τράχηλος 

4. Μαστός 

5. θώρακας 

6. Καρδιά - Μεγάλα αγγεία 

7. Ενδοκρινείς αδένες 

8. Στοματική κοιλότητα - Σιελογόνοι αδένες 

9. Περιφερικό αγγειακό σύστημα - Λεμφικό σύ

στημα 

3. Ακτινολογία ώρες 78 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Εισαγωγή στην ακτινολογία. Αναπνευστικό σύστη

μα: μέθοδοι εξέτασης, νεοπλάσματα πνευμόνων, 

παθήσεις μεσοθωρακίου, ραδιοϊσοτοπικές εφαρ

μογές, διάφραγμα - υπεζωκότας. Καρδιαγγειακό 

σύστημα. Κεντρικό νευρικό σύστημα: κεφαλή, 

σπονδυλική στήλη. Γαστρεντερικός σωλήνας. Ου

ροποιητικό σύστημα. Σκελετικό σύστημα. Μα

στός. Ογκολογία. 

Πρακτική κατάρτιση: φροντιστηριακές ασκήσεις με 

επίδειξη ακτινογραφιών και προβολή διαφανειών. 

4. Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία ώρες 39 
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Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής-Ψυχιαιρικής- Νευρο

λογίας (μόνο διδασκόμενο) 

1. Αρχές Ψυχιατρικής συνέντευξης - Διαγνωστικά 

συστήματα στην Ψυχιατρική 

2. Κριτήρια ψυχικής υγείας και ψυχικής διαταραχής 

3. Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών Ι: διατα

ραχές της συνείδησης και της ψυχοκινηνικότη-

τας 

4. Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών II: Δια

ταραχές της αντίληψης της σκέψης, τη ομιλίας 

και του συναισθήματος 

5. Οργανικά ψυχοσύνδρομα 

6. Σχιζοφρένεια 

7. Συναισθηματικές διαταραχές 

8. Αγχώδεις διαταραχές 

9. Διαταραχές προσωπικότητας 

10. Ουσιοεξαρτήσεις 

11. Διαταραχές πρόσληψης τροφής 

12. Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις 

13. Η Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο 

14. Ψυχοφαρμακολογία -Αλλες βιολογικές μέθο

δοι θεραπείας 

15. Ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες 

16. Γνωσιακές και συμπεριφορικές ψυχοθεραπείες 

17. Σύγχρονοι προβληματισμοί και προοπτικές 

της Ψυχιατρικής 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Παθολογία ώρες 104 

Τομέας Πα9ολογίας 

Έχει σαν σκοπό τη διδασκαλία και την πρακτική 

άσκηση στην Παθολογία. Περιλαμβάνει: 1) την 

περιγραφή και ανάλυση των Νοσολογικών οντο

τήτων, 2) τη διαγνωστική μεθοδολογία και 3) τη 

διαφορική διαγνωστική. 

Α. Νοσολογικές Οντότητες. Αναλυτική περιγρα

φή της κλινικής έκφρασης και της αιτιολογίας κά

θε νοσολογικής οντότητας. Μελέτη και Παθοφυ-

σιολογίας και της Παθολογοανατομίας και Ανάλυ

ση της Κλινικής πορείας και της εξέλιξης της. Η 

αναλυτική διδασκαλία ακολουθεί τη βασική διάκρι

ση των επιμέρους συστημάτων. 

Ενδεικτικά συζητούνται: 

Ι. Νοσήματα Πεπτικού: Νοσήματα οισοφάγου, 

στομάχου, λεπτού και παχέος εντέρου. Νοσήμα

τα ήπατος, παγκρέατος, κ.λπ. 

II. Νοσήματα Αναπνευστικού: Λοιμώξεις, Απο

φρακτικές πνευμονοπάθειες, Νεοπλάσματα, 

Πνευμονική εμβολή, κλπ. 

III. Νοσήματα του Αίματος. Σιδηροπενική αναι

μία, Μεγαλοβαστική αναιμία, Αιμοσφαιρινοπάθειες, 

Μεσογειακή συνδρομή, Λευχαιμίες, Λεμφώματα, Αι

μορραγική διάθεση, κ.λπ. 

IV. Νοσήματα των ενδοκρινών αδένων. Παθή

σεις της υπόφυσης, των παραθυρεοειδών αδέ

νων, του θυρεοειδούς, των επινεφριδίων, Σακχα

ρώδης διαβήτης. 

V. Παθήσεις των νεφρών: Σπειραματονεφρίτι-

δες, Νεφρωσικό σύνδρομο, Διάμεσες νεφροπά

θειες, Λοιμώξεις ουροφόρων οδών, κ.λπ. 

VI. Παθήσεις των αρθρώσεων και του διαμέ

σου ιστού: Ερυθηματώδης λύκος, Σκληρόδερμα, 

Δερματομυοσίτις, Ρευματοειδής αρθρίτις, ιογενείς 

αρθρίτιδες, οροαρνητική πολυαρθρίτις, κ.λπ. 

Β. Διαγνωστική μεθοδολογία. Αναπτύσσεται 

και συζητείται η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί

ται για την επίτευξη της διαγνώσεως. Κριτική 

αξιολόγηση του ιστορικού και των παρακλινικών 

ευρημάτων. Η διδασκαλία γίνεται κατά το δυνατό 

στους θαλάμους των ασθενών. 

Γ. Διαφορική διάγνωση. Σχηματοποιούνται τα 

μεγάλα Κλινικά Σύνδρομα και διδάσκεται η μεθο

δολογία της διαφορικής διάγνωσης. 

2. Χειρουργική Παθολογία II ώρες 117 

Τομέας Χειρουργικής 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα στο αμφι

θέατρο και πρακτική άσκηση στους θαλάμους 

των ασθενών. 

Α. Κοιλία (Σημειολογία και Παθολογία) 

1. Γαστρεντερικό σύστημα (οισοφάγος - στόμαχος 

- 12δακτΑο - λεπτό - Παχύ έντερο) 

2. Ήπαρ - Χοληφόρα 

3. Πάγκρεας 

4. Σπλήνα 

5. Κήλες 

Β. Ειδικά θέματα 

Ύδωρ - Ηλεκτρολύτες - Οξεοβασική ισορροπία -

Αναζωογόνηση - θρέψη - Παρεντερική διατροφή -

Χειρουργικές φλεγμονές - Λοιμώξεις - Επούλωση 

τραύματος - Εργαστηριακός έλεγχος - Εγκαύματα 

- Πνευμονική εμβολή - Χειρουργική παίδων - Οπι-

σθοπεριτοναϊκός χώρος 

Γ. Προχωρημένα Μαθήματα Χειρουργικά Παθολο-

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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γίας 

Αντιμετώπιση πολυτραυματία - Μετεγχειρητικές 

επιπλοκές - Αρχές Χειρουργικής Ογκολογίας - Αρ

χές Ενδοσκοπικής Χειρουργικής - Αρχές Χειρουργι

κής Μοριακής Βιολογίας - Μεταμόσχευση Οργά-

3. Προληπτική Ιατρική ώρες 65 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής, Νευρο

λογίας 

Έννοια και περιεχόμενο της Προληπτικής Ιατρι

κής, Αγωγή Υγείας - Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, 

Προσυμπτωματικός έλεγχος, Αξιολόγηση προλη

πτικών μέτρων. Επιδημιολογικές μέθοδοι και Υπη

ρεσίες Υγείας, Επιδημιολογία και πρόληψη κακοη

θών νεοπλασιών, Επιδημιολογία και πρόληψη στε

φανιαίας νόσου. Επιδημιολογία και πρόληψη ατυ

χημάτων, Γενική επιδημιολογία λοιμωδών νοσημά

των. Επιδημικές εκρήξεις, Ειδική επιδημιολογία και 

πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων (κατά ομάδες λοι

μωδών νοσημάτων), Ανοσοπροφύλαξη, Απολύ-

μανση-αποστείρωση, Πληθυσμική γενετική και Ευ

γονική, Υγιεινή περιβάλλοντος, Υγιεινή της διατρο

φής, Συστήματα Ιατρικής περίθαλψης, Υγειονομι

κή νομοθεσία, Οικονομία της Υγείας, Υγιεινή στο 

χώρο του Νοσοκομείου. 

4. Ιατρική της Εργασίας ώρες 26 

Διαιομεακό μάδημα 

Α. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 

Εισαγωγή - Ιστορία, επιδημιολογία επαγγελματι

κών νόσων, ειδικά μεθοδολογικά προβλήματα, 

προοπτικές μελέτες θνησιμότητας, προγράμματα 

διαλογής για πρόληψη, επαγγελματικό ατύχημα-

εργονομία, επαγγελματικοί καρκίνοι, φυσικοί πα

ράγοντες κινδύνου στο επαγγελματικό περιβάλ

λον, προβλήματα αναπαραγωγής, ειδικά προβλή

ματα των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον, 

εργατικό δίκαιο - νομικά θέματα. 

Β. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας 

Εισαγωγή στη Βιομηχανική Τοξικολογία, Διάγνωση 

επαγγελματικών δηλητηριάσεων, Μέγιστες επι

τρεπτές συγκεντρώσεις ρυπαντών στην ατμό

σφαιρα εργασίας. Τοξικολογία μετάλλων, Τοξικο

λογία αερίων, Τοξικολογία διαλυτών, Πρόληψη 

επαγγελματικών δηλητηριάσεων. 

Γ. Πνευμονολογία 

Πυριτίαση, Νοσήματα από αμίαντο, Βρογχικό 

άσθμα (επαγγελματικής αιτιολογίας), Κυψελίτιδες, 

Βυσίνωση, Πνευμονοκονιώσεις από πυριτιούχα. 

9ο & 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Νευρολογία ώρες 100 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής, Νευρο

λογίας 

Δομή και αρχές λειτουργίας του νευρικού συστή

ματος, αισθητικότητα, εκούσια - αυτοματική - συ-

νεργητική κινητικότητα, εξωπυραμιδικό σύστημα, 

μυϊκός τόνος, σύστημα δικτυωτού σχηματισμού, 

βλάβες ανά επίπεδο, εγκεφαλικές συζυγίες, σύν

δρομα λοβών, αφασίες - απραξίες - αγνωσίες, φυ

σιολογία και παθολογία του ύπνου, εγκεφαλικό οί

δημα - υδροκέφαλος, κώμα, όγκοι νευρικού συ

στήματος, νοσήματα εγκεφαλικών αγγείων, απο-

μυελινωτικές παθήσεις, λοιμώξεις νευρικού συστή

ματος, περιγεννητικές - συγγενείς παθήσεις, κα

κώσεις ΚΝΣ, επιληψία, παθήσεις περιφερικού νευ

ρικού συστήματος, τοξικοί παράγοντες και νευρι

κό σύστημα, παθήσεις άλλων συστημάτων και 

νευρικό σύστημα, παθήσεις μυών, αυτόνομο νευ

ρικό σύστημα, κεφαλαλγίες. 

Η Νευρολογία διδάσκεται σε Φροντιστηριακά - Κλινι

κά μαθήματα 8-10 π.μ. και σε Κλινική άσκηση 10-1 

μ.μ. καθημερινά επί 4 εβδομάδες. Τα φροντιστηριακά 

κλινικά μαθήματα 8-10 π.μ. γίνονται με την παρουσία 

αντιπροσωπευτικών αρρώστων ή με video. 

2. Καρδιολογία ώρες 50 

Τομέας Πα9ολογίας 

Βασικές αρχές ηλεκτροκαρδιογραφίας. Υπερτρο

φίες κόλπων - κοιλιών. Διαταραχές αγωγής του 

ερεθίσματος. Αρρυθμίες, στεφανιαία ανεπάρκεια, 

παθοφυσιολογία αθηροσκλήρυνσης στεφανιαίων 

αρτηριών. Κλινικές εκδηλώσεις στεφανιαίας νό

σου. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: κλινική εικό

να, ευρήματα παρακλινικών εξετάσεων, αντιμε

τώπιση οξείας φάσης, αποκατάσταση του εμ-

φραγματία. Στεφανιογραφία. Χειρουργική και 

επεμβατική μη χειρουργική θεραπεία της στεφα

νιαίας νόσου: εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παρά

καμψης, αγγειοπλαστική, νέες εξελίξεις - ενδοστε-

φανιαίοι νάρθηκες (stents). Καρδιακή ανεπάρκεια. 

Βαλβιδοπάθειες - μη χειρουργικές επεμβατικές μέ

θοδοι αντιμετώπισης συγκεκριμένων βαλβιδοπα-
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θειων (βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι). Υπέρταση. 

Υπερλιπιδαιμίες. Συγγενείς καρδιοπάθειες. Τεχνη

τή βηματοδότηση. Μυοκαρδιοπάθειες. Ενδοκαρδί-

τις. 

Περικαρδίτιδες. Υπερηχοκαρδιογράφημα. Ραδιοϊ

σότοπα στην καρδιολογία. 

3. Πνευμονολογία ώρες 50 

Τομέας Πα9ολογίας 

Φυσιοπαθολογία αναπνοής, κλινικά και λειτουργι

κά σύνδρομα αναπνευστικού συστήματος (πύ

κνωση, ατελεκτασία, συλλογή πλευριτικού υγρού, 

πνευμοθώραξ, διαταραχή αερισμού αποφρακτι-

κού-περιοριστικού τύπου, αναπνευστική ανεπάρ

κεια), εκτίμηση λειτουργικού ελέγχου αναπνοής, 

μελέτη διαταραχών ύπνου, φυματίωση, σαρκοεί-

δωση, οξεία και χρόνια βρογχίτις, εμφύσημα, δοκι

μασίες βρογχικής υπερευαισθησίας, βρογχικό 

άσθμα, βρογχιολίτιδες, βρογχεκτασία, καρκίνος 

πνεύμονος, παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις, 

πνευμονίες, πνευμονική ίνωση, ινοκυστική νόσος, 

επαγγελματικά νοσήματα πνευμόνων, πνευμονική 

εμβολή, πνευμονικό οίδημα χαμηλής πιέσεως, 

πνευμονικές εκδηλώσεις επί AIDS, πνευμονικές εκ

δηλώσεις επί νοσημάτων διαφόρων συστημάτων 

και κολλαγόνου, επεμβατική πνευμονολογία (ινο-

βρογχοσκοπικές τεχνικές, θωρακοκεντήσεις, βιο

ψίες υπεζωκότος, αρτηριακή παρακέντηση), σύγ

χρονες τεχνικές υποβοηθήσεως της αναπνοής 

παρά την κλίνη (1PPV, CPAP, Β1ΡΑΡ). 

4. Δερματολογία - Αφροδισιολογία ώρες 50 

Τομέας Πα9ολογίας 

Ανατομία-Ιστολογία και Φυσιολογία του δέρματος, 

Εξέταση δερματολογικού ασθενούς. Δερματολογία 

εσωτερικών νόσων. Στοιχειώδεις βλάβες. Μυκη

τιάσεις δέρματος: Δερματοφυτίες, ποικιλόχρους 

πιτυρίαση, μονιλίαση. Νοσήματα από ιούς: Έρ-

πης απλός, έρπης ζωστήρας, μυρμηκιές, οξυτενή 

κονδυλώματα, μολυσματική τέρμινθος. Παρασιτι

κά νοσήματα: Ψώρα, φθειριάσεις, παρασιτική 

κνήφη. Έκζεμα - Δερματίτιδα: α) Ενδογενής (ατο-

πική δερματίτιδα, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, 

δυσιδρωσικό έκζεμα, εντοπισμένη νευροδερματίτι-

δα), β) Εξωγενής (δερματίτιδα εξ επαφής). Φαρ

μακευτικά εξανθήματα - φωτοδερματοπάθειες. 

Πομφολυγώδη νοσήματα. Δερματοπάθειες από 

βακτηρίδια: Μολυσματικό κηρίο, ερυσίπελας, θυ-

λακίτιδα, δοθιήνας, ψευδάνθρακας, ερύθρασμα, 

νόσος του Hansen, λύκος κοινός (φυματίωση του 

δέρματος), δερματική λεϊσμανίαση. Βλατιδολεπι-

δώδεις δερματοπάθειες: Ψωρίαση, ροδόχρους πι

τυρίαση. Νοσήματα του Κολλαγόνου: Ερυθηματώ-

δης λύκος, σκληροδερμία, δερματομυοσίτιδα. Ακ

μή, αλωπεκίες, λεύκη, ροδόχρους ακμή. Όγκοι 

δέρματος: Σπίλοι, βασικοκυτταρικό και ακανθο-

κυτταρικό καρκίνωμα, ακτινική υπερκεράτωση, 

οζώδες ερύθημα, πολύμορφο ερύθημα. Αφροδίσια 

νοσήματα: Σύφιλη, γονοκοκκική και μη γονοκοκκι-

κή ουρηθρίτιδα, μαλακό έλκος, νόσος των Nikolas-

Favre. Παθήσεις ονύχων. Ομαλός λειχήνας. Ιχθύα-

ση. 

5. Ουρολογία ώρες 50 

Τομέας Χειρουργικής 

Συμπτωματολογία ουρολογικών παθήσεων - κλι

νική εξέταση, Όγκοι ουροποιητικού συστήματος, 

Φλεγμονές ουροποιογεννητικού συστήματος, Λι

θίαση, Συγγενείς ανωμαλίες. Χρόνια αποφρακτική 

ουροπάθεια. Όγκοι γεννητικού συστήματος. 

Επείγοντα ουρολογικά προβλήματα, Παθήσεις 

οσχέου-πέους, Ανδρική στειρότητα. 

6. Οφθαλμολογία ώρες 50 

Τομέας Χειρουργικής 

Γενικά για τον οφθαλμό, οφθαλμική κινητικότητα, 

διόφθαλμη όραση, οπτική οδός. Παθήσεις του φα

κού. Κερατοειδής, σκληρός, ραγοειδής, αμφιβλη

στροειδής χιτώνας. Υαλοειδές σώμα. Γλαύκωμα. 

Επιπεφυκότος και παθήσεις του. Διάθλαση και 

διαθλαστικές ανωμαλίες. Οφθαλμικός κόγχος. Δα

κρυϊκή συσκευή. Τραύματα του οφθαλμού - επεί

γοντα οφθαλμολογικά περιστατικά. Εξεταστικές 

μέθοδοι στην οφθαλμολογία. Laser στην Οφθαλμο

λογία. 

7. Ωτορινολαρυγγολογία ώρες 50 

Τομέας Χειρουργικής 

Φυσιολογία της ακοής, κλινική εξέταση του ωτός, 

εξέταση της ακοής, αίτια και είδη βαρηκοίας, παι

δική βαρηκοία, κωφαλαλία, ωτοσκλήρυνση. Παθή

σεις του έξω ωτός. Παθήσεις του μέσου ωτός: 

οξεία μέση ωτίτις, χρόνια μέση πυώδης ωτίτις και 

επιπλοκές της, τραυματικές ρήξεις του τυμπανι

κού υμένα, τυμπανοπλαστικές, αντανακλαστικές 

ωταλγίες, αερωτίτιδα. Χολοστεάτωμα. Φυσιολο-

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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για του αιθουσαίου συστήματος, λειτουργική εξέ

ταση οπισθίων λαβυρίνθων, ίλιγγος, νόσος του 

Meniere, ακουστικό νευρίνωμα. Κλινική εξέταση 

ρινός, ρινορραγίες, ρινίτιδες, πολύποδες και όγκοι 

ρινός, παθήσεις του ρινικού διαφράγματος, κα

τάγματα ρινός, κατάγματα προσώπου, ρινόρροια 

εγκεφαλο-νωτιαίου υγρού. Παραρρινοκολπίτιδες 

και όγκοι παραρρινίων. Νοσήματα αδενοειδών εκ-

βλαστήσεων και αμυγδαλών. Φλεγμονές, αποστή

ματα και όγκοι του φάρυγγα. Κλινική εξέταση του 

λάρυγγα, φλεγμονώδεις παθήσεις του λάρυγγα, 

όζοι φωνητικών χορδών, πολύποδες φωνητικών 

χορδών, όγκοι λάρυγγα, λαρυγγεκτομές, τραχειο-

στομία. Κακώσεις λάρυγγα, παράλυση λάρυγγα. 

Συγγενείς ανωμαλίες τραχήλου, φλεγμονές τραχή

λου, όγκοι τραχήλου. Σιελογόνοι αδένες. Οξεία 

απόφραξη αναπνευστικής οδού - ξένα σώματα 

λάρυγγα, τραχείας, βρόγχων, οισοφάγου. 

8. Ορθοπαιδική - Τραυματολογία ώρες 50 

Τομέας Χειρουργικής 

Περιεχόμενο και εξέλιξη της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογίας, Κακώσεις των οστών και αρ

θρώσεων, Πώρωση καταγμάτων, Καθυστερημένη 

πώρωση και Ψευδάρθρωση, Οστεοσύνθεση, Επι

λεγμένα κατάγματα, Κατάγματα-εξαρθρήματα 

άνω άκρων, Κακώσεις της πυέλου, Τραυματικό 

εξάρθρημα ισχίου, Κατάγματα μηριαίου και επιγο

νατίδας, Συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος, ρή

ξεις μηνίσκων, Κατάγματα κνήμης, ποδοκνημικής, 

άκρου ποδός, κακώσεις άκρας χείρας. Κακώσεις 

σπονδυλικής στήλης, Κατάγματα στα παιδιά. Σύν

δρομα διαμερισμάτων, Επιφυσιολίσθηση άνω μη

ριαίας κεφαλής, Οστεοχονδρίτες, Εγκεφαλική πα

ράλυση - πολιομυελίτιδα, Κακώσεις του βραχιονί-

ου πλέγματος - μερική παράλυση, Κακώσεις περι

φερικών νεύρων, Καλοήθη νεοπλάσματα των 

οστών, Κακοήθη νεοπλάσματα των οστών, Αντι

μετώπιση του πολυτραυματία, Οσφυαλγία, Σκο

λίωση, Συγγενείς εξάρθρημα του ισχίου, Συγγενής 

ραιβοϊπποποδία, Εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, 

Μεταβολικά νοσήματα οστών, Γενετικά μεταβιβα

ζόμενες παθήσεις του σκελετού, Οστικές δυσπλα

σίες, Παραμορφώσεις του ερειστικού συστήμα

τος, Σπονδυλολίσθηση, Κύφωση, Συγγενείς ανω

μαλίες της σπονδυλικής στήλης. 

Τομέας Πα9ολογίας 

Γενικές αρχές θεραπευτικής (Ψυχολογικά αντικεί

μενα εκπαιδεύσεως, σύνθετα θεραπευτικά προ

βλήματα, ακατάλληλες θεραπευτικές ενέργειες και 

τρόποι αποφυγής των, είδη αγωγής, παράγοντες 

τροποποιητικοί της θεραπευτικής αγωγής). Ανά

λυση εφαρμοζόμενης αγωγής εις την πράξη. Αντι

μετώπιση επειγουσών καταστάσεων (Ανάληψη εκ 

κοιλιακής μαρμαρυγής, εγκεφαλικό οίδημα, θερμο

πληξία, παροξυσμική υπέρταση, αλλεργικές κατα

στάσεις, οξύ πνευμονικό οίδημα, παροξυσμική τα

χυκαρδία, κρίσεις Adams-Strokes. Αιμορραγίες πε

πτικού, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οξεία ανα

πνευστική ανεπάρκεια και κρίσεις βρογχικού 

άσθματος). Ειδικές μέθοδοι σχετικές με τις θερα

πευτικές εφαρμογές. (Επίδειξη σε εργαστήρια και 

τμήματα κλινικής φαρμακολογίας, τεχνητού νε

φρού, πυρηνικής ιατρικής, αιμοδυναμικών επεμ

βάσεων, τεχνικών, γαστρεντερολογικού και αιμο

δοσίας). θεραπευτικές τεχνικές. 

10. Παθολογία - Εντατική θεραπεία ώρες 50 

Τομέας Πα9ολογίας 

- Βασικές γνώσεις της Επείγουσας Ιατρικής. 

- Παθοφυσιολογία και αλληλεπιδράσεις των δια

φόρων συστημάτων του βαρέως πάσχοντος πο-

λυσυστηματικού αρρώστου. 

- Προσπέλαση και ιεράρχηση των προβλημάτων 

του ασθενούς. 

- Αξιολόγηση των αναγκαίων και επειγόντων δια

γνωστικών επεμβάσεων. 

- θεραπευτικά πρωτόκολλα, στα επί μέρους σύν

δρομα που απαντώνται στις Κλινικές Εντατικής 

θεραπείας (π.χ. ARDS, σηπτικό shock, κ.λπ.). 

- Αρχές ηλεκτρονικής και μηχανικής παρακολούθη

σης (Monitoring) ασθενών. 

- Βασικές αρχές που εφαρμόζονται στις Κλινικές 

Εντατικής θεραπείας. 

- Ειδικά προβλήματα μηχανικής υποστήριξης του 

πολυσυστη-ματικού αρρώστου (π.χ. μηχανική 

αναπνοή). 

- Μέθοδος μεταφοράς βαρέως πασχόντων. 

- Ειδικά θέματα Συνεργασίας και Οργάνωσης Μο

νάδων, Αντιμετώπισης και Πρόληψης των λοιμώ

ξεων, χρήση αερίων 0 2 , Η2, Ν2, αναψαία μέ

τρα. 

9. Θεραπευτική ώρες 50 11. Μαιευτική - Γυναικολογία ώρες 52 
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Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

(μόνο διδασκόμενο) 

Ανατομία και φυσιολογία του αναπαραγωγικού 

συστήματος της γυναίκας, γεννητικός κύκλος, γυ

ναικολογικό ιστορικό και γυναικολογική εξέταση, 

διαγνωστικές μέθοδοι στην Μαιευτική και Γυναικο

λογία. Γαμετογένεση-ανάπτυξη ωού- εμφύτευση. 

Διάγνωση και φυσιολογία της κυήσεως, παρακο

λούθηση της εγκύου. Πλακούς, εμβρυϊκοί υμένες, 

αμνιακό υγρό, φυσιολογική πύελος, σχήμα, προβο

λή, θέση και στάση του εμβρύου. Αγωγή της κύη

σης. Φυσιολογία-μηχανισμός-αγωγή τοκετού. Νεο

γνό, ανάνηψη νεογνού. Λοχεία. Προβλήματα της 

κύησης και του τοκετού: αποβολές, εξωμήτριος 

κύηση, προσδιορισμός πλακούς, πρόωρη αποκόλ

ληση, ανωμαλίες ομφαλίου λώρου, τοξιναιμία, πα

θήσεις της μητέρας στην κύηση (καρδιοπάθειες, 

διαβήτης, νεφροπάθειες), ανώμαλα σχήματα και 

προβολές, πρωτοπαθής αδράνεια, ρήξη μήτρας, 

μαιευτικό shock. Μαιευτικές επεμβάσεις. Τροφο-

βλαστική νόσος. Διαταραχές εμμήνου ρύσεως. Κα

λοήθεις και κακοήθεις παθήσεις αιδοίου, κόλπου, 

τραχήλου, μήτρας, ωαγωγών και ωοθηκών. Εξω

σωματική γονιμοποίηση, στείρωση, οικογενειακός 

προγραμματισμός. 

11ο & 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Παιδιατρική ώρες 400 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Α. θεωρητική εκπαίδευση (μαθήματα σε μικρές 

ομάδες, διαλέξεις στο αμφιθέατρο, μετεκπαιδευτι-

κές συναντήσεις). 

Φυσιολογικό παιδί: αύξηση, διάπλαση, διατροφή, 

φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη βρέφους-

παιδιού-εφήβου, πνευματική εξέλιξη, αισθητηρια

κή ωρίμανση, πνευματική καθυστέρηση. 

Κοινωνική παιδιατρική: στόχοι παιδιατρικής, σύγ

χρονη βιοκοινωνική νοσηρότητα της βρεφικής ηλι

κίας, συνήθη προβλήματα ανατροφής και συμπε

ριφοράς του παιδιού. Κακοποίηση - παραμέληση, 

φροντίδα και αντιμετώπιση παιδιού με χρόνιο 

πρόβλημα. Προβλήματα εφήβου. 

Προληπτική παιδιατρική: πρόληψη μεταδοτικών 

και μη μεταδοτικών νοσημάτων, έγκαιρη επισή

μανση αναπτυξιακών διαταραχών, επιδημιολογία 

και πρόληψη στερητικών νοσημάτων, πρόληψη 

ατυχημάτων - δηλητηριάσεων, αγωγή υγείας - αυ-

τοφροντίδα. 

Γενετική: γενετικά νοσήματα και η σψασία τους, 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες και γονιδιακές διαταρα

χές, γενετική καθοδήγηση, προγεννητικός έλεγχος. 

Παιδιατρική παθολογία: παιδιατρικό ιστορικό, 

παθολογία του νεογνού (διαταραχές ενδομήτριας 

ανάπτυξης, βλαπτικοί παράγοντες για το έμβρυο, 

μικρό και μεγάλο βάρος για την ηλικία του εμ

βρύου, γέννηση και προσαρμογή στο εξωμήτριο 

περιβάλλον, θερμορύθμιση, μαιευτικές κακώσεις, 

περιγεννητική ασφυξία, μεταφορά προβληματι

κού νεογνού, ενδομήτριες και εξωμήτριες λοιμώ

ξεις, αναπνευστικές δυσχέρειες, κυανωτικό νεο

γνό, σπασμοί νεογέννητου, νεογνικός ίκτερος). 

Νοσήματα του βρέφους και του παιδιού από το 

αναπνευστικό, πεπτικό, ουροποιητικό, κυκλοφο

ρικό, ανοσοποιητικό, νευρικό σύστημα, τους ενδο

κρινείς αδένες, το δέρμα, τον συνδετικό ιστό, με

ταβολικά νοσήματα, λοιμώδη νοσήματα. Συνήθη 

οφθαλμολογικά, ορθοπαιδικά, ουρολογικά, χει

ρουργικά, νευροχειρουργικά και καρδιοχειρουργι

κά προβλήματα στα παιδιά. 

Β. Πρακτική κατάρτιση: καταλαμβάνει περί τα 2/3 

του συνολικού χρόνου άσκησης και γίνεται στους 

θαλάμους των ασθενών και τα εξωτερικά ιατρεία 

επιγόντων περιστατικών. 

2. Παθολογία ώρες 480 

Τομέας Παθολογίας 

Πρακτική εφαρμογή των αντικειμένων των μαθη

μάτων Παθολογίας του 7ου και 8ου εξαμήνου 

(Σημειολογίας-Νοσολογίας και Παθολογίας) και 

της θεραπείας των νόσων. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κλινική περιλαμ

βάνει: λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση ασθενών, 

αιμοληψίες και μικροεπεμβάσεις, παρακολούθηση 

και συμμετοχή στην επίσκεψη επιμελητών θαλά

μου, παρουσίαση και συζήτηση επί περιστατικών 

της Κλινικής, παρακολούθησης της βιβλιογραφι

κής ενημέρωσης, παρακολούθηση διακλινικών συ

γκεντρώσεων του Παθολογικού Τομέα του Νοσο

κομείου. 

3. Χειρουργική ώρες 280 

Τομέας Χειρουργικής 

Πρακτική εφαρμογή αντικειμένων μαθημάτων Χει

ρουργικής Σημειολογίας και Χειρουργικής Παθολο-

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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γίας. Ασκηση στο Χειρουργείο - εκπαίδευση σε μι

κροεπεμβάσεις. 

4. Μαιευτική - Γυναικολογία ώρες 280 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια: Κλινική, 

βιοχημική και απεικονιστική παρακολούθηση της 

εγκυμοσύνης, φυσιολογικός τοκετός, ανάνηψη νε

ογνού. Αιμορραγίες 1ου και 2ου τριμήνου της κύη

σης, εξωμήτρια κύηση, τοξιναιμία της κύησης, 

πρόωρη αποκόλληση - προδρομικός πλακούς. Λο

χεία και επιπλοκές της. Γεννητικός κύκλος και δια

ταραχές του. Νεοπλασίες γεννητικού συστήματος 

της γυναίκας. Ενδομητρίωση. Στείρωση. Γυναικο

λογικά σύνδρομα. Παθήσεις του μαστού. 

Πρακτική εξάσκηση: αίθουσα τοκετών, γυναικολο

γικά τμήματα, γυναικολογικό και μαιευτικό χει

ρουργείο, τμήματα: γυναικολογικής ογκολογίας, 

μαστού, παθολογίας κυήσεως, μονάδα προγεννη

τικού ελέγχου, μονάδα γυναικολογικής ενδοσκοπή-

σεως. 

5. Ψυχιατρική ώρες 740 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής-Ψυχιαιρικής- Νευρο

λογίας 

1. Αρχές Ψυχιατρικής συνέντευξης - Διαγνωστικά 

συστήματα στην Ψυχιατρική 

2. Κριτήρια ψυχικής υγείας και ψυχικής διαταρα

χής 

3. Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών Ι: διατα

ραχές της συνείδησης και της ψυχοκινηνικότη-

τας 

4. Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών II: Δια

ταραχές της αντίληψης της σκέψης, τη ομιλίας 

και του συναισθήματος 

5. Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών III: Δια

ταραχές της αντίληψης της σκέψης, τη ομιλίας 

και του συναισθήματος 

6. Οργανικά ψυχοσύνδρομα 

7. Σχιζοφρένεια 

8. Συναισθηματικές διαταραχές 

9. Αγχώδεις διαταραχές 

10. Διαταραχές προσωπικότητας 

Π.Ουσιοεξαρτήσεις 

12. Διαταραχές πρόσληψης τροφής 

13. Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις 

14. Η Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο 

15. Ψυχοφαρμακολογία -Αλλες βιολογικές μέθο

δοι θεραπείας 

16. Ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες 

17. Γνωσιακές και συμπεριφορικές ψυχοθεραπείες 

18. Σύγχρονοι προβληματισμοί και προοπτικές 

της Ψυχιατρικής 

6. Ιατροδικαστική - Τοξικολογία ώρες 65 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Γενικά περί θανάτου. Αιφνίδιοι θάνατοι. Νεογνι

κοί και βρεφικοί θάνατοι. Βίαιοι “στερητικοί" 

θάνατοι. Πνιγμός. Κακώσεις από την επίδραση 

μηχανικών παραγόντων: θλαστικές κακώσεις, 

κακώσεις από νύσσοντα ή/και τέμνοντα όργα

να, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις από 

πυροβόλα όπλα, οδικό τροχαίο ατύχημα. Βλά

βες από την επίδραση φυσικών παραγόντων: 

Βλάβες από τη θερμότητα, βλάβες από το ηλε

κτρικό ρεύμα, βλάβες από ακτινοβολίες. Βλάβες 

από την επίδραση χημικών παραγόντων. Παι-

δοκτονία. Το σύνδρομο του κακοποιημένου παι

διού. θ ά ν α τ ο ι από "ναρκωτικά”. Το εργατικό 

ατύχημα. Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευ

θερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευ

σης της γενετήσιας ζωής. Τεχνητή διακοπή της 

εγκυμοσύνης. Κύηση, τοκετός και λοχεία. Νομι

κές και Δεοντολογικές Αρχές και Προϋποθέσεις 

κατά την άσκηση της Ιατρικής. Η σωματική 

βλάβη. Εργαστηριακή Ιατροδικαστική Εισαγωγή 

στη Δικαστική Τοξικολογία. 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

I l ÌCrtr' ρττιληνην iiTTr»vr»rriYTii/ri iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ 

1. Γονίδια και Αναπτυξιακή Βιολογία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

α. Βασική Βιοϊατρική Τεχνολογία 

β. Στοιχεία Αναπτυξιακής Βιολογίας 

γ. Βιοϊατρικές Εφαρμογές της Σύγχρονης Έρευνας 

δ. Εμβρυϊκή Ανάπτυξη και Διαφοροποίηση 

ε. In vitro μελέτη ιστών και κυττάρων 

στ. Η επίδραση εξωγενών παραγόντων στην ανά

πτυξη και 

Διαφοροποίηση οπτικοακουστικού συστήματος και 

για τον λόγο αυτό η παρουσία είναι υποχρεωτική. 

2. Αναγεννητική Ιατρική και Μοριακή Θερα

πεία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Η Αναγεννητική Ιατρική ενσωματώνει με επιτυχία 

τα πεδία της εμβιομηχανικής των ιστών, της κυτ

ταρικής, αναπτυξιακής και μοριακής βιολογίας, 

της επιστήμης υλικών και της νανοτεχνολογίας 

και αναμένεται στό εγγύς μέλλον να προσφέρει 

καθοριστική συμβολή στην ριζική θεραπεία σημα

ντικών γενετικών και επίκτητων νοσημάτων, με 

την επιδιόρθωση και αποκατάσταση ιστών και 

οργάνων, καθώς και στην ανάπτυξη θεραπειών 

γιά μη ιάσιμες νόσους. Με βάση τις σημαντικές 

προόδους της τελευταίας πενταετίας, η προοπτι

κή της εμβιομηχανικής των βλαστικών κυττάρων, 

σε συνδυσμό με την δυνατότητα μεταγωγής των 

βλαστικών κυττάρων-στόχων όπως αναπτύσσε

ται σήμερα στο πεδίο της Μοριακής θεραπείας 

και στα πρωτόκολλα της γονιδιακής μεταφοράς 

και θεραπείας, διαγράφεται αρκετά ευοίωνη. 

Εντούτοις, υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλή

ματα τα οποία απαιτούνται να επιλυθούν και κα

λύπτουν τόσο θέματα βιολογίας και κλινικής 

εφαρμογής όσο και τεχνολογικά. 

Το Μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή 1) των 

βασικών αρχών της βιολογίας των βλαστικών κυτ

τάρων, 2) της κυτταρικής και μοριακής βάσης της 

Αναγεννητικής Ιατρικής, 3) της τεχνολογίας της 

γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας, και 4) των 

ρυθμιστικών αρχών δεοντολογίας για την κλινική 

εφαρμογή της τεχνολογίας. Το Μάθημα είναι ορ

γανωμένο ώστε να αρχίζει από τις απαραίτητες 

γνώσεις των επι μέρους βασικών επιστημών του 

πεδίου και να κινείται προς την κατεύθυνση των 

δυνητικών κλινικών εφαρμογών και της κλινικής 

χρησιμότητας. 

Περιεχόμενα: 

1. Εισαγωγή στην Αναγεννητική Ιατρική και Μο

ριακή θεραπεία. 

2. Βιολογική και Μοριακή βάση της Αναγεννητικής 

Ιατρικής. 

3. Αναπτυξιακοί μηχανισμοί αναγέννησης. 

4. Μοριακοί μηχανισμοί βλαστικότητας και αυτοα-

νανέωσης. 

5. Μηχανισμοί αλλα^ς του κυτταρικού φαινοτύ

που. 

6. Γενετικές προσεγγίσεις των βλαστικών κυττά

ρων. 

7. Προέλευση και ιδιότητες των εμβρυονικών και 

εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων και των βλα

στικών κυττάρων ενηλίκου. 

8. Βιοϋλικά στην Αναγεννητική Ιατρική. Φυσικά 

και συνθετικά υλικά ικριωμάτων (scaffolds) και 

βιοσυμβατότητα. 

9. θεραπευτικές εφαρμογές. Υποδείγματα επιλεγ

μένων νόσων-μοντέλων. 

10. Κυτταρική θεραπεία. Υποδείγματα αποκατά

στασης κυτταρικών τύπων. 

11. θεραπεία ιστών. Υποδείγματα συστημάτων-

ιστών. 

12. Βασικές αρχές της τεχνολογίας της Μοριακής 

θεραπείας. 

13. Προ-κλινική ανάπτυξη φορέων γονιδιακής θε

ραπείας. 

14. Κλινικές μελέτες γονιδιακής μεταφοράς και θε

ραπείας. 

15. Σχεδιασμός μελέτης και διαδικασία έγκρισης. 

Βιοηθική, συμμόρφωση και εποπτεία. 

16. Υποδείγματα διεξαγωγής κλινικής μελέτης γο-

νιδιακής μεταφοράς και θεραπείας. 

17. Ρυθμιστικές αρχές δεοντολογίας Αναγεννητι

κής Ιατρικής και Μοριακής θεραπείας. 

3. Περιβαλλοντική Φαρμακολογία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Οικοσυστήματα, Τροφική πυραμίδα, Δυνατότητες 

θετικών επιδράσεων στο περιβάλλον, Εισαγωγή 

στην Φαρμακολογία των ξενοβιοτικών-κινητική, 

Δυναμική των ξενοβιοτικών, Ατμοσφαιρική ρύπα-

σνη, Αέριοι Ρύποι και επιδράσεις στην Υγεία, Ρύ

πανση Υδάτων, Όξινη βροχή, Παρασιτοκτόνα, Το

ξίνες, Μυκοτοξίνες και άλλα δηλητήρια, Βαρέα μέ

ταλλα, Ηχορύπανση, Ραδιενέργεια, Προσέγγιση χη

μικού και βιολογικού κινδύνου, Ρύπανση εσωτερι-

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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κού χώρου, Περιβάλλον και αλλεργία, Στατιστική, 

Ρύπανση του Εμβρύου από ξενοβιοτικά. 

Οι φοιτητές δίδουν εξετάσεις στο τέλος του 

εξαμήνου γραπτές ή προφορικές. Επιτρέπονται 

μόνον 2 απουσίες. 

4. Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Στη θεραπευτική είναι πολλές φορές απαραίτητο 

να χορηγούνται περισσότερα από ένα φάρμακα 

στον ίδιο ασθενή, προκειμένου να αντιμετωπι

στούν διάφορα νοσήματα που συνυπάρχουν, ή 

να ανακουφιστεί ο ασθενής από συμπτώματα της 

ίδιας νόσου που χρειάζονται διαφορετική θερα

πευτική αγωγή. Αποτέλεσμα της συγχορήγησης 

φαρμάκων είναι αρκετές φορές η ανάπτυξη αλλη

λεπίδρασης που οδηγεί σε τροποποίηση της 

ανταπόκρισης του ασθενούς στη φαρμακευτική 

αγωγή. 

Το αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης μπορεί 

να είναι δυσάρεστο ή ευνοϊκό για τον ασθενή. Οι 

ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις, χρησιμοποιούνται συ

χνά στη θεραπευτική. Στην περίπτωση, όμως, 

των δυσάρεστων αλληλεπιδράσεων, στις οποίες, 

κυρίως, αναφέρεται το μάθημα αυτό, το φάρμακο 

είτε παύει να είναι αποτελεσματικό, οπότε απο

τυγχάνει η φαρμακοθεραπεία, είτε χάνει την 

ασφάλεια του, οπότε εμφανίζονται ανεπιθύμητες 

ενέργειες ή/και φαινόμενα τοξικότητας. Η ελαττω

μένη αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου, εξαιτί

ας μιας αλληλεπίδρασης, μπορεί να είναι εξίσου 

βλαβερή, με μια τοξική αύξηση των επιπέδων 

του. 

Το μάθημα έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει 

τον φοιτητή στο θέμα και να του επιστήσει την 

προσοχή ειδικά στις κλινικά σημαντικές,ή και επι

κίνδυνες αλληλεπιδράσεις, ώστε να λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη τους, που 

συμβάλλουν στην ασφαλν\ και αποτελεσματική θε

ραπευτική αντιμετώπιση του μελλοντικού του 

ασθενούς. 

Μερικά κεφάλαια: 

Ορισμοί - στατιστικά στοιχεία. Μηχανισμοί αλλη

λεπιδράσεων: Φαρμακευτικές -Φαρμακοκινητικές 

-Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις. Αλληλεπι

δράσεις φαρμάκων στην Γ ηλικία. Αλληλεπιδρά

σεις τροφής- alcohol με φάρμακα. Κάπνισμα -

Ηλιακή ακτινοβολία - Εργαστηριακές Εξετάσεις και 

φάρμακα - Κλινική σψασία των αλληλεπιδράσε

ων. Εκτίμηση Σοβαρότητας, Μέτρα Πρόληψης -

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ΚΝΣ με άλλα φάρμα

κα, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων Καρδιαγγειακού 

συστήματος, Αλληλεπιδράσεις αντισυλληπτικών, 

Αλληλεπιδράσεις αντιμικροβιακών- Αντιϊκών -

Αντικαρκινικών φαρμάκων, Αλληλεπιδράσεις υπο

γλυκαιμικών φαρμάκων, Αλληλεπιδράσεις άλλων 

φαρμάκων. 

5. Ο Εργαστηριακός Ελεγχος της 

Αναπνευστικής Λειτουργίας 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

1. Εισαγωγή στη μηχανική της αναπνοής 

2. Στατικοί όγκοι και χωρητικότητες 

3. Πνευμονική διατασιμότητα 

4. Το βίαιο εκπνευστικό σπιρογράφημα 

5. Καμπύλη ροής όγκου 

6. Σωματική Πληθυσμογραφία - Αντιστάσεις ροής 

7. Διάχυση 

8. Αέρια αρτηριακού αίματος 

9. Εκτίμηση της πρόσληψης - μεταφοράς και ιστι-

κής απόδοσης οξυγόνου 

10. Δοκιμασία κόπωσης 

11. Δοκιμασίες ελέγχου κατά τη διάρκεια μηχανι

κής αερισμού 

12. Δοκιμασίες νευρομυϊκού ελέγχου της ανα

πνοής 

6. Ογκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη 

Βιολογία τον Καρκίνου 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των 

παραγόντων και μηχανισμών που συμβάλλουν 

στην καρκινογένεση στον άνθρωπο. Αναπτύσσο

νται οι ακόλουθες ενότητες: 

1. Βλάβες στο DNA, μεταλλάξεις και μηχανισμοί 

επιδιόρθωσης. 2. Κυτταρική αύξηση. 3. Αυξητικά 

σήματα και οι υποδοχείς τους. 4. Αγγειογένεση 

και Καρκινογένεση. 5. Μεταγωγή σημάτων. 6. 

Ογκογόνοι ιοί και ιικά ογκογονίδια. 7. Κυτταρικά 

πρωτοογκογονίδια και ογκογονίδια. 8. Ογκοκατα-

σταλτικά γονίδια. 9. Μηχανισμοί δράσης ογκοκα-

τασταλτικών και ογκογονιδίων. 10. Ρύθμιση του 

κυτταρικού πολλαπλασιαμού και της απόπτω

σης. 11. Ιοί θηλώματος (HPV). 12. Μοντέλα καρκι

νογένεσης. 

Το μάθημα εκτός των διαλέξεων περιλαμβάνει-
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και ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές σε 

σχετική θεματολογία. Υπάρχει δυνατότητα εκτέλε

σης εργασίας με επιπλέον βαθμό. Η παρουσία 

των φοιτητών δεν είναι υποχρεωτική είναι όμως 

επιθυμητή. 

7. Εργαστηριακή Διαγνωστική Βιοχημεία και 

Ανοσοβιοχημεία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Βασι

κές αρχές εργαστηρίου (διασφάλιση ποιότητος, 

συλλογή δειγμάτων, ασφάλεια), Βιοχημικές δοκι

μασίες στην Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακές τεχνι

κές (χρωματογραφία, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, 

κλινικές ανοσοβιολογικές τεχνικές ανίχνευσης κα

κοηθών όγκων, κυτταρομετρία ροής, προσδιορι

σμός αντισωμάτων, αντιγόνων, ELISA, ELISPOT, 

ραδιοανοσολογικές μετρήσεις, ανοσοφθορισμός, 

μοριακές τεχνικές), Υδατάνθρακες (Μεταβολισμός 

- Διαταραχές και διαγνωστική προσέγγιση), Ένζυ

μα και η διαγνωστική τους σψασία, Λειτουργία 

και διαγνωστική παθήσεων του ήπατος, Λειτουρ

γία νεφρών, Λευκώματα και η διαγνωστική τους 

σψασία, Ενδοκρινικό σύστημα-Διαταραχές και 

διαγνωστική προσέγγιση (Υποθάλαμος, Υπόφυση, 

Επινεφρίδια, Γονάδες, θυρεοειδής, Παραθυρεοει

δής, Πάγκρεας), Λιπίδια και λιποπρωτείνες (Με

ταβολισμός - Διαταραχές και διαγνωστική σημα

σία), Κακοήθη νοσήματα, Ανοσοποιητικό σύστημα 

(Δομή και λειτουργία). 

8. Σύγχρονη Φυσιολογία της Ασκησης 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Αρχές κίνησης, Νευρολογική ρύθμιση της κίνησης, 

Νευρομυϊκή προσαρμογή στην άσκηση, Μεταβολι

σμός και ενέργεια, Ορμονική ρύθμιση της άσκη

σης, Μεταβολική προσαρμογή στην άσκηση, Καρ-

διοαναπνευστικό σύστημα, Προσαρμογή καρδιοα-

ναπνευστικού συστήματος στην άσκηση, Περι

βαλλοντική επίδραση στην αθλητική απόδοση, 

Υποβαρική και υπερβαρική άσκηση, Μεγιστοποίη

ση της αθλητικής απόδοσης, Διατριφή και άθλη

ση, Σωματικό βάρος και σπορ, Φαρμακευτικές 

παρεμβάσεις και αθλητισμός, Φύλο και ηλικία στα 

σπορ και την άθληση, Γήρανση και άθληση, Φυσι

κή άσκηση για υγεία και πρόληψη. 

9. Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Εισαγωγή. Ενδοκρινικό σύστημα και οι αρχές λει

τουργίας του. Ορμόνες και ο τρόπος δράσεως 

τους. Ορμονική λειτουργία του υποθαλάμου και 

της αδενοϋποφύσεως. Νευροενδοκρινολογία. Δια

ταραχές του υποθαλαμοϋποφυσιακού συστήμα

τος, Έλεγχος της λειτουργίας του υποθαλάμου 

και της υποφύσεως (φροντιστηριακό μάθημα). 

Λειτουργία της νευροϋποφύσεως. Διαταραχές της 

λειτουργίας και έλεγχος της. Λειτουργία του θυρε

οειδή. Υπερθυρεοειδισμός. Υποθυρεοειδισμός, 

Απλή βρογχοκήλη. Καρκίνος του θυρεοειδή, Έλεγ

χος της λειτουργίας του θυρεοειδή (φροντιστηρια

κό μάθημα). Λειτουργία του φλοιού των επινεφρι

δίων. Υπολειτουργία των επινεφριδίων. Νόσος Ad

dison. Υπερλειτουργία των επινεφριδίων, Σύνδρο

μο Cushing. Υπεραλδοστερονισμός. Συγγενής 

υπερπλασία των επινεφριδίων. Έλεγχος λειτουρ

γίας του φλοιού των επινεφριδίων (φροντιστηρια

κό μάθημα). Λειτουργία του μυελού των επινεφρι

δίων, Φαιοχρωμοκύττωμα. Λειτουργία των ωοθη

κών. Νευροενδοκρινολογία της αναπαραγωγικής 

λειτουργίας. Χρωματοσωμικές διαταραχές. Διατα

ραχές του φύλου. Διαταραχές της ήβης. Διαταρα

χές της εμμηνορρυσίας. Σύνδρομο πολυκυστικών 

ωοθηκών. Εμμηνόπαυση. Έλεγχος της λειτουργίας 

των ωοθηκών (φροντιστηριακό μάθημα). Ενδοκρι

νική λειτουργία των όρχεων. Υπογοναδισμός. 

Σπερματογενετική λειτουργία όρχεων. Διαταρα

χές σπέρματος. Έλεγχος λειτουργίας των όρχεων 

(φροντιστηριακό μάθημα). Ορμονική λειτουργία 

του πλακούντα. Ομοιοστασία του ασβεστίου. Δι

αταραχές της λειτουργίας των παραθυρεοειδών 

αδένων. Έλεγχος της λειτουργίας των παραθυρε

οειδών αδένων (φροντιστηριακό μάθημα). Ορμό

νες και γήρας. Ορμόνες και καρκίνος. Ορμόνες και 

γενετήσια συμπεριφορά. 

10. Θέματα Μοριακής Ιατρικής 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

1. Εισαγωγή/ϋΝΑ/Ρυθμιστικές αλληλουχίες γονιδί-

ων/Γύποι μεταγραφικών παραγόντων 

2. Σχέσεις δομής και λειτουργίας μεταγραφικών 

παραγόντων 

3. Μεταγραφικοί παράγοντες και βασικοί μηχανι

σμοί μεταγραφής γονιδίων 

4. Μεταγραφικοί παράγοντες και επαγόμενη γονι-

διακή έκφραση (ρυθμιστικοί μηχανισμοί) 

ϊκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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5. Μεταγραφικοί παράγοντες και κυτταρική-ιστι-

κή εξειδίκευση της γονιδιακής έκφρασης (ανο-

σοποιητικό-μυϊκό-σκελετικό σύστημα) 

6. Μεταγραφικοί παράγοντες και ρύθμιση γονιδια-

κής έκφρασης στη διάρκεια της εμβρυϊκής ανά

πτυξης (ομοιοτικά γονίδια, εκτύλιξη προγραμ

μάτων κυτταρικής διαφοροποίησης) 

7. Μεταγραφικοί παράγοντες και καρκίνος Ι: 

Πρωτο-ογκογονίδια 

8. Μεταγραφικοί παράγοντες και καρκίνος II: 

«Ογκοκατασταλτικά» γονίδια 

9. Ενδοκυττάρια μεταγωγή μηνημάτων σε φυσιο

λογικά και νεοπλαστικά κύτταρα/Σηματοδοτικά 

μόρια και στρατηγικές μοριακής διάγνωσης-

πρόληψης-θεραπείας 

10. Φυσιολογικοί και μεταλλαγμένοι μεταγραφικοί παρά

γοντες στην Ενδοκρινολογία, Αιματολογία και Ανοσο

λογία/Μοριακή θεώρηση κλινικών φαινοτύπων 

11. Μεταγραφικοί παράγοντες και τ α σηματοδο-

τικά μονοπάτια ως στόχοι ορθολογικής θερα

πευτικής παρέμβασης 

11. Κυτταρική Φυσιολογία του Νευρικού 

Συστήματος 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

• ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΣ) 

1. Γενικά περί δομής του ΝΣ 

2. Ο Νευρώνας 

3. Η νευρογλοία 

4. Υφή των νευρικών κέντρων 

5. Υφή των νεύρων 

6. Υφή των νευρικών ινών αμύελες και εμμύελες 

νευρικές ίνες) 

• ΑΞΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ 

1. Αξοπλασματική μεταφορά (ενέργεια, μετα

βολισμός, μηχανισμοί) 

2. Ανάπτυξη νευρώνων 

3. Δημιουργία συνάψεων 

4. Επιβίωση νευρώνων 

5. Αντίδραση νευρωνικής βλάβης και δυνατότη

τες αναγέννησης νευρώνων 

• ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΗΣ 

1. Δομή κυτταρικής μεμβράνης (λιποειδική δι-

πλοστιβάδα και κανάλια) 

2. Μετακινήσεις ουσιών μέσω της κυτταρικής 

μεμβράνης 

α. Διάχυση 

β. Ωσμωτική πίεση 

γ. Ωσμωτικό έργο 

3. Παθητικές μετακινήσεις ιόντων 

α. Δυναμικό ισορροπίας ιόντος - τύπος του 

NERST 

β. Δυναμικό διάχυσης - μπαταρία συγκέ

ντρωσης 

γ. Δυναμικά επιφάνειας επαφής 

4. Φαινόμενο DONNAN 

α. Ισορροπία DONNAN - κατανομή ιόντων 

χλωρίου εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμ

βράνης 

β. Συνέπειες του φαινομένου 

γ. Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσε

ων του φαινομένου 

5. Μετακίνηση ουσιών με φορείς 

α. Διευκολυνόμενη διάχυση 

β. Ενεργητική μεταφορά - Αντλία Na+ - Κ" 

• ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

1. Δυναμικό ηρεμίας -συμμετέχοντες μηχανι

σμοί- πρακτικές εφαρμογές 

2. Δυναμικό ενέργειεας - μηχανισμοί δημιουρ

γίας 

- Περιγραφή και φάσεις δυναμικού ενέργειας 

- Τοπικές απαντήσεις - ρΌλ^ίδα ερεθισμού 

- θεωρίες για την εξήγηση του φαινομένου 

α) θεωρία BERSTEN - υποστηρικτικά και μη 

πειραματικά στοιχεία 

β) Ιοντική θεωρία (HODGKIN & HUXLEY) -

υποστηρικτικά πειραματικά δεδομένα 

β-1) Μέτρηση δυναμικού κορυφής 

β-2) Μετρήσεις ιοντικών συγκεντρώσεων 

ραδιοϊσότοπα 

β-3) Μέθοδος σταθεροποίησης δυναμικού 

- Προσθήκες στη θεωρία των HODGKIN & 

HUXLEY 

α) Αλλα ιόντα που μπορεί να συμμετέχουν 

σε ορισμένες περιπτώσεις στο δυναμικό 

ενέργειας 

β) Κανάλια ευαίσθητα (καθοδηγούμενα) σε δυ

νάμεις ηλεκτρικού πεδίου -επίπεδο πυροδό

τησης- εξήγηση των συνδεομένων με το δυ

ναμικό ενέργειας φαινομένων βάσει αυτών 

γ) Αλλα φαινόμενα που συνέονται ή συνο

δεύουν το δυναμικό ενέργειας 

γ-1)Μεταδυναμικά 

γ-2) Ανερέθιστη περίοδος 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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γ-3) Προσαρμογή 

γ-4) Η σψασία της διάρκειας εφαρμογής 

ηλεκτρικού ερεθίσματος - η έννοια 

της χροναξίας 

γ-5) Αυτοματία 

- Η μέθοδος του “patch-clamp” 

• ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

1. Ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα 

2. Παθητικές ιδιότητες μεμβράνης 

3. Εφαρμογή σε διεγέρσιμα στοιχεία 

4. Ο ρόλος των παθητικών ηλεκτρικών ιδιοτή

των της κυτταρικής μεμβράνης στην αγωγή 

της διέγερσης 

- Παθητική αγωγή - η έννοια της σταθεράς 

απόστασης 

- Αγωγή της διέγερσης με ρευματίδια 

- Εμμύελες νευρικές ίνες - Αγωγή με άλματα 

- Αναστολή της αγωγής των διεγέρσεων -

αποτελέσματα και πρακτικές εφαρμογές 

• ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

1. Γενικά περί συνάψεων 

- Ορισμός 

- Μηχανισμοί συνοπτικής αγωγής 

α) Ηλεκτρικές συνάψεις 

α-1) Μορφολογία 

α-2) Λειτουργικές ιδιότητες 

β) Χημικές συνάψεις 

β-1) Μορφολογία 

β-2) Ιδιότητες ολοκλήρωσης 

β-3) Διαβιβαστικές ουσίες 

- κριτήρια 

- χημεία διαβιβαστικών ουσιών 

- κύκλος διαβιβαστικής ουσίας 

i. σύνθεση 

Μ. κβαντική απελευθέρωση 

iii. δράση της διαβιβαστικής ουσίας πάνω 

στη μετασυναπτική μεμβράνη 

iv. αδρανοποίηση 

ν. επαναπρόσληψη 

2. Ειδικά παραδείγματα συνάψεων 

- Συνάψεις στο επίπεδο του τελικού κινητι

κού νευρώνα 

α) Διεγερτικές συνάψεις 

β) μετασυναπτική αναστολή 

γ) προσυναπτική αναστολή 

δ) κωδικοποίηση και εξοικείωση στο επίπεδο 

του εκφυτικού κώνου 

ici iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ (mnirvrim) 

- Νευρομυϊκή σύναψη 

α) Δομή 

β) Γενικές αρχές λειτουργίας 

γ) Δυναμικό τελικής κινητικής πλάκας 

δ) Αυτόματη απελευθέρωση διαβιβαστικής 

ουσίας 

ε) Έκκριση Ακετυλοχολίνης (Ach) μέσω νευρι

κής ώσης και μέθοδοι καθορισμού κβαντι

κού περιεχομένου 

στ) Γιγαντιαία μικροδυναμικά και υπομικρο-

δυναμικά 

ζ) Υποδοχείς Ach (δομή, κατανομή, φαρμακο

λογία) 

η) Ανάλυση θορύβου και συμβολή στη μελέτη 

αγωγιμοτήτων 

θ) Η μέθοδος του patch clamp στη μελέτη 

αγωγιμοτήτων 

ι) Διάσπαση Ach και επαναπρόσληψη χολί-

νης 

ια) Σύνδεση προσυναπτικών και μετασυ-

ναπτικών φαινομένων 

- Συνάψεις στο επίπεδο του Αυτόνομου 

Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) 

α) Δυναμικά μεμονωμένων γαγγλιακών κυτ

τάρων 

β) Μετασυναπτικά δυναμικά (φύση και ηλε-

κτρογένεση) 

γ) Προσυναπτικοί υποδοχείς (φύση και ση

μασία αυτών) 

δ) τα γάγγλια σαν συντονιστικά κέντρα 

ε) Συνοπτική αγωγή στην περιφέρεια του 

ΑΝΣ 

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

α) ερματικοί υποδοχείς 

β) Μυϊκοί υποδοχείς 

γ) Σπλαχνικοί υποδοχείς 

12. Πειραματική Εμβρυολογία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

1) ΜΕΙΩΣΗ: εισαγωγή, πως εξελίσσεται η μείωση, 

τα στάδια της μείωσης, διαφορές στη μείωση με

ταξύ ωοκυττάρου και σπερματοκυττάρου, η ρύθ

μιση της μείωσης, η σύζευξη των ομολόγων χρω

μοσωμάτων, η συμπεριφορά των φυλετικών χρω

μοσωμάτων. Ατελής διαχωρισμός και ανωμαλίες 

των χρωμοσωμάτων. 

2) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥ

ΛΟΥ: Το Υ χρωμόσωμα, οι έρευνες για τον TDF και 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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οι παθολογικές περιπτώσεις του φύλου, η διαφο

ροποίηση της ωοθήκης, άλλα γονίδια που εμπλέ

κονται στον καθορισμό του φύλου, γονιδιακοί δεί

κτες στα αρχικά στάδια της γοναδικής διαφορο

ποίησης. 

3) ΑΠΟΠΤΩΣΗ: Ιστορικό και ορολογία, η απόπτω

ση κατά την οργανογένεση, η απόπτωση στον 

ώριμο οργανισμό, διαφορές μεταξύ απόπτωσης 

και νέκρωσης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

της απόπτωσης, τα βιοχημικά χαρακτηριστικά 

της απόπτωσης, συμπεράσματα. 

4) ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ: Εισαγωγή, μόρια 

της κυτταρικής επιφάνειας ως υποδοχείς της 

απόπτωσης, οι ενδοκυττάριοι επαγωγείς της 

απόπτωσης, η εκτέλεση του αποπτωτικού προ

γράμματος, η οικογένεια Bcl-2, συμπεράσματα. 

5) ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΠΑΡΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΠΤΩΣΗ: Εισαγωγή, κύκλος ζωής των ΒΓΚ(μί-

τωση/μείωση), η εκφύλιση των γεννητικών κυττά

ρων, η απόπτωση των γεννητικών κυττάρων 

στην εμβρυϊκή ωοθήκη, η απόπτωση των ωοκυτ

τάρων στην ώριμη ωοθήκη, ο πολλαπλασιασμός 

των σπερματογονίων στο φυσιολογικό σπερματι

κό επιθήλιο, απόπτωση των γεννητικών κυττά

ρων στον όρχι, ορμονικός έλεγχος της απόπτω

σης και της επιβίωσης των γεννητικών κυττάρων, 

ο πολλαπλασιασμός των σπερματογονίων στο 

παθολογικό σπερματικό επιθήλιο, η απόπτωση 

στα σπερματοζωάρια. 

6) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΜΒΡΥΟ: Εισαγωγή, ο σχηματισμός της 

γεννητικής οδού του αρσενικού εμβρύου, η βιο

σύνθεση των ανδρογόνων, η ρύθμιση της στεροει-

δογένεσης, η ανάπτυξη των σπερματοδόχων κύ-

στεων, οι φάσεις ανάπτυξης των πόρων του 

Wolff, ο ρόλος του μεσεγχύματος. 

7) ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Εισαγωγή, η μορφολογία, επιθη

λιακή μορφογένεση του συστήματος των πόρων, 

η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας 

του DNA στον προστάτη, επαγωγή της προστα

τικής αύξησης, επιθηλιομεσεγχυματικές αλληλε

πιδράσεις στη ρύθμιση της προστατικής αύξη

σης, προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 

στον αναπτυσσόμενο και στον ώριμο προστάτη. 

8) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕ

ΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Εισαγωγή, ρύθμιση της 

ανάπτυξης του αδιαφοροποίητου βλαστήματος, 

η ανάπτυξη του συστήματος των πότων μετά τη 

γέννηση, ιστολογική οργάνωση του νεογνικού 

προστάτη πριν και μετά τον ευνουχισμό, η επί

δραση του ευνουχισμού στον ώριμο προστάτη, ο 

υποδοχέας των ανδρογόνων (AR), η έκφραση του 

AR στον ώριμο προστάτη, η έκφραση του AR 

στον αναπυσσόμενο προστάτη, οι αυξητικοί πα

ράγοντες, καλοήθης προστατική υπερπλασία. 

9) Η ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ Χ: ει

σαγωγή, χαρακτηριστικά, το κέντρο αδρανοποίη

σης, το γονίδιο XIST, η εξάπλωση της αδρανοποίη

σης, η διατήρηση της αδρανοποίησης, λάθος στην 

αντιστάθμιση του γονιδιακού πλεονάσματος, η με

θυλίωση του Χ χρωμοσώματος κατά την ανάπτυξη, 

η μεθυλίωση του τόπου Xist κατά την ανάπτυξη, 

επιγενετικός προγραμματισμός κατά την ανάπτυξη, 

σύγκριση της αντιστάθμισης του πλεονάσματος των 

γονοσωμάτων, στον άνθρωπο και στη δροσόφιλα. 

10) Η ΑΝΤΙ-ΜΥΛΑΕΡΤΙΟΣ ΟΡΜΟΝΗ - ANTI-MULLE-

RIAN HORMONE (ΑΜΗ): Εισαγωγή, δομή της 

ΑΜΗ, παραγωγή της ΑΜΗ, κύριος ρόλος της 

ΑΜΗ. δευτερεύοντες ρόλοι της ΑΜΗ, οι υποδο

χείς της ΑΜΗ, το γονίδιο της ΑΜΗ, οι μεταλλάξεις 

του γονιδίου της ΑΜΗ και του υποδοχέα της. Το 

σύνδρομο PMDS. 

11) ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή, χρω

μόσωμα Υ και υπογονιμότητα, συσχετισμός γονό

τυπου - φαινοτύπου, γονίδια της περιοχής AZF. 

12) ΤΟ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ: Τα γονίδια του χρωμοσώματος Υ, 

Διατήρηση των ομολόγων ΧΥ, ανωμαλίες των γο

νοσωμάτων, το προφίλ έκφρασης του γονιδίου 

της αμυλογενίνης και ο καθορισμός του φύλου 

Web Page: http://www.med.uoa.gr/expembr 

13. Φυσιολογία της Γήρανσης 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Α. Βασικά φαινόμενα γήρανσης 

1. Γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο 

2. Γονίδια, ορμόνες και γήρανση 

3. Αυξητική ορμόνη και σύνθεση του σώματος 

στη γήρανση 

4. Καρδιά και αγγεία κατά τη γήρανση 

5. Ρύθμιση του ασβεστίου του νευρικού συστή

ματος κατά τη γήρανση 

6. Γήρανση του νευρικού συστήματος και ασθέ

νεια Alzheimer 

Β. Ο γηρασμένος εγκέφαλος 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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1. Ο νευρωτικός κυτταροσκελετός: Μεταβολές 

κατά τη γήρανση και σε νευροεκφυλιστικές 

διαταραχές 

2. Δομικές μεταβολές σε γηρασμένο εγκέφαλο 

3. Αγγειακές μεταβολές στο γηρασμένο εγκέφαλο 

4. Ο μεταβολισμός του γηρασμένου εγκεφάλου 

5. Νευροεκδοκρινικές μεταβολές στη γηρασμέ

νο εγκέφαλο 

6. Μεταβολές στους μηχανισμούς μεταγωγής 

του σήματος των νευροδιαβιβαστών στο γη

ρασμένο εγκέφαλο 

7. Νευροτρόποι αυξητικοί παράγοντες στο γη

ρασμένο εγκέφαλο 

Γ. Επιπτώσεις στα οργανίδια κατά τη γήρανση 

1. Μεταβολές σε υπεροξεισωμάτια στη γήραν

ση 

2. Διαταραγμένη ομοιόσταση του ασβεστίου σε 

νευροεκφυλιστικές διαταραχές 

3. Ο ρόλος της τελομεράσης στον καρκίνο και 

σε διαταραχές κατά τη γήρανση 

4. Οξειδωτικό στρες μιτοχονδρίου και μεταβο

λικές τροποποιήσεις σε νευροεκφυλιστικές 

διαταραχές κατά τη γήρανση 

5. Δυσλειτουργία μιτοχονδρίου σε καρκίνο και 

διαβήτη 

Δ. Διατροφή και γήρανση 

14. Κοινωνική Φαρμακολογία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Στόχος του μαθήματος: Η διασύνδεση Φαρμακο

λογίας με τον πληθυσμό και τα προβλήματα του. 

Η καλύτερη δυνατή οχύρωση των φοιτητών για 

μια καλή εφαρμοσμένη φαρμακοθεραπεία. 

Μερικά από τ α θέματα που θα αναπτυχθούν: 

- Τεκμηρίωση της εκτεταμένης συνταγογράφησης 

χωρίς ενδείξεις 

- Φορείς πολιτικής των φαρμάκων 

- Ασφαλιστικοί οργανισμοί. Πόσο εξυπηρετούν 

τους ασθενείς 

- Αρχές φαρμακοκο οικονομίας 

- Αιτίες πολυφαρμακίας (γιατροί-ασθενείς-κοινω-

νία) 

- Υπερκαταναλωτική κοινωνία-Υπερκατανάλωση 

φαρμάκων 

- Αναποτελεσματικά φάρμακα: και όμως κυκλο

φορούν!- Ανακλήσεις παρτίδων και ουσιών 

- Η Φαρμακοβιομηχανία και ο ρόλος της 

- Ιατρική πληροφόρηση ή αποπροσανατολισμός 

- Οικολογικές επιδράσεις κατανάλωσης φαρμά

κων 

- Εξαρτησιογόνες ουσίες-Αλκοόλ 

- Φάρμακα και οδήγηση (25% των νεκρών) 

- Αλκοόλ και οδήγηση - Δηλητηριάσεις 

- Στρατηγική χρόνιας χορήγησης φαρμάκων 

- Φάρμακα στα σπίτια 

- Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 

- Συμμόρφωση (compliance) 

- Ο γιατρός ως φάρμακο 

Μετά το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα 

πρέπει 

- να έχει αποκτήσει ή να έχει τις δυνατότητες να 

δημιουργήσει μια συγκεκριμένη “στάση” απένα

ντι στο φάρμακο (και την Ιατρική) 

- να έχει αποκτήσει τις γνώσεις που αφορούν τη 

διασφάλιση της καλής χρήσης του “εργαλείου” 

«φάρμακο» 

- να έχει αποκτήσει γνώσεις που σχετίζονται με 

την καθημερινότητα της συστηματικής της Φαρ-

μακοθεραπείας 

- να μπορεί να συζητά και να υποστηρίζει σωστές 

απόψεις γύρω απο το φάρμακο 

- να μπορεί να αναζητά μόνος του πληροφορίες 

για το φάρμακο ανεξάρητα εταιιών 

- να έχει γενικές γνώσεις για τη φρμακοθεραπευ-

τική αντιμετώπιση ευάλωτων ομάδων πληθυ

σμού 

15. Βιοχημία της Διατροφής 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

- Οι βιοχημεία της ενέργειας και πως χρησιμο

ποιείται η ενέργεια της τροφής 

- Ρύθμιση της πρόσληψης τροφής 

- Αρχές της πέψης 

- Υδατάνθρακες, πέψη, απορρόφηση, μεταβολι

σμός και ρύθμιση 

- Λίπη, λιπαρά οξέα, πέψη, απορρόφηση, μετα

βολισμός και ρύθμιση 

- Χοληστερίνη, εικοσανοειδή 

- Πρωτεΐνες, αμινο-οξέα, πέψη, απορρόφηση, με

ταβολισμός και ρύθμιση 

- Υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές βιταμίνες 

- Μέταλλα και ιχνοστοιχεία 

- Συντηρητικά τροφίμων και μόλυνση 

- Ποιότητα τροφίμων, αποθήκευση 

- Δίαιτες 

- Διατροφή για ειδικές περιπτώσεις 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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16. Βασικές αρχές χημικής και βιολογικής 

εξέλιξης 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Το περιεχόμενο του μαθήματος μεταξύ άλλων 

αφορά στην συζήτηση θεωριών βιογένεσης, εισα

γωγή σε βασικές έννοιες εξέλιξης σε επίπεδο μο

ρίου, κυττάρου και οργανισμού, εισαγωγή στις 

αρχές και σύνθεση μοριακής και πληθυσμιακής γε

νετικής, και συζήτηση εξελικτικής θεωρίας και 

επισκόπησης φυλογένεσης. 

17. Φάρμακα: Ιατρικός, Κοινωνικός και 

Πολιτικός Ρόλος 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Το φάρμακο ως θεραπευτικό μέσο, Ο ρόλος του 

φαρμάκου στην εξέλιξη της Ιατρικής και της θ ε 

ραπείας, Από την χρήση των βοτάνων και την 

πληθυσμιακή προσέγγιση στην φαρμακοθεραπεία 

μέχρι την φαρμακογενωμική και την εξατομικευμέ

νη φαρμακοθεραπευτική, Οι αρχές του ΠΟΥ στην 

επιλογή των βασικών και απαραίτητων φαρμά

κων, Ορθολογική χρήση φαρμάκων σε ειδικές ομά

δες πληθυσμού. 

Το φάρμακο ως κοινωνικό ayaQÓ, Η προσβασι

μότητα στα φάρμακα, Φάρμακα ασθενειών που 

ενδημούν στις χώρες του τρίτου κόσμου, Φαρμα-

κοεξάρτηση ως κοινωνικό πρόβλημα. 

Το φάρμακο ως καταναλωτικό ayaQÓ, Υπερκα

τανάλωση, Κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, Κα

κή χρήση και κατάχρηση φαρμάκων, Το φάρμακο 

ως εργαλείο στην επικοινωνιακή ιατρική, Φάρμα

κα συνδεδεμένα με τον τρόπο ζωής (life style 

drugs), Σχέσεις κόστους-οφέλους στην φαρμακευ

τική αγωγή. 

Το φάρμακο ως βιομηχανικό προϊόν και εμπό

ρευμα, Εξωιατρικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την χρήση φαρμάκων, Ελεγκτικοί μηχανισμοί κυ

κλοφορίας φαρμάκων και συνταγογράφησης, Η 

δεοντολογία στην προώθηση των φαρμάκων. 

18. Ιατρική και Νους 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Ι. Εισαγωγή - Επιλεκτικές Ανατομικές Υπομνήσεις: 

Οργάνωση του Νευρικού συστήματος - Ημισφαί

ρια του εγκεφάλου - Περιφερικό νευρικό σύστημα 

- Αυτόνομο νευρικό σύστημα - Νευροδιαβιβαστές, 

Ορμόνες. 

II. Νοητικές Λειτουργίες: Διαταραχές των νοη

τικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς - Αντίλη

ψη, μνήμη, προσανατολισμός, συνείδηση, συμπε

ριφορά 

III. Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας: Στρες, κατά

θλιψη, βιοχημική προσέγγιση. 

IV. Αλληλεπίδραση του Νευρικού και Ανοσολο

γικού Συστήματος: Βασικές αρχές νευροανοσολο-

γίας, παθοφυσιολογία των νευροανοσολογικών 

αλληλεπιδράσεων (φλεγμονή, αυτοάνοσα και νευ-

ροεκφυλιστικά νοσήματα, απομυελινώσεις, 

άνοιες). 

V. Επιδράσεις Τοξικών και Φυσικών Παραγό

ντων στο Νευρικό Σύστημα: Επιδράσεις εξαρτη-

σιογόνων ουσιών, επαγγελματικών και περιβαντο-

λογικών παραγόντων, ζωικών και φυτικών νευρο-

τοξινών. 

VI. Εκπαίδευση και Εγκέφαλος: Αναπτυξιακές 

διαταραχές, μαθησιακές διαταραχές. 

VII. Νους και θεραπεία: θεραπευτικές προ

σεγγίσεις συνήθων εγκεφαλικών διαταραχών 

VIII. Στερητικά και Μεταβολικά Σύνδρομα: Δια

τροφή (τροφικά στερητικά σύνδρομα), ανεπάρ

κειες, αλκοολισμός. 

19. Φυσιολογική Απεικονιστική Ανατομική 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Φυσιολογική απεικονιστική ανατομική του θώρα

κος, γαστρεντερικού σωλήνα, αδένων του πεπτι

κού, κρανίου, εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης και 

νωτιαίου μυελού, ουροποιητικού συστήματος, 

γεννητικού θήλεος, και μαστού. 

Περιγραφική τεχνικών διερεύνησης. 

20. Φυσιολογία του Οστίτη Ιστού 

Τομέας Μορφολειιουρνικός 

Α. Δομή των οστών: θεμέλια ουσιαστικά κύτταρα 

(προέλευσημοριακοί μηχανισμοί της κυτταρικής 

διαφοροποίησης και φυσιολογικές λειτουργίες ανά 

στάδιο διαφοροποίησης-μηχανισμός της απόπτω

σης και ο ρόλος της στην φυσιολογία του οστίτη 

ιστού-αυξητικοί παράγοντες που παράγονται και 

επιδρούν στα οστικά κύτταρα ανά στάδιο της δι

αφοροποίησης). 

Β. Μεταβολισμός των οστών: Μηχανισμός αύξη-

σης-μηχανισμός ανακατασκευής - βιοχημικοί δεί

κτες μεταβολισμού των οστών-αυτοκρινείς/παρα-

κρινείς παράγοντες που συμμετέχουν στον μηχα-

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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νισμό αύξησης, ωρίμανσης και ανακατασκευής 

των οστών. 

Γ. Μεταβολισμός Ασβεστίου: Μεταβολικές λειτουρ

γίες του ασβεστίου, υποδοχείς ασβεστίου, μετα

βολικές διαταραχές και μεταλλάξεις του υποδο

χέα ασβεστίου. 

Δ. Ορμονική ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβε

στίου και των οστών: Παραθορμόνη (ΡΤΗ), PTHrP, 

υποδοχέας PTH/PTHrP και φυσιολογία των οστών, 

καλσιτονίνη, υποδοχέας καλσιτονίνης, βιταμίνη D 

και υποδοχέας Vit.D, άλλες ορμόνες. 

Ε. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί διαταραχών του 

μεταβολισμού του ασβεστίου: Υπερασβεστιαιμία, 

υπασβεστιαιμία (μηχανισμοί, έλεγχος και αιτιολο

γική θεραπευτική προσέγγιση). 

Ζ. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί των κυρίων δια

ταραχών του μεταβολισμού των οστών: Νόσος 

Paget, οστεοπόρωση, νεφρική οστεοδυστροφία, 

οστεομαλακία-ραχίτιδα, κτλ. (μηχανισμοί, έλεγχος 

και αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση). 

21. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ιατρική 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Εισαγωγή 

Διείσδυση των Η/Υ στην Ιατρική, Ιστορική ανα

δρομή, Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, Το μέλλον 

Μέρος Ι: Τεχνολογίες 

1. Τα μέρη ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

(Hardware): 

Είσοδος-Έξοδος, Κεντρκή μονάδα επεξεργασίας, 

Μονάδα ελέγχου, Αριθμητική μονάδα, Μνήμη 

2. Η λειτουργία του Η/Υ: 

Η λογική του Η/Υ, Προγραμματισμός, Λογισμι-

κό-Λειτουργικά προγράμματα 

3. Δίκτυα Η/Υ: 

Βασικές έννοιες, Πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

Διαδίκτυο, Internet, Οικονομικά οφέλη 

4. Διαχείρηση Ιατρικών Πληροφοριών 

Μέρος II: Εφαρμογές στην Ιατρική 

1. Τηλεματικές Εφαρμογές - Τηλεϊατρική: 

Οριμός, Αναγκειότητα και παράγοντες ανάπτυ

ξης της Τηλεϊατρικής, Ισότητα στην πρόσβαση 

και Τηλεϊατρική, Ποιότητα υπηρεσιών και Τηλεϊ

ατρική, Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος 

χάρις στην τηλεματική, Έρευνα & Τεχνολογία 

στην Τηλεϊατρική, Έλεγχος δαπανών των υπη

ρεσιών υγείας και Τηλεϊατρική, Ανάπτυξη Υπη

ρεσιών Τηλεϊατρικής, Η Τηλεϊατρική στην Ελλά

δα 

2. Σήματα και Εικόνες: Διαχείριση και Επεξεργα

σία 

- Ανάλυση Σημάτων: Μετατροπή Αναλογικού 

σε Ψηφιακό Σήμα, Κυματο-ανάλυση, Ανάλυση 

των Φυσιολογικών Σημάτων, Αξιοπιστία των 

Αναλύσεων από Η/Υ 

- Εικόνες: Παραγωγή ιατρικής εικόνας (Αναλογι

κές Εικόνες - Αρχές Ψηφιακής Ακτινολογίας 

DR - CT - PET - MRI), Επεξεργασία Ψηφιακής 

Εικόνας (Image Processing σε Ακτινολογία-Πυ-

ρηνική Ιατρική- PET), Ανακατασκευή εικόνας, 

Αναγνώριση και ανάλυση εικόνας 

3. Αξιοποίηση Η/Υ σε εργαστηριακό περιβάλλον: 

Ανατομία, Βιοχημεία, Αιματολογία, Ιστολογία 

και Κυτταρολογία, Γενετική (βιοπληροφορική) 

4. Υποστήριξη με Η/Υ στην επίλυση προβλημάτων 

πρόγνωσης, διάγνωσης, θεραπείας: Μοντέλα 

και Προσομοιώσεις, Νευρωνικά Δίκτυα, Το μο

ντέλο προγνωστικής αξίας, θεωρία της πιθα-

νολογικής προσέγγισης, Παράδειγμα εφαρμο

γής του θεωρήματος του Bayes, Διάγνωση με 

τη βοήθεια Η/Υ, Σχεδίαση Ακτινοθεραπείας, 

Εντατική Παρακολούθηση, Βοηθήματα Αποκα

ταστάσεως 

5. Αρχειοθέτηση - Προσπέλαση: Ιατρικά αρχεία, 

Λήψη ιστορικού, Φάκελοι ασθενούς, PACS 

6. Οι Η/Υ στην Εκπαίδευση και Έρευνα στην Ιατρι

κή 

Μηχανές αναζήτησης, Ιατρική Βιβλιογραφία, Ια

τρικές Βιβλιοθήκες, Ιατρική Εκπαίδευση, Εικονι

κή πραγματικότητα, Ιατρική Έρευνα 

Μέρος III: Άλλες Εφαρμογές 

Φροντίδα στο σπίτι, Εικονικό Νοσοκομείο, Να-

νοτεχνολογία 

22. Φυσ. Ανθρωπολογία Ι - Εξέλιξη του 

Ανθρώπου 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Ενότητα Ι: Φιλογενετική Ιστορία του Ανθρώπου 

Γενικό μέρος, Ιστορικά στοιχεία, Εξελικτική θεω

ρία, Πρωτεύοντα (=Primates), Εξέλιξη πρω

τευόντων, Απολιθώματα 

Ενότητα II: Εξέλιξη του Ανθρώπου 

2.1 Ανθρωπίδες (=Hominidae), 2.2 Αυστραλοπί-

θηκοι (γένος Australopithecus), 2.3 Πρώιμες μορ

φές του γένους Homo, 2.4 Αρχάνθρωπος (=Η. 

ergaster - Η. erectus), 2.5 Εξέλιξη του εγκεφά-

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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λου, 2.6 Ανθρώπινη συμπεριφορά, 2.7 Πρώιμες 

μορφές της Ευρώπης, 2.8 Ανθρωπος του Νεά-

ντερταλ, 2.9 Προ Νεάντερταλ, 2.11 Έναρθρος 

λόγος, 2.12 Ο -ανατομικά- σύγχρονος άνθρω

πος, 2.13 Παλαιοανθρωπολογική έρευνα στην 

Ελλάδα, 2.14 Ο Ταινάριος άνθρωπος 

23. Φυσ. Ανθρωπολογία II - Σκελετική και 

Πληθυσμιακή Ανθρωπολογία 

Και' επιλογήν μάδημα εαρινού εξαμήνου 

Ενότητα Ι: Σκελετική Ανθρωπολογία 

Λειτουργική σψασία του σκελετού, Ανθρωπο

λογική μελέτη, Επιγενετικοί χαρακτήρες, Πα-

λαιοπαθολογία, Αναγνώριση σκελετικών ευρη

μάτων, Ανάπλαση σκελετικών ευρημάτων, Μου

μιοποίηση, Ιστορική ανάλυση, Νεκρικές καύσεις, 

Επιτόπια εξέταση, Σκελετική εξέλιξη του Homo 

Sapiens, Οδοντική ανθρωπολογία, Σκελετική δι

αφοροποίηση σύγχρονου ανθρώπου, Η μελέτη 

Ελλαδικών σκελετικών πληθυσμών 

Ενότητα II: Πληθυσμιακή Ανθρωπολογία 

Γενετική μέθοδος, Πληθυσμιακή γενετική, Παρά

γοντες γενετικής διαφοροποίησης, Ανθρωπολο

γική μελέτη, Προσαρμοστικοί μηχανισμοί, Δια

φοροποίηση των δύο φύλων, Γεωγραφική δια

φοροποίηση, Ευρωπαϊκή ανθρωπολογία, Αν

θρωπολογία του Ελλαδικού χώρου, Φυλετικές 

διακρίσεις, Συμπεράσματα 

24. Γενική Κλινική Ανατομική 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Προϋπόθεση συμμετοχής 

α) η επιτυχής άσκηση επί του πτώματος και 

β) η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση της περι

γραφικής Ανατομικής Ι): Κλινική Ανατομική θώ

ρακος, κοιλίας, άνω και κάτω άκρων, κεφαλής, 

τραχήλου. 

25. Κλινική Νευροανατομία 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

Ανάπτυξη της νευροανατομικής φυσιολογίας. 

26. Βιοχημεία της Αθηροσκλήρυνσης 

Τομέας Μορφολειιουργικός 

- Ορισμός-Ιστορική αναδρομή. 

- Γενετική της αθηροσκλήρυνσης στους ανθρώπους. 

- Παθοφυσιολογία της αθηρογένεσης-Επιδημιολο-

γικά δεδομένα. 

- Χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής που συσχετί

ζονται με αυξημένο κίνδυνο αθηρωμάτωσης: Δί-

αιτα-κάπνισμα-υπερβολικά κατανάλωση οινο-

πνεύματος-μειωμένη σωματική δραστηριότητα. 

- Βιοχημικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά που συ

σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αθηρωμάτωσης: 

- Φλεγμονή-Υπέρταση-Σακχαρώδης διαβήτης-

Παχυσαρκία 

- Οξειδωτικό stress και αθηροσκλήρυνση 

- θρόμβωση και αθηροσκλήρυνση 

- Τα λιπίδια ως παράγοντας κινδύνου για την εμ

φάνιση αθηρογένεσης 

- Λιποπρωτείνες και αθηρογένεση 

- Απολιποπρωτείνες. Ο ρόλος τους στην ομοιό

σταση τωνλιπιδίων και στην αθηρογένεση 

27. Παθολογική Ανατομική του Δέρματος βάσει 

των Παθοφυσιολογικών Μηχανισμών 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

1. Φυσιολογικό Δέρμα. Ανάγνωση ιστοπαθολογι-

κών και αλλοιώσεων δέρματος. 

2. Ιστοχημεία και Ανοσοπαθολογία δέρματος. 

3. Εκζεματοειδείς, Ψωριασιοειδείς και Λειχηνοει-

δείς αντιδράσεις. 

4. Καλοήθεις Λεμφοειδείς διηθήσεις. 

5. Λεμφώματα δέρματος και άλλες κακοήθεις λεμ-

φοειδείς διηθήσεις. 

6. Φυσαλιδο-Πομφολυγώδεις ασθένειες. 

7. Κοκκιωματώδεις φλεγμονές. 

8. Δερματοϊστοπαθολογικές εκδηλώσεις ασθενών 

με AIDS - Μελαγχρωματικές διαταραχές. 

9. Αγγειίτιδες. 

ΙΟ.Υποδερματίτιδες 

11. Ασθένειες του υποστρώματος του χορίου 

12. Σπίλοι και Νεοπλάσματα δέρματος. 

13. Νεοπλάσματα δέρματος. 

28. Παθολογική Ανατομική των Περιβαντολλο-

γικών Επιδράσεων στον Ανθρωπο 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

1. Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος αφορά 

τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στην ανθρώπι

νη υγεία εστιαζόμενο στις μορφολογικές αλλαγές 

που προκύπτουν σε κυτταρικό, ιστικό επίπεδο και 

σε επίπεδο DNA Μελετώνται οι μηχανισμοί επι

δράσεις των περιβαλλοντικών ουσιών και οι ανα

στρέψιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες επί των 

ιστών. Περιγράφονται ο τρόπος εισόδου των δια-

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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φόρων ουσιών, η πρόσληψη, η απορρόφηση, η 

απέκκριση και η βιοαθροιστική τους δράση σε σχέ

ση με τις ιστολογικές βλάβες. Επίσης αναλύεται ο 

τρόπος δράσης τους σε κυτταρικό επίπεδο και με

λετώνται οι κυτταρικές και ιστολογικές αλλοιώσεις 

επί πλακιδίων στο μικροσκόπιο. 

Το γνωστό αντικείμενο κατηγοριοποιείται ως ακο

λούθως: 

1.1. Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

1.2. Καπνός 

1.3. Εισπνεόμενες σκόνες: Ανθρακας, Πυριτίου, 

Αμίαντου, Καδμίου 

1.4. Μόλυβδος 

2. Χημικές ουσίες - Φάρμακα 

2.1. Εντομοκτόνα 
2.2. Φυτοφάρμακα 
2.3. Ορμονοπαρεμβαλλόμενες ουσίες (διοξίνες, 

οργανοχλωριούχα) 

2.4. Αλκοόλη 

2.5. Φάρμακα που προκαλούν Εθισμό (Ναρκωτι

κά) 

3. Ακτινοβολία 

3.1. Ιονίζουσα 

3.2. Μη Ιονίζουσα 

3.3. Διαγνωστική Ιατρική Ακτινοβολία 

3.4. θεραπευτική Ιατρική Ακτινοβολία 

3.5. Αλλος τύπος ακτινοβολίας 

4. Διδακτική Μεθοδολογία 

4.1. Η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος γίνε

ται με τη βασική αρχή ότι ο φοιτητής καλείται 

να εκπαιδευτεί σε ένα μεγάλο όγκο γνώσης 

διαρκώς ανανεούμενο και μεταβαλλόμενο, άρα 

ο συνήθης τρόπος της “διδασκαλίας από 

έδρας" ή της “εκπαιδευτικής διάλεξης" δεν εί

ναι δυνατόν να ενσωματώσει και να μεταφέρει 

σε βάθος τη διδακτέα γνώση. Ο τρόπος λοι

πόν που προσεγγίζεται το πρόβλημα είναι δι

δάσκοντας τη διαχείριση και τη συστηματο

ποίηση των γνώσεων μέσο μιας μεθοδολογίας 

που βρίσκεται ανάμεσα στο Problem Based Le

arning και στη Student centered μεθοδολογία. 

Με την έναρξη του μαθήματος και μετά από μια 

εισαγωγική διάλεξη, δίδεται στους φοιτητές η δυ

νατότητα να επιλέξουν ένα θέμα που να εμπίπτει 

σε γνωστικό αντικείμενο ανά ομάδες (2.1, 2.2, 

2.3). Οι φοιτητές ενθαρρύνονται και βοηθούνται 

εκτός διδακτικών ωρών από τον διδάσκοντα στην 

εμβάθυνση του θέματος και στην ανεύρεση τρέ

χουσας βιβλιογραφίας μέσο του Med-Line, βιβλίων 

ή και μονογραφιών του διδάσκοντος. Οι φοιτητές 

καλούνται να ετοιμάσουν μια ΙΟλεπτη παρουσία

ση με διαφάνειες που την παρουσιάζουν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. 

29. Μοριακή Κλινική Μικροβιολογία 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Αντοχή του ανθρώπου στις λοιμώξεις - Προδιαθε-

σικοί παράγοντες των λοιμώξεων. Παράγοντες 

παθογονικότητας μικροοργανισμών. Λοιμώξεις κα

τά συστήματα (αναπνευστικό, γεννητικό, ουρο

ποιητικό, γαστρεντερικό, νευτικό). Τραυματικές -

χειρουργικές λοιμώξεις. Βακτηριαιμίες - Ενδοκαρδί

τιδες. Μαιευτικές λοιμώξεις - σεξουαλικά μεταδι

δόμενα νοσήματα. Μοριακές διαγνωστικές μέθο

δοι στην κλινική Μικροβιολογία. 

30. Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Εφαρμογές 

στην Πυρηνική Ιατρική 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Σκέλος διάγνωσης: Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας -

ύλης. Μετρητές ακτινοβολίας. Ραδιοσκευάσματα. 

Αρχές ραδιοανοσολογίας. Κλινικές εφαρμογές: 

μυοσκελετικό σύστημα, ΚΝΣ, θυρεοειδής, ηπατικό 

σύστημα, ουροποιητικό, καρδιά. Ραδιοϊσοτοπικές 

εφαρμογές στην Ογκολογία και την Ενδοκρινολο

γία. Ακτινοπροστασία. 

Σκέλος θεραπευτικής: Εισαγωγή. Φαρμακοκινη-

τική ραδιοϊσοτοπικών σκευασμάτων για θεραπευ

τική χρήση. Παθολογική ανατομία και παθοφυσιο

λογία οστικών μεταστάσεων, θεραπευτικές εφαρ

μογές ραδιενεργών ισοτόπων στις οστικές μετα

στάσεις. 

Ράδιοϊώδιο-ραδιοϊωδοβενζυλογουανιδίνη: θερα

πευτικές εφαρμογές, θεραπευτικές εφαρμογές ρα

διενεργών ισοτόπων στις αρθροπάθειες. Ραδιοϊσο-

τοπικές εφαρμογές στα μυελοβλαστικά νοσήματα. 

Ραδιοανοσοθεραπεία. Καρκινικοί δείκτες. Σταδιο-

ποίηση όγκων. Κριτήρια επιλογής θεραπευτικών 

σχημάτων (χημειο-ορμονο-ακτινο-ραδιοϊσοτοποθε-

ραπεία). Εσωτερική δοσιμετρία. 

31. Μαγνητική - Αξονική Τομογραφία και 

Υπέρηχοι 

(Α' Εργασιήριο Ακιινολογίας) 

Τομέας Κλινικοεργαοιηριακός 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Βασικές αρχές Μαγνητικού Συντονισμού. Βασικές 

αρχές Αξονικής Τομογραφίας. Κλινικές εφαρμογές 

αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας: ΚΝΣ, άνω 

και κάτω κοιλία, τράχηλος, θώρακας, μυοσκελετι-

κό σύστημα. 

Βασικές αρχές και εφαρμογές υπερήχων. Φρο

ντιστηριακές ασκήσεις. 

32. Ανοσοϊστοχημεία στην Παθολογική 

Ανατομική 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

1. Εισαγωγή σε βασικές ανοσοϊστοχημικές μεθό

δους, 

2. Η χρησιμοποίηση της ανοσοϊστοχημείας στη 

διάγνωση, στη Χειρουργική Παθολογική Ανατο

μική (ορμονοϋποδοχείς), 

3. Ανοσοϊστοχημεία όγκων λεμφοδικτυωτού συ

στήματος, 

4. Ανοσοϊστοχημεία στη νεφροπαθολογία και 

ηπατοπαθολογία, 

5. Ανοσοϊστοχημεία ογκονιδίων και πρωτεϊνών των 

διαμέσεων ινιδίων, αμίνες και πολυπεπτίδια, 

6. Ανοσοϊστοχημεία ενδοκρινικού συστήματος, 

7. Ανοσοϊστοχημεία στη δερματοπαθολογία. 

33. Κλινική Κυτταρολογία 

Τομέας Κλινικοεργαοιηριακός 

1. Γυναικολογικό Σύστημα 5 ώρες 

2. Αναπνευστικό Σύστημα 4 ώρες 

3. Παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA 

επιπολής και εν τω βάθει οργάνων) 5 ώρες 

4. Ουροποιητικό Σύστημα 4 ώρες 

5. Ενδοκρινείς Αδένες 2 ώρες 

6. Υγρά Κοιλοτήτων 4 ώρες 

7. Γαστρεντερικό Σύστημα 2 ώρες 

34. Ιατρική Ευθύνη και Δεοντολογία 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Βασικές έννοιες και αρχές της Βιοηθικής: Βασικές 

έννοιες και ορισμοί, σύντομη ιστορική αναδρομή, 

μεθοδολογία, τα κυριότερα προβλήματα της ηθι-

κής-ηθικές θεωρίες, η βιοηθική στο χώρο της Ια

τρικής. Βασικές αρχές και κανόνες Ιατρικής Δεο

ντολογίας. Η έννοια της ευθύνης κατά την άσκηση 

της Ιατρικής: Ο νομικός χαρακτήρας της ιατρικής 

ευθύνης, ο νομικός χαρακτήρας της ιατρικής πρά

ξης, ο ιατρός ως πραγματογνώμων. Βασικές υπο

χρεώσεις του ιατρού κατά την άσκηση της ιατρι

κής. Διαγνωστικά σφάλματα και θεραπευτικές 

αστοχίες. Η στοιχειοθέτηση ευθύνης κατά την 

άσκηση των ιατρικών ειδικοτήτων. Ειδικά θέματα 

δεοντολογίας και ευθύνης. Γενικές αρχές οργάνω

σης και άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, θ έ 

ματα ιατρικής τακτικής. 

35. Παθολογική Ανατομία Γαστρεντερικού 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Οισοφάγος: Ανατομία φυσιολογία, Συγγενείς ανω

μαλίες, Διαταραχές στην κυκλοφορία, Μεταβολι

κές διαταραχές, Τραυματικές και ιατρογενείς αλ

λοιώσεις, Οισοφαγίτιδες, Οισοφάγος και νόσοι 

του κολλαγόνου, Προκαρκινωματώδεις καταστά

σεις, Νεοπλάσματα. 

Στόμαχος: Ανατομία, Φυσιολογία, Διαταραχές 

της κυκλοφορίας, Μεταβολικές διαταραχές, Γα

στρίτιδες - Εντερική μετάπλαση, Διαβρώσεις - Έλ

κη, Μετεγχειρητικός στόμαχος, Επιθηλιακή δυ

σπλασία, Υπερπλασία του γαστρικού βλεννογό

νου, Νεοπλάσματα. 

Λεπτό έντερο: Ανατομία, Φυσιολογία, Συγγενείς 

ανωμαλίες - Διαταραχές κυκλοφορίας, Νόσοι δυ-

σαπορρόφησης, Εντερίτιδες, Νεοπλάσματα. 

Παχύ έντερο: Ανατομία, Φυσιολογία, Συγγενείς 

ανωμαλίες - μεταβολικές διαταραχές, Διαταραχές 

της κυκλοφορίας, Ιδιοπαθείς χρόνιες φλεγμονές, 

Κολίτιδες γνωστής αιτιολογίας, Ορθοπρωκτικές, 

φλεγμονώδεις παθήσεις, Προκαρκινωματώδεις αλ

λοιώσεις, Νεοπλάσματα. 

36. Ναρκωτικά 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται οι εξής 

ενότητες: 

- Εξάρτηση 

- Κατηγορίες εξαρτησιογόνων ουσιών 

- Κλινική Τοξικολογία των εξαρτησιογόνων ουσιών 

- Ιατροδικαστικά προβλήματα 

- Πρόληψη 

- θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτημένων 

ατόμων 

- Κοινωνική επανένταξη 

- Κατασταλτική παρέμβαση του νόμου 

- Ελληνική Νομοθεσία 

37. Επεμβατική Ακτινολογία 

(Β' Εργασιήριο Ακιινολογίας) 
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Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Η Επεμβατική Ακτινολογία περιλαμβάνει όλο το φά

σμα αγγειακών και των μη αγγειακών επεμβάσεων 

σε διάφορες παθήσεις με σκοπό την εφαρμογή και 

τις μεθόδους που αποσκοπούν στην διάγνωση και 

στη θεραπεία επίκτητων παθήσεων ή εκ γενετής 

βλαβών. Η Επεμβατική Ακτινολογία συνδυάζει την 

απεικονιστική μελέτη και τη θεραπευτική εφαρμογή. 

Είναι η μόνη ακτινολογική μέθοδος η οποία είναι 

πολύ χρήσιμη και εφαρμόζεται αμέσως σε οποια

δήποτε μορφή επιπλοκής. Είναι η εφαρμογή της 

θεραπείας σε απόλυτη συνεργασία με όλες σχε

δόν τις ειδικότητες Ιατρικής. 

38. Νευροακτινολογία 

(Διαγνωστική Επεμβατική) 

Β' Εργασι. Ακιινολ. 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

- Νευροακτινοανατομία-Μέθοδοι εξέτασης 

- Ανατομία αγγείων ΚΝΣ-Αρχές Επεμβατικής Νευ-

ροακτινολογίας 

- Συγγενείς ανωμαλίες ΚΝΣ 

- Ενδοκράνιος Αιμορραγία 

- Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

- Ανευρύσματα αγγειακής δυσπλασίας (Διαγνω

στικές Μέθοδοι Επεμβατική Νευροακτινολογία) 

- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Απεικόνιση -

Επεμβατική Νευροακτινολογία) 

- Όγκοι ΚΝΣ 

- Φλεγμονές ΚΝΣ 

- Παθήσεις Λευκής Ουσίας 

- Σπονδυλική Στήλη 

- NmTiaioc Μ η ε λ ό ο 
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39. Παιδοακτινολογία 

(Διαγνωστική-Επεμβατική) 

Β' Εργασιήριο Ακιινολογίας 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

- Νεογνά (θώρακας, γαστρεντερικό) 

- θώρακας 

- Κυκλοφορικό 

- Γαστρεντερικό (συμπαγή και κοίλα σπλάχνα) 

- Ουρογεννητικό 

- Μυοσκελετικό 

- Κεντρικό Νεκρικό (εγκέφαλος, σπονδυλική στή

λη, νωτιαίος μυελός) 

- Παιδοακτινολογία και επεμβατικές τεχνικές 

ici iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frïinrrvnrt) 

40. Ακτινοανατομία 

Β' Εργασιήριο Ακιινολογίας 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

- Αναπνευστικό σύστημα 

- Γαστρεντερικό σύστημα (παρεγχυματικά, κοίλα 

όργανα) 

- Χοληφόρα 

- Ουροποιητικό σύστημα 

- Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αγγεία) 

- ΚΝΣ (εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη, νωτιαίος 

μυελός) 

- Μυοσκελετικό 

- Μαστός 

- Γεννητικό σύστημα (άρρενος, θήλεος) 

41. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Γενικό μέρος 

- Αρχές Ακτινοπροστασίας 

- Γενικές αρχές Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

(Μηχανήματα, είδη Τηλε-βραχυθεραπεία, διαδι

κασία σχεδιασμού θεραπείας, εκτέλεση, νεότε

ρες εξελίξεις). 

- Αρχές ραδιοβιολογίας 

- Η θέση της ακτινοθεραπείας στην Ογκολογία. 

Ειδικό μέρος (Δίδονται γενικές ογκολογικές γνώσεις 

και αδρές θεραπευτικές επιλογές με έμφαση στην 

ακτινοθεραπεία) 

- θεραπευτικοί συνδυασμοί (Ακτινοθεραπεία, Χει

ρουργική, Χημειοθεραπεία). 

- Παρηγορική Ακτινοθεραπεία 

- Επείγουσα Ακτινοθεραπεία 

- Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου και θυρεοειδούς 

- Σαρκώματα μαλακών μορίων 

- Λεμφώματα και κακοήθειες του αιμοποιητικού 

συστήματος 

- Καρκίνος Μαστού 

- Γυναικολογικός Καρκίνος 

- Καρκίνος Γαστρεντερικού 

- Όγκοι ΚΝΣ 

- Καρκίνος Ουροποιογεννητικού 

- Νεοπλάσματα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας 

- Νεοπλάσματα παιδικής ηλικίας 

- Επιπλοκές Ακτινοθεραπείας και η αντιμετώπιση 

τους 

42. Ολιστική Αγωγή Ασθενών με χρόνιες 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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καταληκτικές και μη παθήσεις 

Τομέας κλινικοεργασιηριακός 

1. Ανακουφιστική Αγωγή. Ορισμός -Έννοια - Χαρα

κτηριστικά. Η διεπιστημονική ομάδα- Μονάδες 

Ανακουφιστικής Φροντίδας και η λειτουργία 

τους. 

2. Ποιότητα ζωής στην Παρηγορητική Αγωγής. 

Κλίμακες-Αξιολόγηση. 

3. Ολιστική κλινική εκτίμηση χρονίως πασχόντων-

κλίμακες αξιολόγησης. Συμπτώματα. Συχνότη

τα και εμφάνιση. 

4. Βασικές αρχές της εφαρμογής της ΑΚΘ στην 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 

5. ΧΜΘ. Βασικές αρχές της εφαρμογής της στην 

ανακουφιστική αγωγή 

6. Εφαρμογή της χειρουργικής στην ανακουφιστι

κή αγωγή 

7. Ορισμός πόνου-Κλινική αξιολόγηση-Επώδυνες 

συνδρομές-Κατηγορίες-Κλίμακες. 

8. Αντιμετώπιση συμπτωμάτων από το γαστρε

ντερικό, το αναπνευστικό-αιμοποιητικό-ουρο-

ποιητικό σύστημα. 

9. Ανακουφιστική αγωγή στα παιδιά - Ψυχιατρική 

παρέμβαση 

10. Νοσηλευτική φροντίδα - Ψυχολογική υποστή

ριξη ασθενούς και οικογένειας. 

11. Προετοιμασία για το θάνατο. Οικογένεια και 

θρήνος 

12. Ηθικά διλήμματα - Αποκάλυψη της αλήθειας. 

Ο θρήνος μέσα από την πολιτισμική μας κλη

ρονομιά. 

43. Αιμόσταση - Ιατρική Μεταγγίσεων 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

1. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ: μηχανισμός αιμόστασης, ινωδολυ-

τικός μηχανισμός, συγγενής και επίκτητη αιμορ

ραγική διάθεση, συγγενής και επίκτητη θρομβο-

φιλική διάθεση, διαταραχές αιμοπεταλίων, διά

χυτη ενδαγγειακή πήξη, κλινική διάγνωση δια

ταραχών αιμόστασης εργαστηριακή διερεύνηση 

διαταραχών μοριακή βάση διαταραχών αιμό

στασης, αντιμετώπιση και διαχρονική παρακο

λούθηση διαταραχών αιμόστασης. 

2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ: παρασκευή συστατικών 

αίματος (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια, παράγω

γα πλάσματος), συστήματα ομάδων αίματος, 

συλλογή, επεξεργασία, εργαστηριακός έλεγχος, 

συντήρηση, διάθεση αίματος/παραγώγων, εν

δείξεις μεταγγίσεις, επιπλοκές μετάγγισης, πλά-

σμα/αιματοπεταλιαφαίρεση, αυτόλογη μετάγγι

ση, διεγχειρητική συλλογή διαλύματα για αύξη

ση όγκου, αιμοποιητικοί παράγοντες μεταμό

σχευση μυελού οστών, παράγωγα πλάσματος 

(παρασκευή, ενδείξεις, παρενέργειες), νεώτερα 

δεδομένα (μοριακή βιολογία, πληροφορική, επι-

κοινωνιολογία, νομικές και οικονομικές παράμε

τροι). 

44. Ιστοπαθολογία του Εμβρύου και του 

Πλακούντα 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Ανάπτυξη εμβρύου, Κληρονομικά σύνδρομα και 

δευτεροπαθείς διαταραχές της ανάπτυξης του εμ

βρύου ως αιτία συγγενών ανωμαλιών. Η παθολο-

γοανατομική προσέγγιση των συγγενών ανωμα

λιών του εμβρύου. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Λοι

μώξεις - Νεοπλάσματα εμβρύου και πλακούντα. Αί

τια εμβρυϊκού - νεογνικού θανάτου - ενδομήτριος 

υποξία. Εμβρυϊκή και περιγεννητική νεκροτομή ως 

ιατροδικαστική πράξη. Σχηματισμός και ανωμαλίες 

ανάπτυξης πλακούντα. Πολύδυμες κυήσεις. Ιστο

παθολογία ομφαλίου λώρου - μεμβρανών. 

45. Κλινικοπαθαλογοανατομική προσέγγιση 

των συχνότερων κακοηθών νεοπλασμάτων 

του ανθρώπου 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Κεφάλαιο 1. Επιδημιολογία και πρόληψη του καρ

κίνου 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

1.1. Επιδημιολογία του καρκίνου 

1.2. Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη του 

καρκίνου 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 2. Αιτιολογία του καρκίνου 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

2.1. Ο καπνός 

2.2. Το οινόπνευμα 

2.3. Η έκθεση σε επαγγελματικά καρκινογόνα 

2.4. Η μόλυνση του περιβάλλοντος 

2.5. Η μόλυνση τροφής 

2.6. Τα φάρμακα 

2.7. Η ακτινοβολία 

2.8. Οι χρόνιες λοιμώξεις 

2.9. Η διατροφή 

2.10. Η ανοσοκαταστολή 
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2.11. Η γενετική προδιάθεση με έμφαση στον οικο-

γενή καρκίνο μαστού και παχέος εντέρου 

2.12. Οι αναπαραγωγικές ουσίες και ορμόνες 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 3. Πολυσταδιακή καρκινογένεση - Ενερ

γοποίηση καρκινογόνων και επιδιόρθωση DNA -

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

3.1. Πολυσταδιακή καρκινογένεση 

3.2. Ενεργοποίηση καρκινογόνων και επιδιόρθωση 

DNA 

3.3. Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια 

Σύνοψη 

Γλωσσάριο 

Κεφάλαιο 4. Κυτταρικός κύκλος - Κυτταρική επι

κοινωνία - Απόπτωση 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

4.1. Κυτταρικός κύκλος 

4.2. Κυτταρική επικοινωνία 

4.3. Απόπτωση 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 5. Διήθηση - Μετάσταση - Αγγειογένεση 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

5.1. Διήθηση και Μετάσταση 

5.2. Αγγειογένεση 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 6. Καρκίνος Γαστρεντερικού Συστήμα

τος 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

6.1. Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας 

6.2. Καρκίνος του οισοφάγου 

6.3. Καρκίνος του στομάχου 

6.4. Καρκίνος του παχέος εντέρου 

6.5. Καρκίνος του πρωκτού 

6.6. Καρκίνος του ήπατος 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 7. Καρκίνος Αναπνευστικού Συστήμα

τος 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

7.1. Ο καρκίνος του λάρυγγα 

7.2. Ο καρκίνος των βρόγχων και των πνευμόνων 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 8. Καρκίνος Ουροποιητικού Συστήμα

τος 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

8.1. Καρκίνος νεφρού 

8.2. Καρκίνος ουροδόχου κύστης 

Σύνοψη 

(Ci iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frïinrrvnrt) 

Κεφάλαιο 9. Καρκίνος Γεννητικού Συστήματος και 

Μαστού του θήλεος και Καρκίνος Γεννητικού Συ

στήματος του Αρρενος 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

9.1. Καρκίνος γεννητικού συστήματος και μαστού 

του θήλεος 

9.2. Καρκίνος γεννητικού συστήματος του άρρε

νος 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 10. Καρκίνος του Δέρματος 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

10.1. Ιστολογία του δέρματος 

10.2. Τύποι καρκίνου του δέρματος 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 11. Λεμφώματα - Λευχαιμίες 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

11.1. Λεμφώματα 

11.2. Λευχαιμίες 

Σύνοψη 

Κεφάλαιο 12. Προγνωστικοί δείκτες - Προβλεπτι

κοί δείκτες 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

12.1. Κλασικοί προγνωστικοί δείκτες 

12.2. Νεότεροι μοριακοί προγνωστικοί/προβλεπτι

κοί δείκτες 

12.3. Αρχέγονα κύτταρα 

12.4. Στοχευμένη θεραπεία 

Σύνοψη 

Γλωσσάριο 

Βιβλιογραφία 

46. Παθολογική Ανατομική του 

Αιμοποιητικού Συστήματος 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

1. Εισαγωγή. Φυσιολογική δομή λεμφαδένα, σπλη-

νός και μυελού των οστών. Ταξινόμηση λεμφω

μάτων. 

2. Νόσος Hodgkin. 

3. Β-μη Hodgkin λεμφώματα: Λεμφώματα από μι

κρά Β κύτταρα. 

4. Β-μη Hodgkin λεμφώματα. Λεμφώματα από 

κύτταρα των βλαστικών κέντρων-Μεγαλοκυτ-

ταρικά λεμφώματα-Δερματικά Β λεμφώματα. 

5. Λέμφωμα Burkitt-Λεμφοβλαστικό λέμφωμα. 

Πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα. Λευχαιμία 

από τριχωτά κύτταρα. 

6. Μη Hodgkin λεμφώματα από Τα και ΝΚ κύττα

ρα. Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα. Λαυχαιμία Τ-

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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περιφερικά λεμφώματα. 

7. Εξωλεμφαδενικά Τ-ΝΚ-περιφερικά λεμφώματα. 

8. Λεμφαδενικού τύπου Τ-περιφερικά λεμφώματα. 

9. Παθήσεις του μυελού των οστών-Χρόνια μυε-

λοϋπερπλαστικά νοσήματα. 

10. Παθήσεις του μυελού των οστών-Μυελοδυ-

σπλαστικά σύνδρομα και μυελοδυσπλαστικά-

μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. 

11. Παθήσεις του μυελού των οστών-οξείες λαυ-

χαιμίες. Νεοπλάσματα μαστοκυττάρων. 

12. Νοσήματα από ιστιοκύτταρα και δενδριτικά 

κύτταρα. 

47. Παθολογική Ανατομική του Νευρικού Συτή-

ματος 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

1. Εισαγωγή, κυτταρική παθολογία του ΚΝΣ, ειδι

κές τεχνικές, μακροσκοπική επίδειξη νεκροτο

μής εγκεφάλου. 

2. Λοιμώξεις νευρικού συστήματος 

3. Νοσήματα prion-σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες 

4. Αγγειακές παθήσεις του νευρικού συστήματος 

5. Εκφυλιστικέ παθήσεις του νευρικού συστήμα

τος. Γήρας και άνοια, ν. Alzheimer, v. Pick, ν. 

Huntington, ν. Parkinson. 

6. Απομυελινωτικές παθήσεις του νευρικού συ-

στήματος-σκλήρυνση κατά πλάκας 

7. Τοξικές-μεταβολικές παθήσεις του νευρικού συ

στήματος 

8. Τραύμα-κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

9. Όγκοι του νευρικού συστήματος 

10. Επιληψία-σχιζοφρένεια 

11. Παθήσεις μυών-περιφερικών νεύρων 

48. Μοριακή Παθολογική Ανατομική -

Παθογενετικοί Μηχανισμοί των Νόσων 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

1. Εισαγωγή. Μοριακές Τεχνικές. 

2. Παθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος. 

3. Παθήσεις Καρδιαγγειακού Συστήματος. 

4. Παθήσεις Νευρικού Συστήματος. 

5. Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος Ι. 

6. Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος II. 

7. Παθήσεις Γεννητικού Συστήματος θήλεος. 

8. Παθήσεις Ουροποιητικού Συστήματος και Γεν

νητικού Συστήματος Αρρενος. 

9. Παθήσεις Μαλακών Μορίων. 

10. Παθήσεις Αιμοποιητικού Συστήματος. 

11. Παθήσεις Ενδοκρινικών Αδένων. 

12. Περιγεννητικά Νοσήματα. 

49. Γενετική Ιατροδικαστική 

Τομέας Κλινικοεργασιηριακός 

Το μάθημα συνίσταται από τρεις θεματικές ενότη

τες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε ορισμένες 

βασικές έννοιες και αρχές της μοριακής βιολογίας, 

ως εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις εφαρμογές 

της, οι οποίες συνιστούν τη δεύτερη ενότητα. Η 

Τρίτη ενότητα αναφέρεται στα νομικά προβλήμα

τα και τα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν, ως 

απόρροια της εισαγωγής της Γενετικής Ιατροδικα

στικής στην δικαστική αίθουσα, αλλά και στην κλι

νική πρακτική. 

• Εισαγωγή 

• Στοιχεία γενετικής και μοριακής βιολογίας 

• Αναλυτικές τεχνικές συγκρότησης του γενετικού 

αποτυπώματος 

• Αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης DNA 

• Εφαρμογές της τεχνολογίας DNA στην Ιατροδι

καστική 

1. Επιβεβαίωση ή αποκλεισμός της ενοχής του 

υπόπτου 

2. Δοκιμασίες πατρότητας/μητρότητας, αντί

στροφη δοκιμασία πατρότητας 

3. Αναγνώριση ταυτότητας πτώματος ή ιστι-

κών/σκελετικών υπολειμμάτων 

4. Διερεύνηση υποθέσεων ιστορικού και θρη

σκευτικού ενδιαφέροντος 

5. Συμβολή στην επίλυση κλινικών διαγνωστι

κών θεμάτων 

6. Αναγνώριση της ταυτότητας των θυμάτων 

μαζικών καταστροφών 

7. Ταυτοποίηση βιολογικών υλικών μη ανθρώπι

νης προέλευσης 

8. Λοιπές εφαρμογές 

• Το πυρηνικό και το μιτοχονδριακό DNA στην αί

θουσα του δικαστηρίου 

• Νομικά προβλήματα και ηθικά διλήμματα στη 

συγκρότηση του γενετικού αποτυπώματος και 

αξιοποίηση του στη διερεύνηση διαφόρων ζη

τημάτων. 

50. Κλινική Ενδοκρινολογία 

Τομέας Πα9ολογίας 

Σακχαρώδης διαβήτης, Οστεοπόρωση, Νοσήματα 
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θυρεοειδούς (απλή βρογχοκήλη, θυρεοειδίτιδες, 

αυτοάνοση θυρεοειδική νόσος, υπερθυρεοειδι

σμός, υποθυρεοειδισμός), θυρεοειδικά Νεοπλά

σματα, Μεταβολισμός ασβεστίου, Νοσήματα Υπο-

φύσεως (υποφυσιακά αδενώματα, υποφυσιακή 

ανεπάρκεια), Νοσήματα Επινεφριδίων (σύνδρομο 

Cushing, νόσος Addison), Νοσήματα Ωοθηκών, 

Νοσήματα Όρχεων, Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 

Ενδοκρινοπάθειες με γενετικό υπόβαθρο. 

51. Νεφρολογία 

Τομέας Πα9ολογίας 

1. Διάγνωση νεφρικών παθήσεων 

1.1. Συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις 

1.2. Εργαστηριακές μέθοδοι ελέγχου 

1.3. Νεφρική βιοψία 

1.4. Απεικονιστικές μέθοδοι 

2. Σπειραματοπάθειες 

2.1. Οξεία σπειραματονεφρίτιδα 

2.2. Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα 

2.3. Νεφρωσικό σύνδρομο 

3. Νεφρική λιθίαση 

3.1. Αιτιολογία - παθογένεια 

3.2. θεραπεία 

4. Νεφρική ανεπάρκεια 

4.1. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 

4.2. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

5. Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης 

5.1. Αιμοκάθαρση 

5.2. Περιτοναϊκή κάθαρση. 

52. Λοιμώξεις 

Τομέας Πα9ολογίας 

Βασικές αρχές αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας, 

Πενικιλλίνες και παράγωγα, επίδειξη σε Εργαστή

ριο Λοιμώξεων, Κεφαλοσπορίνες, Αμινογλυκοσί-

δες, Σουλφοναμίδες, Τετρακυκλίνες, Μακρολίδες, 

Νεώτερες κινολόνες, Νιτροϊμιδαζόλες, Χλωραμφε-

νικόλη, θεραπεία χειρουργικών λοιμώξεων, Πνευ

μονίες, Χρόνιες λοιμώξεις αναπνευστικού, Από

στημα - Εμπύημα πνεύμονος, Φυματίωση Λοιμώ

ξεις σε ανοσοκατασταλμένους, Λοιμώξεις ουρο

ποιητικού και λοιπές. 

53. Ρευματολογία 

Τομέας Πα9ολογίας 

Προσέγγιση ασθενούς με αρθραλγία/αρθρίτιδα 

Αιτιοπαθογένεια αυτοάνοσων ρευματικών νοση-

(Ci iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frïinrrvnrt) 

μάτων 

Οροαρνητικές αρθρίτιδες 

Αγγειίτιδες 

Ρευματοειδής Αρθρίτις-Βιολογικές θεραπείες 

Εκφυλιστικές και Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες 

Κριτήρια ρευματικών νοσημάτων 

54. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

Τομέας Παθολογίας 

1. Βασικές γνώσεις ΗΚΓραφίας (συχνότητα, άξο

νας, θέση, κ.λπ.). 

2. Αποκλεισμοί και ημιαποκλεισμοί σκελών. 

3. Έμφραγμα μυοκαρδίου. 

4. Ισχαιμία, υπερτροφές, ηλεκτρολυτικές διατα

ραχές. 

5. Αρρυθμίες. 

6. Ασκήσεις εμπεδώσεως. 

55. Φαρμακευτικά Εξανθήματα 

Τομέας Πα9ολογίας 

Εισαγωγή, Φαρμακευτικές Αντιδράσεις, Κνίδωση, 

Πολύμορφο Ερύθημα, Οζώδη, Ερύθημα, Τοξική 

Επιδερμιδική Νεκρόλυση, Αγγειίτιδες, Ακμοειδή, 

Αλωπεκίες, Διαταραχές της Μελάγχρωσης, Ερυ-

θροδερμία, Λειχηνοειδή Φαρμακευτικός Λύκος, 

Φωτοδερματοπάθειες, Διάγνωση Φαρμακευτικών 

Εξανθημάτων. 

56. Παρανεσπλασματικές Εκδηλώσεις στο Δέρ

μα + Αλλεργιολογία + Δερματολογία και 

Κλινική Ανοσολογία 

Τομέας Παθολογίας 

Εισαγωγή, Παρανεοπλασματικές Δερματοπάθειες, 

Παρανεοπλασματική Ακροκεράτωση του Bazex, 

Σύνδρομο του Sweet, Γυροειδές Ερύθημα του 

Chammel, Δερματομυοσίτις, Ερυθροδερμία. 

Βασική Αλλεργιολογία: 

- Ανοσιακή Απάντηση 

- Ανοσολογία Αλλεργικών Παθήσεων (αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας - lgE-Κύτταρα ανοσολογικής 

φλεγμονής - μεσολαβητές - κυτοκίνες - νευρογε-

νής φλεγμονή). 

- Στοιχεία Γενετικής - Επιδημιολογία 

- Αεροβιολογία - Αλλεργιογόνα εκχυλίσματα 

- In vivo - in vitro διαγνωστικές δοκιμασίες 

- Φαρμακολογία Αλλεργικών Παθήσεων 

Κλινική Αλλεργιολογία: 

- Αλλεργική επιπεφυκίτις - ρινίτις 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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- Αλλεργικό άσθμα 

- Υπερηωσινοφιλικά σύνδρομα 

- Κνίδωση - Αγγειοίδημα 

- Ατοπική δερματίτις 

- Δερματίτις εξ επαφής - Επαγγελματικές δερμα

τοπάθειες 

- Συστηματική αναφυλαξία 

- Φαρμακευτική Αλλεργία 

- Τροφική Αλλεργία 

- Ανοσοθεραπεία 

Ανοσοδιαγνωστική στην κλινική ανοσολογία και 

δερματολογία: 

1. Διαφοροποίηση και ενεργοποίηση Β λεμφοκυτ

τάρων. Μέτρηση δεικτών επιφανείας Β λεμφο

κυττάρων. 

2. Διαφοροποίηση και ενεργοποίηση Τ λεμφοκυτ

τάρων. Μέτρηση δεικτών επιφανείας Τ λεμφο

κυττάρων. 

3. Δίκτυο κυτταροκινών. Διαταραχές με κλινικές 

επιπτώσεις. 

4. Πρωτείνες οξείας φάσης. Κλινική σψασία. 

5. Ενεργοποίηση του συμπληρώματος (C). Μέτρη

ση παραγόντων C και εφαρμογές στην κλινική 

ανοσολογία και την δερματολογία. 

6. Μονοκλωνικές γαμμαπάθειες. Μέθοδοι ανίχνευ

σης. Συσχέτιση με δερματικά νοσήματα. 

7. Αντιγόνα HLA τάξης Ι και II. Συσχέτιση με αυτο-

άνοσα και δερματικά νοσήματα. 

8. Οργανοειδικά και μη οργανοειδικά αυτοαντισώ-

ματα. Μοριακή μελέτη και λειτουργία των αυ-

τοαντιγόνων. 

9. Αναδιάταξη του γονιδιακού DNA Εφαρμογές 

στη μελέτη λευχαιμιών - λεμφωμάτων. 

10. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). 

Εφαρμογή στην κλινική ανοσολογία. 

57. Σύγχρονη Αφροδισιολογία και AIDS 

Τομέας Πα9ολογίας 

- Εισαγωγή στα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσή

ματα (STDS) 

- Επιδημιολογία 

- Σύφιλις: Μείζονα σύγχρονα προβλήματα 

- Γονοκοκκική και μη Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα 

- Οξυτενή κονδυλώματα. Προοπτικές και κίνδυνοι 

- AIDS: από Δερματολογική και Αφροδισιολογική 

σκοπιά 

- Έρπης Γεννητικών Οργάνων 

58. Ηπατολογία 

Τομέας Παθολογίας 

α) Βιολογία και βιοχημεία του ήπατος - απεικονι

στικές τεχνικές: Μεταβολικές - βιοχημικές λει

τουργίες του ήπατος και αξιολόγηση των δια

ταραχών τους, συμβολή των απεικονιστικών 

τεχνικών στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση 

των νόσων του ήπατος και των χοληφόρων 

(ακτινολογικός έλεγχος -υπερηχοτομογραφία -

υπολογιστική τομογραφία - μαγνητικός συντονι

σμός -αγγειογραφία), συμβολή της ενδοσκοπή-

σεως στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώ

πιση των νόσων του ήπατος και χοληφόρων, 

β) Ιογενείς ηπατίτιδες: Οι ιοί της ηπατίτιδας και η 

μοριακή τους βιολογία, ορολογική διάγνωση των 

ιογενών ηπατιτίδων, παθογένεια και φυσική πο

ρεία της ιογενούς ηπατοκυτταρικής βλάβης, 

γ) Ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια: Αίτια οξείας και 

χρόνιας ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας, κλινική 

και παθοφυσιολογική θεώρηση της χρόνιας 

ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας, παρουσίαση 

περιπτώσεων, 

δ) Αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος: Αυτοάνοση 

χρόνια ηπατίτιδα, αυτοανοδηλώσεις στα νοσή

ματα του ήπατος, 

ε) Κοκκιωματώδεις και χωροκατακτητικές εξεργα

σίες του ήπατος: Ηπατοκαρκινογένεση - πρω

τογενής καρκίνος του ήπατος, καλοήθεις όγκοι 

και κακοήθεις μεταστατικοί όγκοι του ήπατος, 

κοκκιωματώδεις νόσοι του ήπατος, λίπωση του 

ήπατος. 

59. Βρογχικό Ασθμα 

Τομέας Πα9ολογίας 

Επιδημιολογία, παθογένεια, παθοφυσιολογικοί μη

χανισμοί, παθολογική ανατομική, εκλυτικοί παρά

γοντες, ανοσοβιολογία άσθματος, κλινική εικόνα, 

θεραπευτική αντιμετώπιση, εκπαίδευση ασθενούς 

και συγγενών. (Εξετάσεις γραπτές με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής). 

60. Καρκίνος Πνεύμονος 

Τομέας Παθολογίας 

Βιολογία καρκίνου, πρόληψη, κλινική εικόνα, πα-

ρανεοπλασματικά σύνδρομα, διάγνωση (ακτινολο

γικές και ραδιόίσοτοπικές μέθοδοι, ινοβρογχοσκο-

πικές τεχνικές, ανοσοϊστοχημικές μέθοδοι, καρκινι

κοί δείκτες) θεραπευτική αντιμετώπιση (χειρουρ-

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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γική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, συνδυα

σμοί). (Εξετάσεις γραπτές με ερωτήσεις πολλα

πλής επιλογής). 

61. Επείγοντα Καρδιολογικά προβλήματα 

Τομέας Παθολογίας 

1. Εισαγωγή - Πνευμονικό οίδημα 

2. Υπερτασική κρίση 

3. Πνευμονική εμβολή-φλεβοθρόμβωση 

4. Εμβολικά επεισόδια, εγκεφαλικό, περιφερικό 

5. Οξεία λοιμώδης ενδοκαρδίτις 

6. Υπερκοιλιακές αρρυθμίες 

7. Κοιλιακές αρρυθμίες 

8. Βραδυκαρδίες-Adams-Stokes 

9. Οξεία περικαρδίτις - καρδιακός επιπωματισμός 

10. Διαχωριστικό ανεύρυσμα 

11. Καρδιογενής καταπληξία 

12. Επείγουσα καρδιακή χειρουργική 

13. Επανάληψη - Ανασκόπηση 

62. Γαστρεντερολογία 

Τομέας Παθολογίας 

Σκοπός του μαθήματος 

Να διδαχθούν οι φοιτητές τη διαφορική διά

γνωση των συμπτωμάτων και των συνδρόμων 

του πεπτικού συστήματος. Η διαφορική διάγνωση 

βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, την κλινική 

εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Δυσφαγία. Οπισθοστερνικός καύσος, θωρακι

κός πόνος μη καρδιακής αιτιολογίας. Ναυτία και 

εμετός. Οξύς και χρόνιος κοιλιακός πόνος. Μετε

ωρισμός. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Σύνδρο

μο δυσαπορρόφησης. Σύνδρομα μετά γαστρεκτο-

μή. Σύνδρομο παθολογικής ηπατικής βιοχημείας 

σε ασυμπτωματικό ασθενή. Ίκτερος. Ηπατοσπλη-

νική διόγκωση. Σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή. 

Ασκίτης. Οξεία αιμορραγία από το πεπτικό σύ

στημα. Χρόνια λανθάνουσα (μικροσκοπική) απώ

λεια αίματος από το πεπτικό σύστημα. Χρόνια 

ορατή αποβολή αίματος με τα κόπρανα. Οξεία 

και χρόνια διάρροια. Δυσκοιλιότητα. 

63. Διαγνωστική και Θεραπευτική Ενδοσκόπη

ση 

Τομέας Παθολογίας 

Σκοπός του μαθήματος 

Να διδαχθούν οι φοιτητές τη χρησιμότητα της 

διαγνωστικής και θεραπευτικής ενδοσκόπησης 

'Ci iirvfìniincrrv (Λ 9Qìi frïinrrvnrt) 

στα νοσήματα του πεπτικού συστήματος, τις εν

δείξεις αντενδείξεις και πιθανές επιπλοκές από 

τις ενδοσκοπήσεις. Κάθε ενδοσκοπική τεχνική συ

γκρίνεται με τις αντίστοιχες διαγνωστικές ακτινο

λογικές και θεραπευτικές χειρουργικές μεθόδους. 

Διδακτέα ύλη 

Κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και ασφάλειας 

των ασθενών στις ενδοσκοπήσεις του πεπτικού 

συστήματος. Διαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώ

τερου πεπτικού συστήματος. Ορθοσκόπηση-σιγμο-

ειδοσκόπηση. Κολονοσκόπηση. Εντεροσκόπηση. 

Διαγνωστική ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία 

(EUS). Διαγνωστική ενδοσκόπηση και ενδοσκοπική 

θεραπεία οξείας αιμορραγίας από το πεπτικό σύ

στημα. Ενδοσκοπική πολυπεκτομή. Διαδερμική εν

δοσκοπική γαστροστομία (PEG). Διαγνωστική και 

θεραπευτική ενδοσκοπική χολαγγειοπαγκρεατο-

γραφία (ERCP). Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σω

μάτων. Ενδοσκοπική θεραπεία καλοηθών, νειοπλα-

σματικών ή λειτουργικών στενώσεων του πεπτικού 

συστήματος. Χρωμοενδοσκόπηση πρώιμων νεο-

πλασματικών αλλοιώσεων και θεραπεία με εκτομή 

βλεννογόνου. Έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθε

σης των ασθενών και οδηγίες προετοιμασίας. 

64. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 

Τομέας Παθολογίας 

- Η καρδιά. Αιμάτωση. Αρτηριωσκλήρωση. Καρ

διακή προσβολή. Πρόληψη 

- Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Βηματοδότης. 

- Βασική Υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες. 

Αλγόριθμος, θέση ανάνηψης. Απόφραξη αερα

γωγού. Πνιγμονή 

- Απινίδωση. Εκπαιδευτικοί στόχοι. 

Απινιδωτές: Χειροκίνητοι. Αυτόματοι Εξωτερικοί 

Εφαρμογή απινίδωσης. Βήμα προς βήμα. 

Ενεργοποίηση συστήματος Επείγουσας Προνο-

σοκομειακής Ιατρικής (ΕΠΙ). 

Απινίδωση σε ειδικές περιπτώσεις. Αλγόριθμος 

απινίδωσης. 

- Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. 

Αεραγωγός και Αερισμός στην ΚΑΑ 

- Monitoring και Αναγνώριση Αρρυθμιών 

Βηματοδότηση 

- Φάρμακα στην ΚΑΑ 

- Αρρυθμίες πριν και μετά την καρδιακή ανακοπή 

- Παιδιατρική αναζωογόνηση 

- ΚΑΑ σε ειδικές καταστάσεις. Υποθερμία - θερμό-

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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πλασία, Πνιγμός, Δηλητηρίαση, Κύηση, Αναφυ

λαξία, Ηλεκτροπληξία 

- Φροντίδα μετά την ΚΑΑ 

- Κίνδυνοι για τον Ανανήπτη. Μετάδοση λοίμωξης. 

θ έ μ α τ α ασφαλείας. 

- Ηθικοδεοντολογικά και νομικά προβλήματα στην ΚΑΑ 

- Ομάδα ΚΑΑ στο νοσοκομείο (κωδικός μπλε) 

Ενημέρωση συγγενών. 

65. Γενική Ιατρική 

Τομέας Παθολογίας 

Α. Θεωρητικό Μέρος 

• Η Γενική/Οικογενειακή Ιατρική (ο νέος ορισμός 

της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γ/Ο Ιατρι

κής, τ α Ευρωπαϊκά Δίκτυα). Εισαγωγή στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) - έννοιες 

- ορισμοί (2 ώρες) 

• Η ταξινόμηση των νοσημάτων και καταστάσε

ων στη γενική ιατρική (αναφορά στο ICD10, 

ICP-2, Red codes) 

• Πληροφοριακά συστήματα κατάλληλα για χρή

ση στη ΠΦΥ. Η διασύνδεση με το νοσοκομεί και 

η διατομειακή και διεπιστημονική συνεργασία 

• Παροχή φροντίδας στον ασθενή ως ολότητα-

σωματική, ψυχική. Κοινωνική διάσταση της 

υγείας και της αρρώστιας. Σχέση ιατρού-ασθε-

νούς. 

• Επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών, χρόνιων 

νοσημάτων (Κ.Λ., Σ.Ν., Χ.ΑΠ. κ.ά.) και κακοη

θών νεοπλασιών στην Π.Φ.Υ 

• Επιδημιολογία και πρόληψη ατυχημάτων στην 

Π.Φ.Υ. 

• Η λήψη της ορθής απόφασης στη γενική ιατρι

κή και evidence-based general practice 

• Η διασφάλιση και η αξιολόγηση της ποιότητας 

φροντίδας στην ΠΦΥ και στη γενική ιατρική 

• Η έρευνα στη γενική ιατρική και η μελέτη της 

φυσικής πορείας της νόσου. 

Β. Πρακτική Ασκηση 

Κέντρα Υγείας (Κ.Υ Βύρωνα, Κ.Υ. Κορωπίου). 

66. Κλινική Φαρμακολογία 

Τομέας Παθολογίας 

Α' Ενότητα 

Κλινική φαρμακοκινητική - Κατανομή, απορρόφη

ση και βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων - Μετα

βολικές οδοί, συστήματα μεταφοράς φαρμάκων 

και κλινική τους σψασία - Βασικές αρχές φαρμα-

κογενητικής-φαρμακοπρωτεωμικής - Αλληλεπι

δράσεις και βιοχημικοί μηχανισμοί τοξικότητας 

των φαρμάκων - Φυσιολογικοί και εργαστηριακοί 

δείκτες δράσης φαρμάκων - Βιοαναλυτικές μέθο

δοι ανάλυσης φαρμάκων και μεταβολιτών - Ποιο

τικός έλεγχος Φαρμακοθεραπείας - Ανακάλυψη 

νέων φαρμάκων - Σχεδιασμός κλινικής εξέλιξης 

φαρμάκων - Κλινική ανάλυση των ανεπιθύμητων 

ενεργειών των φαρμάκων - Προκλινική ανάπτυξη 

- Ζωϊκά μοντέλα και δοκιμές φάσης Ι - Κλινικές 

Μελέτες φάσεων ΙΙ-ΙΩ - Μοντέλα εξελικτικής πο

ρείας νόσου και εξομείωση κλινικών μελετών -

Ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο Κρατικής 

Αρχής. 

Β' Ενότητα 

Ινσουλίνες - αντιδιαβητικά - υπολιπιδαιμικά - αγω

γή παχυσαρκίας - φάρμακα κυκλοφορικού (αντιϋ-

περτασικά, αντιαρρυθμικά, καρδιακής ανεπάρ

κειας, στεφανιαίας νόσου, περιφερικών αγγειοπα-

θειών) - φάρμακα αναπνευστικού - νατριουρητικά 

και λοιπά αγγειοδραστικά πεπτίδια - φάρμακα 

λοιμώξεων - αιματολογικές παθήσεις - φαρμακευ

τική αγωγή στην Τρίτη ηλικία, στην εγκυμοσύνη 

και τη λοχεία - χημειοθεραπευτικά συμπαγών 

όγκων - ανοσοτροποποιητικά/ανοσοκατασταλτικά 

- HIV - ειδικές λοιμώξεις - παθήσεις γαστρεντερι-

κού - ηπατικές παθήσεις - ενδοκρινοπάθειες - HRT 

- κορτικοειδή - νευροψυχιατρική αγωγή παθολογι

κού ασθενούς - γονιδιακή θεραπεία - ορφανά 

φάρμακα. 

67. Κλινική και Θεραπευτική Γηριατρική 

Τομέας Παθολογίας 

Θεματικές Ενότητες 

Φυσιολογία του γήρατος, ηλικιακές μεταβολές 

ιστών, οργάνων, λειτουργιών και ομοιοστασίας 

Αλλαγές στην επιδημιολογία, κλινική συμπτωματο

λογία, σημειολογία και ανταπόκριση στη φαρ

μακευτική αγωγή στην Τρίτη ηλικία 

Προσέγγιση και διαγνωστική προσπέλαση του γη

ριατρικού αρρώστου 

Οι κύριες νοσολογικές οντότητες στην Τρίτη ηλι

κία 

Η Εσωτερική Παθολογία προσαρμοσμένη στη Γη

ριατρική 

θεραπευτικά διλήμματα και εφαρμογή της αγω

γής 

Φάρμακα στην Τρίτη ηλικία 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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Γηριατρική Ογκολογία 

Η μέριμνα για την ευζωία του γηριατρικού αρρώ

στου 

Αρχές Βιοηθικής και λήψη αποφάσεων σχετικών 

με ψυχοσωματική επάρκεια, πνευματική ικανό

τητα, αυτονομία 

Αρχές υγιεινής, άσκησης και αποθεραπείας του 

γηριατρικού αρρώστου 

Η διατροφή των ηλικιωμένων, υποθρεψία, μαρα

σμός (frailty) 

Προληπτική Ιατρική στους ηλικιωμένους 

Η θέση της Χειρουργικής στη Γηριατρική 

Φροντίδα και λήψη αποφάσεων προς το τέλος 

της ζωής - παρηγορητική θεραπεία, αντιμετώ

πιση πόνου, δύσπνοιας και άλλων συμπτωμά

των τελικού σταδίου 

Η απόφαση για ένταξη και οι συνθήκες ζωής σε 

Κέντρα θεραπείας και φροντίδας ηλικιωμένων. 

68. "Ενδοκρινικές - Μεταβολικές Διαταραχές 

στους Βαρέως Πάσχοντες” 

Τομέας Παθολογίας 

Θέματα 

Νευροενδοκρινολογία του stress 

Φυσιολογία του άξονα “υποθάλαμος-υπόφυση-

επινεφρίδια” 

Εκτίμηση φλοιοεπινεφριδιακής λειτουργίας στη 

ΜΕΘ 

Νόσος Addison, σχετική φλοιοεπινεφριδιακή ανε

πάρκεια 

Ενδείξεις χορήγησης κορτικοειδών στη ΜΕΘ 

Διαταραχές θυρεοειδούς (σύνδρομα χαμηλής Τ3, 

Τ4, TSH, μυξοιδηματικό κώμα, θυρεοτοξίκωση) 

Διαταραχές γλυκόζης (υπεργλυκαιμία και stress, 

διαβητική κετοξέωση, υπεροσμωτικό κώμα, 

υπογλυκαιμία) 

Εντατική ινσ 

Μεταβολική 

θηλίου 

Διαταραχές 

Νατριουρητι 

Διαταραχές ί 

Μεταβολικές 

3υλινοθεραπεία 

δυσλειτουργία του πνευμονικού ενδο-

Ιυξητικής ορμόνης 

[ά πεπτίδια 

ίεϋδροεπιανδροστερόνη - προλακτίνης 

διαταραχές του λιπώδους ιστού 

Αποιος διαβήτης, απρόσφορη έκκριση αντιδιουρη-

τικής ορμόνης 

Βαζοπρεσσίνη στην ανθεκτική καταπληξία 

Γαλακτική οξ Ιωση 

Ενδοκρινικές διαταραχές από κατασταλτικά -

ici iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frïinrrvnrt) 

αναλγητικά φάρμακα 

Διαταραχές ασβεστίου - φωσφόρου 

Υπονατριαιμία - Υπερνατριαιμία 

Υπερκαλιαιμία - Υποκαλιαιμία 

69. Παθήσεις του Πεπτικού Συστήματος: 

Από την Παθοφυσιολογία στην Θεραπεία 

Τομέας Παθολογίας 

Ανάλυση των παθοφυσιολογικών διαταραχών των 

παθήσεων του πεπτικού συστήματος και αιτιολογική 

θεώρηση των εφαρμοζόμενων θεραπευτικών μέτρων. 

70. Καρδιακή Ανεπάρκεια 

Τομέας Παθολογίας 

Κλινικός Ορισμός και Επιδημιολογία της Καρδιακής 

Ανεπάρκειας. Παθοφυσιολογία Καρδιακής Ανε

πάρκειας (ΚΑ): μοριακή και κυτταρική βιολογία 

ΚΑ, βασικοί αιμοδυναμικοί νόμοι λειτουργίας του 

μυοκαρδίου, προφορτίο, μεταφορτίο, συσταλτι

κότητα, συστολική και διαστολική δυσλειτουρ

γία της Αριστεράς Κοιλίας (ΑΚ) 

Παθοφυσιολογία της αναδιαμόρφωσης της ΑΚ και 

του ρόλου της στην εξέλιξη της ΚΑ 

Συμπαθητικό νευρικό σύστημα και ΚΑ - νευροορ-

μονική υπόθεση 

Ο ρόλος της περιφερικής κυκλοφορίας στην ΚΑ 

Διάγνωση και Διαφορική διάγνωση καρδιακής ανε

πάρκειας 

Κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση της ΚΑ και κλινι

κή εικόνα αριστεράς και δεξιάς ΚΑ 

Κλινική εξέταση ασθενούς με ΚΑ, συμπτώματα και 

φυσικά σημεία και συσχέτιση τους με τα αιμοδυ-

ναμικά ευρήματα. Κλινική και αιμοδυναμική ση

μασία της ηπατοσφαγιτιδικής παλινδρόμησης 

Στεφανιαία νόσος,μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπά-

θειες και ΚΑ, Δεξιά ΚΑ, από την υπέρταση στην ΚΑ 

ΚΑ με υψηλό όγκο παλμού 

Παρακλινικές εξετάσεις: ΗΚΓ, Α/φία θώρακος, 

υπέρηχοι, μαγνητική τομογραφία και άλλα 

απεικονιστικά μέσα, δοκιμασίες κοπώσεως, στε-

φανιογραφία, δεξιός καθετηριασμός, βιοψία, 

βιοχημικοί δείκτες 

Φαρμακολογική και μη θεραπεία της ΚΑ 

Πρόγνωση ΚΑ 

Ο ρόλος ενός οργανωμένου προγράμματος αντι

μετώπισης της ΚΑ 

Ο ρόλος του ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας 

στην αντιμετώπιση της ΚΑ 

ϊκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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71. Τεκμηριωμένη Ιατρική 

Τομέας Παθολογίας 

1. Γενικές αρχές Τεκμηριωμένης Ιατρικής 

2. Χρήση διαγνωστικών tests για τον καθορισμό 

διαγνωστικών πιθανοτήτων 

3. Ανάλυση Ιατρικών Αποφάσεων 

4. Καθορισμός ορίων διαγνωστικών εξετάσεων και 

θεραπευτική προσέγγιση 

5. Ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας 

6. Διαρκής ενημέρωση από την Ιατρική Βιβλιογρα

φία - Αναζήτηση πληροφοριών για ιατρικούς 

σκοπούς στο Medline - Αναζήτηση πληροφορι

ών στο Internet 

7. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας μιας μελέτης 

8. Οδηγός για μελέτες που αναφέρονται σε Δια

γνωστικά Tests 

9. Οδηγός για μελέτες που αναφέρονται σε θερα

πευτικές Παρεμβάσεις 

10. Οδηγός για μελέτες που αναφέρονται σε δεί

κτες και παραμέτρους Πρόγνωσης 

11. Εμπεριστατωμένη Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας: 

Ανασκοπήσεις και Μετα-αναλύσεις και αναλύ

σεις Κόστους - Αποτελεσματικότητα 

12. Εμπεριστατωμένη Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας: 

Οδηγίες Κοινής Αποδοχής (Consensus Guideli

nes) και λήψης ιατρικών αποφάσεων 

13. Η θέση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής στην εκ

παίδευση και στην καθημερινή άσκηση της ια

τρικής. Γενικότερη επιστημολογική προσέγγιση 

της απόκτησης ιατρικών γνώσεων. 

72. Ηλεκτροφυσιολογία - Αρρυθμίες, 

Διάγνωση κα Θεραπεία 

Τομέας Παθολογίας 

1. Εισαγωγή 

Φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς 

Μηχανισμοί αρρυθμιών 

Διαγνωστικά εργαλεία: ΗΚΓ, Holter, Ηλεκτροφυ-

σιολογική Μελέτη 

2. Βραδυαρρυθμίες Ι 

Δυσλειτουργία φλεβοκόμβου. Σύνδρομο βραδυ-

καρδίας-ταχυκαρδίας. 

Διάγνωση, αντιμετώπιση. Βηματοδότηση. 

3. Βραδυαρρυθμίες II 

Διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής 

Αναπλ. Καθηγητής Ε. Ηλιοδρομίτης 

4. Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες Ι 

Μηχανισμοί ταχυκαρδιών 

Φλεβοκομβική ταχυκαρδία. Κολπική μαρμαρυγή, 

κολπικός πτερυγισμός, κολπική ταχυκαρδία. Συ

ντηρητική και επεμβατική αντιμετώπιση. 

5. Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες II 

Παροξυσμικές ταχυκαρδίες επανεισόδου: ταχυ

καρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο, 

ταχυκαρδία επανεισόδου λόγω παραπληρωματι

κού δεματίου, σύνδρομο WPW. Διάγνωση, συντη

ρητική αντιμετώπιση, ηλεκτρική κατάλυση. 

6. Κοιλιακές ταχυκαρδίες Ι 

Κοιλιακές ταχυκαρδίες σε οργανική καρδιοπάθεια. 

Αντιμετώπιση: φαρμακευτική, εμφυτευόμενοι 

απινιδωτές. 

7. Κοιλιακές ταχυκαρδίες II 

Ειδικές μορφές κοιλιακής ταχυκαρδίας: Torsades de 

Pointes, σύνδρομο μακρού QT, σύνδρομο Brugada. 

Κοιλιακές ταχυκαρδίες χωρίς οργανικό υπόστρωμα. 

8. Βηματοδότηση 

Ενδείξεις, τύποι βηματοδότησης, προγραμματι

σμός των συσκευών. 

9. Εμφυτευόμενοι απινιδωτές 

Ενδείξεις, τύποι απινιδωτών, προγραμματισμός 

των συσκευών. 

Αναπλ. Καθηγητής Ε. Ηλιοδρομίτης 

10. Συγκοπή 

Αίτιο, διερεύνηση, θεραπεία. 

Π . Αιφνίδιος καρκιακός θάνατος, καρδιοανα-

πνευστική ανάνηψη 

Αίτια αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, στοιχειώδης 

και ουσιαστική καρδιοαναπνευστική ανάνηψη. 

12. Επανάληψη των βασικότερων σημείων 

73. Επεμβατική καρδιολογία 

Α) Θεωρητικό μέρος (σύνολο ωρών 24) 

- Στεφανιαία Νόσος (ώρες 2) 

Η αθηροσκλήρωση για τον επεμβατικό καρδιο

λόγο: η ευάλωτη πλάκα 

Μη αθηρωσκληρωτικές ασθένειες της στεφανιαί

ας κυκλοφορίας 

Πρόληψη 

- Βασικές αρχές του καρδιακού καθετηριασμού 

(ώρες 2) 

Ενδείξεις καρδιακού καθετηριασμού και στεφα-

νιογραφίας σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη 

Αιμοδυναμικά: δεξιός και αριστερός καρδιακός 

καθετηριασμός 

Μετα-επεμβατική φροντίδα 

Ανατομία των στεφανιαίων αγγείων και παραλ-

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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λαγές 

Μυοκαρδιακή αιματική ροή «Μυοκαρδιακό 

blush», εκτίμηση του σπασμού των στεφανιαίων 

αρτηριών 

- Φαρμακολογία (ώρες 2) 

θρομβολυτικά, αντιπηκτικά 

Αιμοπεταλιακή λειτουργία και από του στόμα

τος αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία 

Αντι-ισχαιμικοί παράγοντες 

Αγγειοσυσπαστικά και αγγειοδιασταλτικά 

Συνειδητή απομόνωση στις επεμβατικές διεργα

σίες 

Υπολιπιδαιμικά και δευτερογενή πρόληψη μετά 

την επέμβαση 

- Αρχές αγγειογραφικής απεικόνισης (ώρες 2) 

Ψηφιακή αγγειογραφία και DICOM standart 

Ακτινοπροστασία στο αιμοδυναμικό εργαστήριο 

Αρχές των ακτινών Χ: κίνδυνοι και ασφάλεια 

Η άποψη του επεμβατικού Ακτονολόγου/Η άπο

ψη του Ακτινοφυσικού 

- Επεμβατικές τεχνικές (ώρες 2) 

Ενδείξεις, οδηγίες και αποτελέσματα των διαδερ-

μικών στεφανιαίων παρεμβάσεων (PCI) 

Αγγειοπλαστική με μπαλόνι (μηχανισμοί-επιπλο-

κές) 

Επιλογή και χρήση του βασικού εξοπλισμού: κα

θετήρες οδηγοί, σύρματα, μπαλόνια 

Αγγειακή πρόσβαση και διαδερμική επέμβαση 

Διαβητικοί ασθενείς 

Οδηγίες για αγγειογραφία σε ασθενείς που 

παίρνουν μετφορμίνη 

- Στεφανιαία Stents - Επενδεδυμένα Stents (ώρες 

2) 

Ενδείξεις των Stent και ανασκόπηση συγκριτικών 

μελετών 

Ειδικοί προβληματισμοί στην επέμβαση: κόστος 

και αποτελέσματα 

- Διαδερμική 

Ενδείξεις κο 

στικής στη\ 

^αλ^ίδα 

- Ασταθής στ 

(ώρες 2) 

βαλβιδοπλαστική (ώρες 2) 

ι τεχνικές διαδερμικής βαλβιδοπλα-

- μιτροειδή, αορτική και πνευμονική 

Ηθάγχη / Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 

Σύγχρονη διαχείριση της ασταθούς στηθάγχης 

και του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου 

χωρίς ανάσπαση του ST 

Διαστρωμάτωση κινδύνου / θεραπεία 

Σύγχρονη διαχείριση του οξέως εμφράγματος 

ci iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frïinrrvnrt) 

του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST 

Σύγκριση θρομβόλυσης με πρωτογενείς επεμβάσεις 

Αγγειογραφική εκτίμηση των στεφανιαίων αγγεί

ων κατά τις επεμβάσεις 

- Καρδιογενές shock (ώρες 2) 

Διαχείριση του καρδιογενούς shock μετά από 

ισχαιμία ή έμφραγμα 

Ενδοαορτικό μπαλόνι 

- Νόσος πολλαπλών αγγείων-στρατηγική για την 

επιτυχία (ώρες 2) 

(CTO/Bifurcation/Patients with prior CABG) 

Τεχνική προσπέλασης για ειδικές συνθήκες 

(IVUS/ FFR/CVR/Rotablator/Ostial lesion Cutting 

Balloon) 

Διαχείριση επιπλοκών από επεμβάσεις στα στε

φανιαία (No Reflow φαινόμενο, οξεία θρόμβωση) 

Λήψη απόφασης: αγγειοπλαστική ή αορτοστε-

φανιαία παράκαμψη ή φαρμακευτική αγωγή 

Επιλογή περιστατικού: προκαθορισμένος κίνδυ

νος, οφέλη, εναλλακτικές στρατηγικές, ειδικές 

κλινικές ομάδες: νεφροπαθείς, γυναίκες, ασθε

νείς με νευρολογικό πρόβλημα 

Αγγειακή πρόσβαση και διαχείριση της αιμορρα

γίας, αιματώματος, σχετικές τεχνικές 

Επεμβατική αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών 

(ASD, PFO) 

- Ηλεκτροφυσιολογίας έλεγχος (ώρες 2) 

Αμφικοιλιακήβηματοδότηση/Απινιδωτές 

- Ανασκόπηση των καταξιωμένων και αναδυομέ

νων τεχνικών στην επεμβατική καρδιολογία 

(ώρες 2) 

θερμογραφία 

Ενδαγγειακό υπερηχογράφημα (IVUS) 

Σύρμα Excimer Laser Coronary Angioplasty για 

χρόνιες αποφράξεις 

Αγγειακή βραχυθεραπεία 

Ορομβεκτομή και τεχνικές προφύλαξης από εμ

βολές 

Γονιδιακή θεραπεία 

The cutting balloon 

Διαδερμική μυοκαρδιακή αναγέννηση κυττάρων 

Β. Πρακτική άσκηση στο αιμοδυναμικό εργαστή

ριο (σύνολο ωρών: 4) 

74. Προληπτική Καρδιολογία 

Τομέας Χειρουργικής 

• Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη της 

καρδιαγγειακής νόσου 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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• Έρευνα και επιδημιολογικές μελέτες στον χώρο 

της προληπτικής καρδιολογίας 

• Καθιερωμένοι παράγοντες κινδύνου 

1. Κάπνισμα 

2. Αρτηριακή υπέρταση 

3. Διαταραχές των λιπιδίων 

4. Σακχαρώδης διαβήτης 

5. Νόσος παχυσαρκίας 

• Νεότεροι παράγοντες 

• Καρδιαγγειακός κίνδυνος (score κινδύνου) και 

μέθοδοι εκτίμησης του: γενικός πληθυσμός και 

εξατομίκευση 

• Οργάνωση και λειτουργία του ιατρείου της 

προληπτικής καρδιολογίας στην Π.Φ.Υ και σε 

νοσοκομειακούς σχηματισμούς 

• Εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος στην προ

ληπτική καρδιολογία 

• Προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού (σε

μινάρια, εκπαίδευση, οργάνωση ιατρείων, στρα

τηγική) 

75. Χειρουργική Χειρός - Μικροχειρουργική 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Το χέρι, εισαγωγή 

2. Κατασκευή (ανατομική, λειτουργική, τοπογρα

φική χειρουργική, φυσιολογία κινήσεων χεριού) 

και λειτουργία χεριού. 

3. Κλινική εξέταση, εκτίμηση λειτουργίας χεριού. 

4. Γενικές αρχές αντιμετώπισης του τραυματισμέ

νου χεριού, βασικές χειρουργικές τεχνικές, προ

σπελάσεις, επίδεση χεριού. 

5. Αναισθησία σε χειρουργικές επεμβάσεις στο χέ

ρι. 

6. Κατάγματα-εξαρθρήματα στο χέρι. 

7. Διατομές εκτείνοντων τενόντων στο χέρι. 

8. Διατομές καμπτήρων τενόντων στο χέρι. 

9. Τραυματισμοί αγγείων στο χέρι, ακρωτηρια

σμοί, επανασυγκολήσεις χεριών και δακτύλων, 

μικροχειρουργική. 

10. Αντιμετώπιση δερματικών και ιστικών ελλειμ

μάτων στο χέρι, εγκαύματα. 

11. Μικτές κακώσεις στο χέρι, εκτίμηση, αξιολόγη

ση. 

12. Μικτές κακώσεις στο χέρι, αντιμετώπιση. 

13. Διατομές περιφερικών νεύρων στο χέρι. 

14. Τενοντομεταθέσεις στο χέρι. 

15. Αθλητικές κακώσεις στο χέρι, σύνδρομα υπέρ-

χρησης. 

16. Φλεγμονές στο χέρι. 

17. Όγκοι στο χέρι. 

18. Νόσος του Dupuytren. 

19. Το αρθριτικό χέρι, διαφορική διάγνωση. 

20. Ρευματοειδές χέρι, χειρουργική αποκατάστα

ση. 

21. Συγγενείς ανωμαλίες στο χέρι. 

22. Σύνδρομα συμπιέσεως περιφερικών νεύρων 

στο χέρι. 

23. Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος. 

24. Τετραπληγικό χέρι. 

25. Φυσιοθεραπεία στο χέρι, βασικές αρχές & 

αποκατάσταση. Νάρθηκες. 

26. Τεχνητά μέλη, ακρωτηριασμοί χεριών-άνω 

άκρων. 

Προθέσεις, τεχνητά χέρια, μυοηλεκτρικό (ηλε

κτρονικό) χέρι. 

27. Χειρουργική αποκατάσταση αντίχειρα. 

28. Ψυχολογική επιβάρυνση και κοινωνική επί

πτωση ασθενών με τραυματισμένο χέρι. 

29. Δερματοπάθειες στο χέρι, αντενδείξεις χει

ρουργικής θεραπείας. 

30. Βλάβες χεριών από ηλεκτρικό ρεύμα και από 

ακτινοβολία. Εγκαύματα, κρυοπαγήματα στο 

χέρι. 

31. Το χέρι στις διάφορες παθήσεις και συστημα

τικά νοσήματα. 

32. Αλγοδυστροφικό σύνδρομο στο χέρι. 

33. Στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα στο χέ

ρι. Το μέγεθος του προβλήματος. 

34. Το χέρι στην τέχνη. 

35. Το χέρι στην καθημερινή ζωή των λαών. 

36. Βιβλιογραφικά δεδομένα, αναζήτηση πληρο

φοριών, οι υπολογιστές στη χειρουργική του 

χεριού. 

37. Η εκπαίδευση στη χειρουργική του χεριού-μι-

κροχειρουργική. 

38. Προβολή βιντεοταινιών, συζήτηση. 

39. Επίλογος, συμπεράσματα. 

76. Αρθρίτιδες 

Τομέας Χειρουργικής 

Εισαγωγή, ταξινόμηση, επιδημιολογία και παθο

φυσιολογία αρθρίτιδων. 

Κλινικές εκδηλώσεις. Συντηρητική θεραπεία αρθρί

τιδων. Χειρουργική θεραπεία (αρθροπλαστικές και 

οστεοτομίες). Αρθρίτιδες σπονδυλικής στήλης. 

Μετατραυματική αρθρίτις. Σηπτική αρθρίτις. Ρευ-

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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ματοειδής αρθρίτις. 

77. Μεταβολικά Νοσήματα Οστών 

Τομέας Χειρουργικής 

Μικροκατασκευή των οστών. Φυσιολογία του οστί

τη ιστού. Οστική ανακατασκευή. Μεταβολικά νοσή

ματα της παιδικής ηλικίας Υπερπαραθυρεοειδισμός 

- Οστεοπόρωση - Νόσος Paget- Νεφρική οστεοδυο-

τροφία (αιτιολογία, παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα, 

διάγνωση και θεραπεία). 

78. Αμεση Αντιμετώπιση Πολυτραυματία 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Εντατική παρακολούθηση (Monitoring), 

2. θεραπευτική τακτική στην αντιμετώπιση των 

διαταραχών της ομοιοστάσεως, 

3. Περιεγχειρητικές διαταραχές της Αναπνευστι

κής Λειτουργίας (ενηλίκων - παίδων - νεογνών), 

4. Καρδιακή ανακοπή, 

5. Καταπληξία (Ολιγαιμική - Σηπτική - Καρδιογε-

νής), 

6. Οξεία μετεγχειρητική νεφρική ανεπάρκεια, 

7. Προγνωστικοί δείκτες σε βαρειά πάσχοντες, 

8. Ολική παρεντερική διατροφή (αποκατάσταση 

ενεργειακών ελλειμμάτων), 

9. Ειδικά προβλήματα σηπτικών αρρώστων, 

10. Πνευμονική Εμβολή. 

79. Ειδικά Προβλήματα - Οφθαλμολογία 

Τομέας Χειρουργικής 

Εξεταστικές μέθοδοι Οφθαλμολογίας. Επείγοντα 

Οφθαλμολογικά Προβλήματα. Οφθαλμολογικές 

Χειρουργικές επεμβάσεις. Laser στην Οφθαλμολο

γία. 

80. Όγκοι Κεφαλής και Τραχήλου (ΩΡΑ) 

Τομέας Χειρουργικής 

Γενικά περί καρκίνου της κεφαλής και του τραχή

λου (επιδημιολογία, παράγοντες που ενοχοποιού

νται, ιστοπαθολογία). Εξέταση του πάσχοντος 

(ιστορικό, κλινική εξέταση, ειδικές εξετάσεις). Σχε

διασμός της θεραπείας. Χειρουργική αντιμετώπι

ση. Διατροφή. Καρκίνος της ρινός και των παραρ-

ρινίων κόλπων. Καρκίνος του χείλους και της στο

ματικής κοιλότητας. Καρκίνος του στοματοφάρυγ-

γα. Καρκίνος του ρινοφάρυγγα. Καρκίνος του υπο-

φάρυγγα και της τραχηλικής μοίρας του οισοφά

γου. Καρκίνος του λάρυγγα. Καρκίνος του τραχή

λου. Καρκίνος των σιελογόνων αδένων. Καρκίνος 

του αυτιού. Καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα. 

81. Χειρουργικές Λοιμώξεις και Οξέα Προβλή

ματα Κοιλίας 

Τομέας Χειρουργικής 

Μετεγχειρητικές λοιμώξεις (προφύλαξη - αντιμε

τώπιση). Σηπτικό shock. Σύνδρομο έκπτωσης ζω

τικών οργάνων. Περιτονίτιδα - Αποστήματα. Νε

κρωτικές φλεγμονές μαλακών μορίων. 

82. Ανδρική Υπογονιμότητα - Σεξουαλική 

Ανεπάρκεια 

Τομέας Χειρουργικής 

Αιτιολογία στειρότητας. Έλεγχος στειρότητας, 

σπερμοδιάγραμμα. Βιοψία, ιστολογική διάσταση 

της στειρότητας, θεραπεία της στειρότητας. Ανι

κανότητα. 

83. Λιθίαση Ουροποιητικού - Αποφρακτικές 

Ουροπάθειες + Χειρουργικές Μέθοδοι Απο

καταστάσεως των Ουροφόρων Οδών 

Τομέας Χειρουργικής 

Αιτιολογία και παθογένεια λιθιάσεως. Τύποι λιθιά-

σεως. Κλινική εικόνα, εργαστηριακός έλεγχος και 

διάγνωση λιθιάσεως. Αποφρακτικές ουροπάθειες 

(συγγενείς - επίκτητες). 

Σύνδρομο πυελοουρητικής συμβολής. Χειρουρ

γική αποκατάσταση των ανωμαλιών της τρίτης 

μοίρας του ουρητήρα και της κυστεοουρητικής 

συμβολής. Συστήματα ουρήθρας, ουρηθροπλαστι-

κή. Κυστεοκολπικά συρίγγια - χειρουργική αποκα

τάσταση. Τραυματικές κακώσεις ουρητήρα - χει

ρουργική αποκατάσταση. 

84. Καταπληξία (Shock) 

Τομέας Χειρουργικής 

- Ιστορική αναδρομή 

- Παθοφυσιολογία-Διαίρεση 

- Νευρογενές 

- Ολιγαιμικό-Τραυματικό 

- Καρδιογενές 

- Αλλεργικό 

- Σηπτικό 

85. Μεταμοσχεύσεις Οργάνων και Ιστών 

Τομέας Χειρουργικής 

ϊκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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- Εισαγωγή -Ιστορική Ανασκόπηση 

- Ανοσοβιολογία μεταμοσχεύσεων 

- Μεταμόσχευση μυελού των οστών 

- Λήψη οργάνων 

- Μεταμόσχευση νεφρού 

- Μεταμόσχευση παγκρέατος 

- Μεταμόσχευση ήπατος 

- Μεταμόσχευση εντέρου 

- Μεταμόσχευση καρδιάς - πνευμόνων 

- Λοιμώξεις στις Μεταμοσχεύσεις 

- Ξενομεταμόσχευση - Χιμαιρισμός 

86. Νευροχειρουργική 

Τομέας Χειρουργικής 

Ιστορία της Νευροχειρουργικής. Νευροχειρουργι

κή εξέταση, εργαστηριακές μέθοδοι στη Νευροχει

ρουργική. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ενδοεγκε-

φαλικά αιματώματα - τραυματικά και αυτόματα. 

Όγκοι του εγκεφάλου: προέλευση, ταξινόμηση, 

κλινική εικόνα, διάγνωση, θεραπεία. Γενετική Νευ

ροχειρουργική. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μη 

αιμορραγικά. Εκφυλιστικές και τραυματικές παθή

σεις της σπονδυλικής στήλης. Όγκοι σπονδυλικής 

στήλης. Υδροκέφαλος, συγγενείς ανωμαλίες, φλεγ

μονές. Πόνος και Νευροχειρουργική. Στερεοτακτι-

κή και Λειτουργική Νευροχειρουργική. Νέες εξελί

ξεις στη Νευροχειρουργική 

87. Πλαστική Χειρουργική 

Τομέας Χειρουργικής 

Ορισμός γνωστικού αντικειμένου - Ιστορική ανα

δρομή 

Το τραύμα και ο τρόπος αντιμετώπισης 

Μεταμόσχευση ιστών 

Κρημνοί- Ορισμός, ταξινόμηση, ενδείξεις 

Ειδικές τεχνικές στην Πλαστική Χειρουργική (Μι

κροχειρουργική, Laser, Λιποαναρρόφηση) 

Υποκατάστατα του δέρματος - Ενθέματα 

Όγκοι του δέρματος 

Σημειολογία τραυμάτων και όγκων κεφαλής και 

τραχήλου 

Η εγκαυματική νόσος Ι 

Η εγκαυματική νόσος II 

Ο μαστός 

Παθήσεις του κορμού (κατακλίσεις, αποκατάστα

ση κοιλιακών τοιχωμάτων 

Χειρουργική θεραπεία των συγγενών ανωμαλιών 

Το χέρι Ι (ανατομία, κλινική εξέταση) 

Το χέρι II (τραύμα, επανασυγκολήσεις, Dupuytren, 

αποκατάσταση) 

Αισθητική χειρουργική 

88. Πειραματική Χειρουργική 

Τομέας Χειρουργικής 

Εισαγωγή στη Πειραματική Χειρουργική. Ιστορική 

αναδρομή 

Ζωικά πρότυπα. Η αξία τους στην Ιατροβιολογική 

Έρευνα - Εναλλακτικές με Νομοθεσία - Προστασία 

ζωικών προτύπων 

Ζωο-ανθρωπο-νόσοι. Ασφάλεια των εργαζομένων. 

Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου. Επιλογή 

ζωικού προτύπου. Αναισθησία, Χειρουργικοί Χειρι

σμοί, αναλγησία ζωικών προτύπων 

Οίκος πειραματόζωων: Εγκαταστάσεις, συνθήκες 

περιβάλλοντος, υγιεινή, προσωπικό. 

Από το ζωικό πρότυπο στη Κλινική πράξη 

Μετρήσεις βιοχημικών και αιμοδυναμικών παρα

μέτρων στο ζωικό πρότυπο. 

Ευθανασία 

Πρακτική άσκηση (χειρισμός, αιμοληψία, αναισθη

σία μικρών ζωικών προτύπων) 

Πρακτική άσκηση (χειρισμός, αιμοληψία, αναισθη

σία μεγάλων ζωικών προτύπων. 

89. Αντιμετώπιση Καλοήθους και Κακοήθους 

Πόνου. Ανακουφιστική και παρηγορητική 

αντιμετώπιση ασθενών τελικού σταδίου. 

Τομέας Χειρουργικής 

Εισαγωγή. Ο πόνος ως πρόβλημα δημόσιας υγεί

ας. Επιδημιολογία, κοινωνικές και οικονομικές επι

πτώσεις. Ορισμός πόνου. Έρευνα πόνου, προ

βλήματα ηθικής και δεοντολογίας. Ανακούφιση 

πόνου και ευθανασία σε τελικά στάδια ανίατης 

νόσου. Σωματική και ψυχολογική εξάρτηση, ανο

χή από τη χρήση οπιοειδών φαρμάκων. Φυσιολο

γία του πόνου: υποδοχείς πόνου, οδοί πόνου, 

νευρομεταβιβαστές. Προσωπικές, οικογενειακές, 

πολιτισμικές και οικονομικές επιδράσεις πάνω 

στην αντίληψη του πόνου. Κλινικά σύνδρομα πό

νου. Αξιολόγηση του πόνου βάσει ερωτηματολογί

ου, οπτικής κλίμακας και ψυχομετρικών δοκιμα

σιών. θεραπεία του πόνου. Ο οξύς μετεγχειρητι

κός πόνος. Ο καρκινικός πόνος. Κλινικές και Κέ

ντρα πόνου. 

90. Αναισθησιολογία 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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Τομέας Χειρουργικής 

Μηχάνημα και συστήματα αναισθησίας 

Κλινικές μετρήσεις και Monitoring. 

Ενδοφλέβια αναισθητικά και ηρεμιστικά φάρμακα. 

Εισπνεόμενα αναισθητικά - Τοπικά αναισθητικά. 

Αποκλειστές νευρομυϊκής σύναψης (μυοχαλαρωτι-

κά). 

Οπιοειδή. 

Αλλα αναλγητικά και φάρμακα που δρουν στο 

ΚΝΣ 

Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών και ηλεκτρολυ

τών. 

“Μεταγγίσεις αίματος". 

Προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία. 

Έλεγχος του Αεραγωγού. 

Περιεγχειρητικές επιπλοκές και αναισθησία. 

Αναισθησία και αναπνευστικό σύστημα. 

Αναισθησία σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή 

βαλβιδοπάθεια. 

Μαιευτική αναλγησία και αναισθησία. 

Αναισθησία και ήπαρ - Αναισθησία και νεφρός. 

Αναισθησία σε εξωτερικούς ασθενείς. 

Περιοχική αναισθησία. 

Μονάδα Μεταναισθητικής φροντίδας. 

Βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση. 

θεραπεία οξέος πόνου - θεραπεία του χρόνιου 

πόνου. 

91. Αγγειοχειρουργική 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Κλινικός έλεγχος και η σημασία τους στη διά

γνωση των αγγειακών παθήσεων, 

2. Αναίμακτοι διαγνωστικές μέθοδοι, 

3. θρομβώσεις και διαταραχές πήξεως, 

4. Αγγειογραφίες, 

5. Αξονική Τομογραφία στην Αγγειο/κή, 

6. Υπερηχογραφία στην Αγγειοχειρουργική, 

7. Ραδιοϊσότοπα στην Αγγειοχειρουργική, 

8. Βασικά αξιώματα αγγειοχειρουργικών επεμβά

σεων και αρτηρ. Υποκατάστατα, 

9. Φλεβ. Παθήσεις (κιρσοί, πνευμ. Εμβολή), 

10. Οξεία απόφραξη αρτηρίας, 

11. Χρόνια ισχαιμία των άκρων, 

12. Εξωκρ. Εγκεφαλική ισχαιμία, 

13. Κακώσεις των αγγείων, 

14. Στεφανιαία νόσος, 

15. Ανευρύσματα, 

(Ci iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frïinrrvnrt) 

16. Λεμφοοιδήματα, 

17. Πολυεστιακή αθηρωματική νόσος. Διαγνωστι

κή και χειρουργική τακτική. 

92. Χειρουργική Θώρακος - Καρδιάς 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Ιστορία Χειρουργικής θώρακος. Παθολογική Φυ

σιολογία της αναπνοής. Προεγχειρητική αξιολό

γηση θωρακοχειρουργικού ασθενούς. 

2. Κακώσεις θώρακος. 

3. Παθήσεις θωρακικού τοιχώματος, διαφράγμα

τος και τραχείας. 

Συγγενείς, Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές πα

θήσεις πνεύμονος. 

4. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του πνεύμονας. 

5. Παθήσεις οισοφάγου. 

6. Παθήσεις μεσοθωρακίου. Βαρεία μυασθένεια. 

7. Εξωσωματική κυκλοφορία. 

8. Παθήσεις καρδιακών βαλβίδων. 

9. Στεφανιαία νόσος. 

10. Παθήσεις περικαρδίου - Όγκοι του μυοκαρδί

ου - Βηματοδότηση της καρδιάς, Παθήσεις της 

θωρακικής αορτής. 

11. Συγγενείς καρδιοπάθειες. 

12. Μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων. 

93. Παθήσεις Μαστού 

Τομέας Χειρουργικής 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Ανατομία, Φυσιολογία. Ορμονι

κή Λειτουργία Μαζικού Αδένα. Κυτταρολογία, Πα

θολογική Ανατομική. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Ιστορικό, Αυτοεξέταση, Κλινική 

εξέταση. Παράγοντες Κινδύνου. Γενετική - Κληρο

νομικότητα, Οικογενής Καρκίνος. 

Πρόληψη, Πληθυσμιακός έλεγχος, Κανόνες Μα

στογραφίας. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Μαστογραφία, Υπερηχογρά

φημα, Νέες Τεχνικές απεικόνισης. Παρακέντηση 

με λεπτή βελόνη, Κατευθυνόμενες στερεοτακτικά 

παρακεντήσεις και βιοψίες. 

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Μασταλγία, Κύστεις, Εκ

κρίματα θηλής, Φλεγμονές, Αποστήματα, Καλοή

θεις όγκοι. Σχέση Καλοήθειας - Καρκίνου. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: Παθολογοανατομική ταξινό

μηση, Σταδιοποίηση. 

Ειδικές κλινικές μορφές π.χ. Φλεγμονώδης, Paget’s 

κλπ. Μη διηθητικός Καρκίνος. 

Ορμονικοί υποδοχείς και άλλοι βιολογικοί δείκτες. 
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Χειρουργική Αντιμετώπιση - Είδη και ενδείξεις, Νέ

ες τεχνικές. Ενδείξεις Ακτινοθεραπείας. 

Συστηματική θεραπεία: Χημειοθεραπεία, Ορμονο-

θεραπεία Παρακολούθηση καρκινοπαθών. 

Διάγνωση και αντιμετώπιση Μεταστάσεων, 

Ψυχολογική υποστήριξη. 

Εγχειρήσεις αποκαταστάσεως - Πλαστική Χειρουργική. 

94. Αθλητιατρκή 

Τομέας Χειρουργικής 

Εισαγωγή 

Η αθλητιατρική επιστήμη στο κατώφλι του 21ου 

αιώνα 

1. Βασικές αρχές κινητικής 

Α Μυϊκός έλεγχος της κίνησης - σκελετικός μυς 

και άσκηση 

Β. Νευρικός έλεγχος της κίνησης 

Γ. Νευρομυϊκές προσαρμογές στην προπόνηση 

δύναμης 

2. Καρδιοαναπνευστική λειτουργία και αθλητική 

επίδοση 

Α Καρδιοαγγειακός έλεγχος κατά την άσκηση 

Β. Αναπνευστική ρύθμιση κατά την άσκηση 

Γ. Καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές κατά 

την προπόνηση 

3. Μεταβολισμός και άσκηση 

Α Βασικό ενεργειακό σύστημα 

Β. Μεταβολικές προσαρμογές από την προπό

νηση 

Γ. Ορμονικές ρυθμίσεις κατά την άσκηση 

4. Αθλητική επίδοση 

Α Εκτίμηση της προπόνησης 

Β. Βασικές αρχές υπερπροπόνησης (over trai

ning) 

Γ. Διατροφή και συμπληρώματα 

Δ. Απόδοση, εργογενή συμπληρώματα και 

φάρμακα 

5. Ιδανικό σωματικό βάρος και απόδοση 

Α Αξιολόγηση σωματικής δομής 

Β. Σωματότυπος και απόδοση 

6. Περιβαλλοντολογική επίδραση στην απόδοση 

Συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και άσκηση 

1. Παιδί και άσκηση 

Α Ανάπτυξη και εξέλιξη των ιστών 

Β. Αθλητική απόδοση και παιδί 

Γ. Προπόνηση στην παιδική ηλικία 

2. Ηλικιωμένος και άσκηση 

Α Αθλητική απόδοση 

Β. Αλλαγές στην κινητική απόδοση με την ηλι

κία 

Γ. Αλλαγές στην καρδιοαναπνευστική απόδοση 

με την ηλικία 

Δ. Περιβαλλοντολογική επιβάρυνση και ηλικία 

Ε. Προπόνηση στην τρίτη ηλικία 

3. Γυναίκα και άσκηση 

Α Δομή και σωματική σύνθεση 

Β. Αμεσες απαντήσεις στην άσκηση 

Γ. Φυσιολογικές προσαρμογές στην προπόνηση 

Δ. Αθλητική ικανότητα 

Φυσική δραστηριότητα για υγεία και απόδοση 

1. Χορήγηση άσκησης για φυσική απόδοση και 

υγεία 

Α. Ιατρική αξιολόγηση 

Β. Χορήγηση άσκησης 

Γ. Παρακολούθηση και καταγραφή της έντασης 

Δ Πρόγραμμα άσκησης-άθλησης 

Ε. Ασκηση και αποκατάσταση σε άτομα με ειδι

κές ανάγκες 

2. Παχυσαρκία και άσκηση 

3. Διαβήτης και άσκηση 

4. Καρδιοαγγειακές παθήσεις και φυσική δραστη

ριότητα 

Λεπουργική αξιολόγηση του αθλητή 

1. Ανθρωπομετρική αξιολόγηση στην 

αθλητιατρική 

2. Αξιολόγηση της μυϊκής λειτουργίας 

3. Αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας 

4. Εκτίμηση της καρδιακής ικανότητας 

5. Αξιολόγηση ενεργειακού μεταβολισμού 

6. Εκτίμηση του νευρομυϊκού συντονισμού 

7. Αξιολόγηση της λειτουργίας του νευρικού συ

στήματος 

Doping 

1. Παιδαγωγικές, κοινωνικές, ηθικές και ψυχολογι

κές πλευρές του doping 

2. Φαρμακολογική δράση και παρενέργειες 

Αθλητικές κακώσεις μαλακών μορίων 

1. Μυϊκός πόνος 

2. Μυϊκές κακώσεις 

3. Τενοντικές κακώσεις 

4. Κακώσεις υπερφόρτωσης (υπέρχρησης) 

5. Παιδιατρικές αθλητικές κακώσεις 

Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων 

1. Η εμβιομηχανική και η φυσιολογική βάση της 

αποκατάστασης 

2. Λειτουργική αποκατάσταση - Η έννοια της κι-
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νητικής αλυσίδας 

3. Οι βασικές αρχές της θεραπευτικής άσκησης 

4. Η επιστροφή του αθλητή στην αγωνιστική δρα

στηριότητα 

95. Στοματο-Γναθο-Προσωπική Χειρουργική 

Τομέας Χειρουργικής 

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι 

η μόνη ειδικότητα, που απαιτεί σχεδόν σε όλη την 

Ευρώπη δύο πτυχία (Ιατρικής και Οδοντιατρικής) 

και σχετικά πρόσφατα θεσμοθετήθηκε αυτό και 

στην Ελλάδα (ΦΕΚ Α 195 273/2001). Ταυτόχρονα 

νομοθετήθηκε η διευκόλυνση για τη λήψη του δεύ

τερου πτυχίου, οπότε προς τούτο μπορεί να απο

τελέσει μια πολύ καλύ επιλογή για ειδικότητα, δεδο

μένου ότι δεν έχει προς το παρόν αναμονή. 

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική 

περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτή

των, ώστε ο ειδικός να είναι σε θέση να διαγιγνώ-

σκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και 

σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφο

ρούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το 

πρόσωπο, καθώς και τις τυχούσες επεκτάσεις 

τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. 

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

οστικού υπόβαθρου του προσώπου αποτελείται 

από τις γνάθους, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 

ειδικότητα αυτή περιλαμβάνει τη χειρουργική του 

προσώπου στο πλήρες εύρος της. 

Ανάμεσα στα επιμέρους κεφάλαια ιδιαίτερη θέ

ση κατέχουν: 

1. η τραυματιολογία του σπλαχνικού κρανίου, 

2. οι νεοπλασίες της περιοχής του προσώπου, 

γνάθων, στόματος, 

3. οι δυσμορφίες, αλλά και 

4. οι γενετικές δυσπλασίες 

Από την ευρήτητα των νοσολογικών καταστά

σεων του προσώπου θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

μόνον στα σημεία εκείνα που ενδιαφέρουν τον μη 

ειδικό και θα προβληματίσουν ευρύτατα τους μελ

λοντικούς συναδέλφους - φοιτητές μας στην κα

θημερινή ενασχόληση τους, είτε στο αγροτικό ια

τρείο, είτε στην εφημερία του Νοσοκομείου. 

Στόχος θα είναι να κατορθωθεί να μεταδοθούν 

με απλό τρόπο βασικές αρχές αντιμετώπισης των 

νοσολογικών καταστάσεων που εντοπίζονται στο 

πρόσωπο, στις γνάθους και στο στόμα, που θα 

είναι χρήσιμες για όλη την επαγγελματική σταδιο

δρομία των νέων γιατρών μας, όποια ειδικότητα 

και αν ασκούν. 

96. Νεότερα Δεδομένα στη Διάγνωση και 

Χειρουργική Αντιμετώπιση των Όγκων του 

Ουροποιητικού Συστήματος του Αρρενος 

Τομέας Χειρουργικής 

Ca νεφρού, Ca προστάτου, Ca κύστεως, Ca όρχε

ων. 

97. Λάπαρο-Ενδοσκοπική Χειρουργική 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Ιστορία της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

2. Βασικές Αρχές Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

3. Εκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική 

4. Φυσιολογία της Λαπαροσκόπησης 

5. Επιπλοκές Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

6. Διαγνωστική Λαπαροσκοπική Χειρουργική 

7. Λαπαροσκοπική Σταδιοποίηση Κακοηθειών του 

Γαστρεντερικού Συστήματος 

8. Λαπαροσκοπική Χειρουργική των Κηλών του 

Κοιλιακού Τοιχώματος 

9. Λαπαροσκοπική Χειρουργική των Εξωηπατικών 

Χοληφόρων (Χολοκυστεκτομή - Διερεύνηση Χο

ληδόχου Πόρου) 

10. ERCP 

11. Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Στομάχου 

12. Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέ

ρου 

13. Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή 

14. Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή 

15. Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Ουρολογία 

16. Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Γυναικολο

γία 

17. Αρχές θωρακοσκοπικής Χειρουργικής 

18. Το Μέλλον της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

19. “Ρομποτική” Χειρουργική και Τηλεχειρουργική 

98. Ογκολογία II (Χειρουργική) 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Βασικές αρχές χειρουργικής ογκολογίας 1 

2. Μοριακή βιολογία στη χειρουργική ογκολογία 

Κληρονομούμενο καρκίνοι 2 

3. Λαπαροενδοσκόπηση στη χειρουργική ογκολο

γία 

4. Καρκίνος μαστού 2 

5. Γυναικολογικός καρκίνος, 2 

6. Καρκίνος κεφαλής - τραχήλου 2 

ϊκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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7. Καρκίνος πνεύμονας - υπεζωκότος 2 

8. Καρκίνος γαστρεντερικού συστήματος 

Οισοφάγος - στόμαχος 

Λεπτό - παχύ έντερο 

Ήπαρ - πάγκρεας - χοληφόρα 6 

9. Καρκίνος ουροποιητικού 2 

10. Νεοπλάσματα οπισθοπεριτοναϊκού χώρου 1 

11. Όγκοι ΚΝΣ. 2 

12. Μελάνωμα-δέρμα-μαλακά μόρια 2 

13. Μεταστατική χειρουργική νόσος 1 

99. Επανορθωτική Ορθοπαιδική Χειρουργική 

των Ενηλίκων 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Ιστορία της χειρουργικής του ισχίου και γόνα

τος 

2. Ανατομία του ισχίου και του γόνατος 

3. Εμβριομηχανική και κινηματική του κάτω άκρου 

4. Βιοϋλικά εμφυτεύματα: α) κεραμικά, β) πολυαι

θυλένιο, γ) μέταλλα, δ) ακρυλικό τσιμέντο, ε) 

στήριξη εμφυτευμάτων με τσιμέντο ή με οστεο-

ενσωμάτωση 

5. Τριβολογία και ιστική αντίδραση σε προϊόντα 

φθοράς 

6. Παθολογία ισχίου και γόνατος 

7. Εναλλακτικές λύσεις εκτός αρθροπλαστικής 

8. Ολική αρθροπλαστική ισχίου (ενδείξεις, τύποι, 

προσπελάσεις, μέθοδοι, αποτελέσματα) 

9. Ολική αρθροπλαστική γόνατος (ενδείξεις, τύ

ποι, προσπελάσεις, μέθοδοι, αποτελέσματα) 

10. Επιπλοκές αρθροπλαστικών και η αντιμετώπι

ση τους 

11. Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών ισχίου 

και γόνατος 

100. Παιδοορθοπαιδική 

Τομέας Χειρουργικής 

1. Χαρακτηριστικά του ανώριμου σκελετού - αρ

χές 

2. Κατάγματα άνω άκρου στα παιδιά 

3. Κατάγματα κάτω άκρου στα παιδιά 

4. Παθήσεις του παιδικού ισχίου 

5. Οστεοχονδρίτιδες 

6. Γωνιώδεις και στροφικές παραμορφώσεις στα 

παιδιά 

7. Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης στα παιδιά 

8. Νευρομυϊκές παθήσεις στα παιδιά 

9. Συγγενείς παθήσεις 

10. Νεοπλάσματα μυοσκελετικού στα παιδιά 

11. Οστεομυελίτιδα-σηπτική αρθρίτιδα 

101. Κλινική Νευροωτολογία και Ακοολογία 

Τομέας Χειρουργικής 

Βασικές επιστήμες 

1. Μηχανική του μέσου ωτός 

2. Νευροφυσιολογία - παθοφυσιολογία της ακοής 

3. Νευροφυσιολογία - παθοφυσιολογία της ισορ

ροπίας 

Κλινική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος 

4. Αξιολόγηση αυτόματου νυσταγμού - έλεγχος 

εγκεφαλικών συζυγιών - δοκιμασία θέσεως 

5. Ακοομετρία - τυμπανομετρία - ακουστικά προ-

κλητά δυναμικά - ωτοακουστικές εκπομπές 

6. Νυσταγμογραφία - αιθουσαία μυογενής δυναμι

κά - ισορροπομετρία 

Αιθουσαίες παθήσεις 

7. Καλοήθης νυσταγμός θέσεως - αιθουσαία νευ-

ροσίτις 

8. Νόσος Meniere - ακουστικό νευρίνωμα 

9. Αλλες περιφερικές και κεντρικές αιθουσαίες πα

θήσεις 

θεραπευτική αντιμετώπιση 

10. Φαρμακευτική αγωγή - αιθουσαία ανταπόκρι

ση 

11. Χειρισμοί επανατοποθέτησης ωτοκονίας 

12. Χειρουργική θεραπεία 

Παιδιατρική ακοολογία 

13. Γενικά περί παιδικής βαρηκοΐας 

14. Διαγνωστική προσέγγιση του βαρήκοου παι

διού 

15. θεραπευτική αντιμετώπιση (ακουστικά βαρη

κοΐας - κοχλιακά εμφυτεύματα) 

102. Παιδιατρική Γαστρεντερολογία 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

1. Η ανάπτυξη του γαστρεντερικού συστήματος -

ήπατος και παγκρέατος 

2. Παθήσεις του πεπτικού και αντιμετώπιση: α) 

οισοφάγος, β) στόμαχος, γ) έντερο, δ) ήπαρ και 

χοληφόρα, ε) πάγκρεας. 

3. Διαγνωστικές μέθοδοι των παθήσεων του πε

πτικού. 

4. θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων πεπτι

κού: α) πεπτικό και φάρμακα, β) χειρουργική 

θεραπεία. Διδάσκουσα: Ε. Ρώμα. 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

τ ' ρ-ϊτιληνην iiTTr»vr»rfiixii/ri iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ franta 

103. Γενετική του Ανθρώπου 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Βασικές αρχές Γενετικής του ανθρώπου, σταθμοί 

στην ανάπτυξη της Γενετικής, Μενδέλειος κληρο

νομικότητα, δομή DNA, μονογονιδιακά νοσήματα, 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες, πολυπαραγοντικά νο

σήματα. Μέθοδος μελέτης μονογονιδιακών νοση

μάτων. Μοριακή Γενετική. Κλινική εικόνα και εργα

στηριακή διερεύνηση των συνηθέστερων μονογο

νιδιακών νοσημάτων. Μέθοδος μελέτης χρωμοσω-

μικών ανωμαλιών (κυτταρογενετική, μοριακή κυτ-

ταρογενετική, (FISH). Μεταβολικά νοσήματα. Γε

νετικά νοσήματα τ α οποία δεν ακολουθούν Μεν-

δέλειο κληρονομικότητα (μιτοχονδρικά νοσήματα, 

μονογονεϊκή δισωμία, γονιδιακή αποτύπωση). Γε

νετική και νεοπλασία, επίκτητες χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες, ογκογονίδια. Προγεννητικός έλεγχος. 

Πρόγραμμα ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώ-

ματος. Γενετική καθοδήγηση. 

104. Ατυχήματα και Δηλητηριάσεις στα Παιδιά 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Αίτια και επιδημιολογία ατυχημάτων στην παιδική 

ηλικία. Τροχαία ατυχήματα. Ατυχήματα στο σπίτι. 

Εγκαύματα. Ηλεκτροπληξία. Δείγματα εντόμων. 

Πνιγμός. Κατάποση και εισρόφηση ξένων σωμά

των. Σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Δη

λητηριάσεις από γεωργικά φάρμακα. Δηλητηρία

ση με αντιπυρετικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμα

κα. Δηλητηριάσεις από φυτά και χημικές ουσίες. 

Οργάνωση και λειτουργία κέντρου δηλητηριάσε

ων. Η συμβολή του τοξικολογικού εργαστηρίου 

στη διάγνωση των δηλητηριάσεων. Πρώτες βοή

θειες σε ατυχήματα. Αντίδοτα. Νοσηλευτικά προ

βλήματα παιδιών με ατύχημα. 

105. Κύηση Υψηλού Κινδύνου + Προγεννητικός 

Ελεγχος 

Τομέας Υγείας Μηιέρας - Παιδιού 

Εισαγωγικά στοιχεία. Βιοχημικές παράμετροι στις 

κυήσεις υψηλού κινδύνου. Υπέρηχοι στις κυήσεις 

υψηλού κινδύνου. Το νεογνό στις κυήσεις υψηλού 

κινδύνου. Διαβήτης και κύηση. Τοξιναιμία της κύη

σης. Πολύδυμη κύηση. Καρδιοπάθειες και κύηση. 

Τοξιναιμία της κύησης. Συμπεράσματα. Γενικά πε

ρί προγεννητικού ελέγχου. Η λήψη εμβρυϊκού αί

ματος στην προγεννητική διάγνωση. Η αμνιοπα-

ρακέντηση στην προγεννητική διάγνωση. Η λήψη 

τροφοβλαστικού ιστού στην προγεννητική διά

γνωση του 1ου τριμήνου. Προγεννητική διάγνωση 

ανωμαλιών γαστρεντερικού, ουροποιητικού, κε

ντρικού νευρικού συστήματος. Προγεννητική διά

γνωση σκελετικών ανωμαλιών. Βιοχημικοί και βιο-

φυσικοί δείκτες. Ευαισθητοποίηση Rh-προγεννητι-

κή εκτίμηση και θεραπεία. Ενδείξεις προγεννητι

κού ελέγχου. Γενετικές συμβουλές. Μεθοδολογία 

προγεννητικού ελέγχου. Μελέτη τροφοβλάστης. 

Κυτταρολογική και ενζυμική μελέτη αμνιακού 

υγρού. Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες. 

106. Παιδική - Εφηβική Γυναικολογία και Οικο

γενειακός Προγραμματισμός 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Ανατομία - Φυσιολογία γεν. οργάνων στο κορίτσι. 

Ιστορικό - Γυναικολογική εξέταση. Φλεγμονές γεν

νητικών οργάνων. Διαταραχές της περιόδου στην 

εφηβεία. Ερμαφροδιτισμός - Διαταραχές του φύ

λου. Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων. 

Χρωματοσωματικές ανωμαλίες - Γοναδική δυσγε-

νεσία. Το σύνδρομο της Διαιθυλοστιλβεστρόλης. 

Όγκοι του γεννητικού συστήματος στο κορίτσι. 

Υπερτρίχωση στην εφηβεία. Σεξουαλική Δραστη

ριότητα στην εφηβεία - κύηση - έκτρωση - αντι

σύλληψη. 

Διαταραχές της ήβης. Σεξουαλική διαπαιδαγώ

γηση εφήβων. Στους παρακολουθούντες διανέμε

ται το σύγγραμμα “Νεογνική, Παιδική και Εφηβική 

Γυναικολογία". Ανατομία - Φυσιολογία γυναίκας. 

Μηχανισμός σύλληψης - εμφύτευσης. Τρόποι 

αντισύλληψης στη γυναίκα. Τρόποι αντισύλληψης 

στον άνδρα. Τρόποι στειροποίησης στον άνδρα. 

Τρόποι στειροποίησης στη γυναίκα. Διακοπή 

εγκυμοσύνης - επιπλοκές. 

107. Παιδική και Εφηβική Ενδοκρινολογία 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Η φυσιολογία του υποθαλαμουποφυσιακού άξο

να. Φυσιολογική σωματική ανάπτυξη. Παράγο

ντες που την επηρεάζουν. Διαταραχές της ανά

πτυξης. Ο ρόλος της αυξητικής ορμόνης στην 

αντιμετώπιση του χαμηλού αναστήματος. Η φυ

σιολογική εξέλιξη του γεννητικού συστήματος. Το 

μωρό με αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα. Εφηβι

κή ανάπτυξη. Πρόωρη εφηβεία. Καθυστερημένη 

εφηβεία. Υπερτρίχωση. Διαταραχές εμμήνου ρύ-

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

r*r' ρττιληνην ιιττηνηΡΐιίτικίΎ iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frsm/r-

σεως. Ψυχολογικά προβλήματα του παιδιού με 

χαμηλό ανάστημα ή διαταραχές της εφηβείας. Η 

φυσιολογική λειτουργία των επινεφριδίων. Διατα

ραχές (συγγενής υπερπλασία, Σύνδρομο Cushing, 

διαταραχές της έκκρισης αλδοστερόνης). Διατα

ραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου, θυρεοει

δής: φυσιολογία και παθολογία. (Υποθυρεοειδι

σμός, υπερθυρεοειδισμός). Ψυχοσεξουαλική κα

τεύθυνση. Νεώτερες απόψεις. Νεανικός Σακχα

ρώδης Διαβήτης. Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπι

ση του εφήβου σε Σακχαρώδη Διαβήτη. 

108. Παιδιατρική Ογκολογία 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Οξείες λευχαιμίες της παιδικής ηλικίας, Χρόνιες 

λευχαιμίες, Λεμφώματα, Ιστιοκυττώσεις, Συμπα

γείς όγκοι, Όγκοι ΚΝΣ. 

109. Ενδοκρινολογία της Μαιευτικής και Γυναι

κολογίας 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Το μάθημα έχει ως εκπαιδευτικό στόχο την ανά

πτυξη σε βάθος του αντικειμένου της Ενδοκρινο

λογίας και των Μεταβολικών Παθήσεων στα ση

μεία που άπτονται της Παθολογίας της Μαιευτι

κής και Γυναικολογίας. 

- Φυσιολογία του Υποθάλαμο-Υποφύσεο-Ωοθηκι-

κού άξονα. Καταμήνιος κύκλος της γυναίκας. 

- Βιοχημεία πρωτεϊνικών και στεροειδικών ορμο

νών. Εργαστηριακοί προσδιορισμοί. 

- Αδρεναρχή - Εφηβαρχή. 

- Ενδοκρινολογία της κύησης. Έμβρυο - Μητρική 

Μονάδα 

- Σακχαρώδης Διαβήτης και Κύηση 

- Κλιμακτήριος - Νευροενδοκρινολογία της Εμμη

νόπαυσης 

- θεραπευτική προσέγγιση της εμμηνόπαυσης 

- Διαταραχές του κύκλου. Αμηνόρροιες 

- θυρεοειδοπάθειες στην γυναίκα 

- Επινεφριδικός υπερανδρογονισμός 

- θυρεοειδοπάθειες στη γυναίκα 

- Επινεφρικός υπερανδρογονισμός 

- Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων 

- Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών PCOS) 

- Ο Υττοθάλαμο-Υττοφύσεο-Επινεφριδικός άξονας 

στη γυναίκα. Stress 

- Ενδοκρινικές διαταραχές και αυτοάνοσα νοσή

ματα 

- Υποθαλαμο-Υποφυσεϊκά αίτια ενδοκρινικών πα

θήσεων στη γυναίκα 

- Διφορούμενο φύλο 

- Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης (I.U.G.R.) 

110. Παιδιατρική Νευρολογία 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

α) θεωρητικά μαθήματα 

- Διάπλαση και ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρι

κού Συστήματος 

- Ψυχοκινητική εξέλιξη του βρέφους 

- Νευρολογική εξέταση του βρέφους και του παι

διού 

- Εγκεφαλικές δυσγενεσίες 

- Νευροδερματικά νοσήματα 

- Εγκεφαλική παράλυση 

- Νοητική καθυστέρηση 

- Επιληψία και πυρετικοί σπασμοί 

- Νευρομυϊκά νοσήματα 

- Λοιμώξεις του ΚΝΣ 

- Όγκοι του ΚΝΣ 

- Αταξία 

- Εκφυλιστικά νοσήματα ΚΝΣ 

β) Πρακτική άσκηση στην Κλινική 

111. Παιδιατρική Αλλεργιολογία και Κλινική 

Ανοσολογία 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

α) θεωρητικά μαθήματα 

- Βασικές αρχές αλλεργικών παθήσεων 

- Κλινικές οντότητες (άσθμα, ρινίτιδα, ατοπική 

δερματίτιδα, γαστρεντερική αλλεργία, αναφυλα

ξία) 

- Διαγνωστική προσπέλαση, θεραπεία, Πρόληψη 

- Βασικές αρχές ανοσοανεπαρκειών και διαγνω

στική προσπέλαση 

- Κλινικές οντότητες (ποιοτικές διαταραχές πολυ

μορφοπύρηνων, πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρ-

κειες Τα & Β λεμφοκυττάρων). 

β) Πρακτική άσκηση στην Κλινική, στο Εξωτερικό 

Αλλεργιολογικό Ιατρείο και στο Ανοσολογικό Ερ

γαστήριο. 

112. Παιδιατρικές Λοιμώξεις 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Παθογένεια και επιδημιολογία λοιμώξεων. 

- Ανοσολογική ανταπόκριση στις λοιμώξεις εμ-

βρύου-νεογνού-παιδιού. Λοιμώξεις εμβρύου και 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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νεογνού (συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώ

ξεις). Μικροβιακές λοιμώξεις: ανώτερου και κα

τώτερου αναπνευστικού, κεντρικού νευρικού 

συστήματος. 

- Μικροβιακές λοιμώξεις: ουροποιητικού - γα

στρεντερικού, άλλων συστημάτων (δέρματος, 

μαλακών μορίων, οστών, αρθρώσεων, κυκλοφο

ρικού). 

- Φυματίωση 

- Συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις: ιλαρά, ανεμοϋλο-

γιά, ερυθρά, παρωτίτιδα, έρπης απλός, γρίπη, 

ηπατίτιδα Α, Β, C, λοιμώξεις: εχινόκοκκος, λεϊ-

σμάνια, τοξόπλασμα, εντερικά παράσιτα, λοι

μώξεις από Candida κρυπτόκοκκο, ασπέργιλο. 

- Νοσοκομειακές λοιμώξεις: ορισμός, επίπτωση, 

ενδημικές, επιδημικές, πρόληψη νοσοκομειακών 

λοιμώξεων. 

- Αρχές αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας. 

- Βασικές ομάδες αντιβιοτικών. 

Πρόληψη λοιμώξεων: εμβολιασμοί 

- Εργαστηριακές μέθοδοι για τη διάγνωση των 

λοιμώξεων: Gram χρώση, καλλιέργειες, αντιβιό

γραμμα, ορολογικές μέθοδοι. 

- Μοριακές μέθοδοι διάγνωσης λοιμώξεων. 

113. Γυναικολογική Ογκολογία 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Περί γυναικολογικού καρκίνου. Screening γυναικο

λογικού καρκίνου. Βιολογικοί δείκτες (Tumor mar

kers). Ογκογονίδια. Προδιηθητικές βλάβες κόλπου 

και τραχήλου μήτρας. Διηθητικός καρκίνος τραχή

λου μήτρας. Τροφοβλαστική νόσος. Καρκίνος σώ

ματος μήτρας. Καρκίνος ωοθηκών. Καρκίνος αιδοί

ου. Καρκίνος μαστού. Χημειοθεραπεία και ακτινο

θεραπεία στον γυναικολογικό καρκίνο. Παθολογο-

ανατομικοί χαρακτήρες καρκίνου. 

114. Ανάπτυξη και Συμπεριφορά Παιδιού και 

Εφήβου 

Τομέας Υγείας Μηιέρας-Παιδιού 

Το μάθημα περιλαμβάνει τους βασικούς αναπτυ

ξιακούς στόχους από τη γέννηση έως και την ενη

λικίωση, καθώς και την αναμενόμενη συμπεριφορά, 

τις παραλλαγές και τις διαταραχές αυτής (Develop

mental and Behavioral Pediatrics). Οι φοιτητές θα 

έρθουν σε επαφή με διαταραχές που συχνά παρα

μελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της 

πολυμορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελ

λειμματικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 

των ιατρών (π.χ. σύνδρομο διάσπασης προσοχής-

υπερκινητικότητας, φάσμα της αυτιστικής συμπε

ριφοράς, προβλήματα λόγου, προσαρμογής, επι

κοινωνίας, κ.λ.π). θ α δοθεί έμφαση στην ανάπτυ

ξη της σεξουαλικότητας σε κάθε αναπτυξιακό στά

διο, καθώς και στις εκδηλώσεις μετά από κακοποί

ηση. Συχνές εκδηλώσεις άγχους, σχολικής φοβίας 

και καταθλιπτικού συναισθήματος, καθώς και 

απλοί τρόποι αντιμετώπισης θα συζητηθούν. Σω

ματικά συμπτώματα και νοσήματα που συχνά 

έχουν και ψυχολογική παράμετρο θα αναλυθούν. 

θ α τονιστεί ο ρόλος του περιβάλλοντος (οικογέ

νεια, παιδικός σταθμός, σχολείο, συνομήλικοι) στην 

ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφή

βου, στην εκδήλωση παθολογίας και στην αντιμε

τώπιση των παραπάνω δυσκολιών. Ακόμη θα πα

ρουσιαστούν τα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ που 

χρησιμοποιούνται και μπορούν με εύκολο και 

ασφαλή τρόπο να οδηγήσουν σε συμπεράσματα. 

Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου αντιμετώπι

σης μικρών παιδιών και εφήβων, αλλά και γενικότε

ρα των ασθενών ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο. 

115. Εισαγωγή στις Κλινικές Νευροεπιστήμες 

(Κλινική Νευροβιολογία και Νευροφυσιο

λογία) 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής-Ψυχιαιρικής- Νευρο

λογίας 

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση του 

νευρολογικού νοσήματος από την άποψη των βα

σικών επιστημών και η διδασκαλία των κυρίαρχων 

μηχανισμών νευρωνικής εκφύλισης από γενετική, 

βιοχημική και ανοσολογική άποψη. 

Συγκεκριμένα στο προτεινόμενο πρόγραμμα 

αναλύονται βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί εν 

σχέσει προς: α) Νευροπαθολογία, β) Μυοπαθολο-

γία, γ) Νευρογενετική, δ) Νευροανοσολογία, ε) 

Νευροφυσιολογία, στ) Νευροχημεία, σύμφωνα άλ

λωστε με τ α γνωστικά αντικείμενα διδασκόντων 

μελών ΔΕΗ. 

Στη διδασκαλία περιλαμβάνεται και η εξοικείω

ση των φοιτητών με μεθόδους βασικών επιστη

μών από την άποψη επίδειξης των κυριοτέρων 

χρησιμοποιουμένων τεχνικών ρουτίνας του νευρο-

βιολογικού εργαστηρίου της Κλινικής. 

Αναλυτικότερα τα επιμέρους διδασκόμενα 

αντικείμενα έχουν ως εξής: 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Νευροπαθολογία 

1) Ανοιες 

- Νόσος Alzheimer: Νευρωνική εκφύλιση και ο 

ρόλος του αμυλοειδούς 

- Σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες: Ο ρόλος των 

prion πρωτεϊνών 

2) Νεοπλασματικές εξεργασίες νευρικού ιστού 

Μυοπαθολογία 

- Μυοπάθειες: Μηχανισμοί μυϊκής εκφύλισης 

- Φλεγμονώδεις μυοπάθειες: ο ρόλος των κυτ

ταρικών και χημικών παραγόντων του ανοσο

λογικού συστήματος 

Νευρογενετική 

1. Μοριακή γενετική προσπέλαση 

2. Γενετικά νοσήματα Νευρικού Συστήματος, Μι-

τοχονδριακά νοσήματα 

3. Κλινική Νευρολογία και μοριακή γενετική 

Νευροανοσολογία 

1. Εισαγωγή στην Νευροανοσολογία (κυτταρικοί 

και χημικοί παράγοντες) 

2. Σκλήρυνση κατά Πλάκας (νόσος κυρίως εκ Τ-

κυττάρων) 

3. Ανοσολογικές νευροπάθειες - Μυασθένεια (νο

σήματα προκαλούμενα κυρίως εξ αντισωμά

των) 

4. Παρανεοπλασματικά σύνδρομα (φαινόμενα μο

ριακής μίμησης και χημική ανοσία) 

Νευροφυσιολογία-Νευροχημεία 

1. Υποδοχείς του ΚΝΣ και νοσήματα 

- εξωπυραμιδικό σύστημα και νόσος Parkinson 

- μηχανισμοί επιληπτογένεσης 

2. Νευροφυσιολογική προσέγγιση περιφερικού 

νευρικού συστήματος 

3. Γνωσιακές λειτουργίες και βασικές επιστήμες 

Εργαστηριακή εξοικείωση φοιτητών (επίδειξη ερ

γαστηριακών τεχνικών) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. ELISA, TLC (Thin Layer Chromatography) 

7. Κυτταρική Νευροφυσιολογία (Patch Clump) 

8. Κυτταροκαλλιέργειες 

116. Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά 

Απομόνωση DNA 

Αλυσιδωτή αντίδραση της DNA-πολυμεράσης 

(PCR) 

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και συστήματα 

αποκάθαρσης πρωτεϊνών (Western-blot) 

Βιοψία νεύρου, μυός 

Η PLC 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής-Ψυχιαιρικής- Νευρο

λογίας 

1. Φυλογενετική και εξελικτική διαφοροποίηση 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

2. Το νευροβιολογικό υπόστρωμα της συμπεριφο

ράς 

3. Νευρομεταβιβαστικά συστήματα/μηχανισμοί 

πλαστικότητας του εγκεφάλου και συμπεριφο

ρά 

4. Νευροχημική βάση των ψυχικών διαταραχών 

και μηχανισμοί δράσης των ψυχοφαρμάκων 

5. Ο ρόλος των γονιδίων στην ανάπτυξη/γήρανση 

του εγκεφάλου και την αιτιοπαθογένεια των 

ψυχικών διαταραχών 

6. Ανώτερες νοητικές λειτουργίες και συναίσθημα: 

συμβολή των νευροεπιστημών 

7. Συμβολή της λειτουργικής νευροανατομίας και 

των απεικονιστικών τεχνικών στη μελέτη των 

ψυχικών διαταραχών 

8. Συμβολή των νευροεπιστημών στην κατανόηση 

των διαταραχών πρόσληψης τροφής και της 

αυτοκαταστροφικής-βίαιης συμπεριφοράς 

9. Ψυχοφυσιολογία εγρήγορσης/ύπνου και συνα

κόλουθη προσέγγιση των ψυχικών διαταραχών 

10. Συμμετοχή βιολογικών παραγόντων στην αι

τιοπαθογένεια της ουσιοεξάρτησης 

117. Εφαρμογές του Βιοψυχοκοινωνικού 

Προτύπου στην Καθημερινή Ιατρική 

Πράξη 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής Ψυχιαιρικής - Νευρο

λογίας 

1. Το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο στην Ιατρική 

2. Ιατρική: η επιστήμη και η τέχνη της ίασης 

3. Επικοινωνία ιατρικού κόσμου και ασθενή 

4. Ο δύσκολος ασθενής στο Γενικό Νοσοκομείο 

5. Εφαρμοσμένη ψυχαναλυτική γνώση στην Ιατρι

κή 

6. Πρόληψη στην ψυχιατρική υγεία και στίγμα 

7. Ψυχικό τραύμα 

8. Γυναίκα ασθενής 

9. Το παιδί ασθενής 

10. Ο ηλικιωμένος ασθενείς 

11. Ιδιαιτερότητες του σεξουαλικού ιστορικού 

12. Ο ασθενής με ουσιοεξάρτηση 

13. Ψυχοσωματική: Γενικές αρχές 

14. Ψυχοσωματική: Ειδικά ζητήματα 
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118. Παιδοψυχιατρική 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής - Ψυχιαιρικής, Νευ

ρολογίας 

1. Ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού με 

έμφαση στη συναισθηματική και ψυχοκοινωνική 

πλευρά 

2. Ταξινόμηση στην Παιδοψυχιατρική 

3. Διαγνωστική αξιολόγηση στην Παιδοψυχιατρική 

4. Συναισθηματικές διαταραχές-Αυτοκτονικότητα 

5. Διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης 

6. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητι-

κότητας 

7. Διαταραχές διαγωγής-Παραπτωματικότητα 

8. Νοητική υστέρηση 

9. Διαταραχή ταυτότητας φύλου 

10. Μαθησιακές διαταραχές 

11. Χρήση ουσιών στην εφηβεία 

12. Ψυχοφαρμακολογία σε παιδιά και εφήβους 

13. Ψυχώσεις σε παιδιά και εφήβους 

14. Διαζύγιο και παιδί 

15. Κακοποίηση-παραμέληση παιδιού 

16. Αγχώδεις διαταραχές 

17. Σχολική φοβία-Σχολική άρνηση 

18. Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία παιδιών και 

εφήβων 

19. Γνωσιακές-συμπεριφορικές θεραπείες 

20. Οικογενειακή ψυχοθεραπεία 

21. Οργάνωση παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 

119. Υπηρεσίες Υγείας 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής-Ψυχιαιρικής, Νευρο

λογίας 

Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας (Υ.Υ.) 

Σχεδιασμός Υ.Υ. 

Οργάνωση Υ.Υ 

Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 

Νοσοκομειακ 

Αξιολόγηση Υ 

Εξασφάλιση 

Διοίκηση Υ.Υ 

Συστήματα L 

Γενικές αρχε'£ 

ή Περίθαλψη 

.Υ. 

^Ιοιότητας Υ.Υ. 

γείας διεθνώς 

οικονομίας της υγείας 

Μορφές χρηματοδότησης Υ.Υ. 

Ιστορική εξέλιξη των Υ.Υ στην Ελλάδα 

ΕΣΥ-ΠΦΥ 

ΕΣΥ-νοσοκομ 

Ασφαλιστικέ« 

Βία 

Ι παροχές Υ.Υ 

ci iirvfìniincrrv (Λ 9Q^ frïinrrvnrt) 

Ιδιωτικός τομέας Υ.Υ 

Συμπεράσματα 

120. Υγιεινή και Επιδημιολογία στο Χώρο του 

Νοσοκομείου 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής - Νευ

ρολογίας 

1. Η αξία της εφαρμοσμένης Επιδημιολογίας στην 

πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

2. Πηγές και οδοί μετάδοσης των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων. Ενδημικές και επιδημικές νοσοκο

μειακές λοιμώξεις. 

3. Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης 

(surveillance) των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Ο 

ρόλος των Επιτροπών ελέγχου Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων. 

4. Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης 

(surveillance) της αντοχής των μικροβίων στα 

αντιβιοτικά στο νοσοκομείο. 

5. Η συμβουλή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 

στην έγκαιρη ανίχνευση και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των ενδημικών και επιδημικών 

νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

6. Η κλινική και επιδημιολογική σημασία της άμε

σης κατά Gram χρώσης. 

7. Η σημασία του πλυσίματος των χεριών και της 

ορθής χρήσης γαντιών στην πρόληψη της μετά

δοσης από άτομο σε άτομο των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων. 

8. Οδηγίες πρόληψης της μετάδοσης στο νοσοκο

μείο νοσημάτων μεταδιδομένων με αίμα και βιο

λογικά υγρά. 

9. Οδηγίες πρόληψης της μετάδοσης στο νοσοκο

μείο νοσημάτων μεταδιδομένων με άμεση ή έμ

μεση επαφή (μετάδοση βακτηρίων πολυανθε-

κτικών στις αντιμικροβιακές ουσίες). 

10. Οδηγίες πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώ

ξεων που σχετίζονται με ενδαγγειακές συ

σκευές (περιφερικοί και κεντρικοί καθετήρες). 

11. Οδηγίες πρόληψης των νοσοκομειακών ουρο

λοιμώξεων, της νοσοκομειακής πνευμονίας, 

και των λοιμώξεων της χειρουργικής τομής. 

12. Πρόληψη των τροφιμογενών νοσοκομειακών 

λοιμώξεων. Κανόνες Υγιεινής παρασκευής, 

αποθήκευσης, χειρισμού και διακίνησης των 

τροφίμων στον χώρο του νοσοκομείου. 

13. Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών 

λοιμώξεων που μπορούν να μεταδοθούν από 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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τους ασθενείς στο προσωπικό του νοσοκομεί

ου (μόλυνση με ιό της ηπατίτιδας Β, C, με ιό 

HIV, με μυοβακτηρίδιο της φυματίωσης κ.λπ). 

14. Πολιτική χρήση απολυμαντικών και αντισηπτι

κών στο νοσοκομείο (είδη, φάσμα αντιμικρο-

βιακής δράσης, οδηγίες διάλυσης και διακίνη

σης). 

15. Μέθοδοι απολύμανσης και αποστείρωσης υλι

κών, αντικειμένων, ιατρικών συσκευών και ερ

γαλείων του νοσοκομείου. Μέθοδοι ελέγχου 

της διαδικασίας αποστείρωσης. 

16. Οδηγίες χειρισμού και απολύμανσης του μολυ

σματικού ρουχισμού του νοσοκομείου. 

17. Μέθοδοι καταστροφής και ασφαλούς απόρρι

ψης των μολυσματικών ιατρικών υλικών, χρη

σιμοποιημένων αντικειμένων και αποβλήτων 

του νοσοκομείου. 

121. "Κοινωνική και Προληπτική Ψυχιατρική” 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής-Νευρο-

λογίας 

1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική 

2. Εισαγωγή στην Προληπτική Ψυχιατρική 

3. Πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας 

4. Ο ρόλος του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγεί

ας 

5. Καταστάσεις "κρίσης" και παρέμβαση στην κρί

ση 

6. Ομάδες υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη 

ψυχοπαθολογίας 

7. Ψυχωκοινωνικές και ψυχοπαθολογικές διαστά

σεις σωματικών παθήσεων 

8. Η Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο: 

Έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη 

9. Πρώιμες παρεμβάσεις στην ψύχωση 

10. Συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές: 

Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση 

11. Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης 

12. Βία, παρορμητικότητα και αυτοκαταστροφι

κές συμπεριφορές 

13. Γενετική συμβουλευτική 

14. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ψυχοπαθολο

γία του παιδιού και του εφήβου 

15. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ψυχοπαθολο

γία της τρίτης ηλικίας 

16. Η τριτοβάθμια πρόληψη. Αρχές ψυχοκοινωνι-

κής αποκατάστασης 

17. Ψυχικές διαταραχές: Στίγμα, αποστιγματι-

σμός, ποιότητα ζωής 

122. Εισαγωγή στην Κλινική Νευροφυσιολογία 

Τομέας Κοινωνικής Ιαιρικής, Ψυχιαιρικής-Νευρο-

λογίας 

1. Εισαγωγή στη Βασική Νευροφυσιολογία (2 

ώρες) 

• Μακροσκοπική και μικροσκοπική ανατομία 

νευρικών και μυϊκών κυττάρων 

• Βασική ηλεκτροφυσιολογία νευρικών και μυϊ

κών κυττάρων 

• Νευρομυϊκή σύναψη 

2. Μέτρηση ταχυτήτων αγωγής περιφερικών νεύ

ρων (3 ώρες) 

• Μέθοδοι καταγραφής δυναμικών (με επίδει

ξη) 

• Ενίσχυση, αποθήκευση, επεξεργασία σημά

των 

• Φυσιολογική σημασία του ύψους και της 
μορφολογίας των Σύνθετων Μυϊκών/Αναι

σθητικών Δυναμικών Ενέργειας (ΣΜΔΕ/ΣΑΔΕ) 

• Φυσιολογική σημασία των ταχυτήτων αγω

γής 

• Βασικοί παθολογικοί μηχανισμοί (αξονική 

βλάβη - απομυελίνωση) 

• Παραδείγματα από συνήθεις παθολογικές 

οντότητες 

3. Μέθοδοι διερεύνησης της αγωγής σε κεντρομε-

λικά τμήματα του ΠΝΣ και στο ΚΝΣ (1 ώρα) 

• Κύμα-F, αντανακλαστικό-Η 

• Αντανακλαστικό βλεφαρισμού 

• Διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός 

4. Ηλεκτρομυογράφημα (3 ώρες) 

• Καταγραφή, ενίσχυση δυναμικών 

• Φυσιολογικό διάγραμμα και μορφολογία Δυ

ναμικών Ενέργειας Κινητικών Μονάδων 

(ΔΕΚΜ) (με επίδειξη) 

• Αυτόματη δραστηριότητα (φυσιολογική πα

θολογική) 

• Παθολογική επιστράτευση κινητικών μονάδων 

• Παθολογική μορφολογία των ΔΕΚΜ 

• Παραδείγματα από συνήθεις, παθολογικές 

οντότητες 

• Μέθοδοι ποσοτικής ηλεκτρομυογραφίας 

5. Μέθοδοι διερεύνησης της λειτουργίας της νευ-

ρομυϊκής σύναψης (1 ώρα) 

• Επαναληπτικός ερεθισμός νεύρων 

• Ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας 
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6. Εισαγωγή και βασικές αρχές Ηλεκτροκαρδιο

γραφήματος (2 ώρες) 

• Ιστορία και μέλλον του ΗΕΓ 

• Ανατομία φλοιού του εγκεφάλου και βασική 

ηλεκτροφυσιολογία 

• Καταγραφή και ενίσχυση σημάτων 

• Συμβατικό ΗΕΓ 

• Διατάξεις ηλεκτροδίων 

• Δοκιμασίες ενεργοποίησης 

7. Φυσιολογικό ΗΕΓ (1 ώρα) 

• Οργάνωση και αντιδραστικότητα 

• Ενεργοποίηση 

• Ρυθμοί 

• Πλαγίωση κυματομορφών 

• ΗΕΓ ύπνου 

• Ψηφιακό ΗΕΓ, μέθοδοι, πλεονεκτήματα 

8. Παθολογικό ΗΕΓ (2 ώρες) 

• Εγκεφαλοπάθειες 

• Εστιακές παθολογικές καταστάσεις 

• Διερεύνηση πιθανής ή βέβαιης επιληψίας 

9. Βίντεο- ΗΕΓ (1 ώρα) 

• Επιληπτικές κρίσεις 

• Μη επιληπτικές κρίσεις 

10. Προκλητά δυναμικά (2 ώρες) 

• Στάσιμα και οδεύοντα κύματα-καταγραφή 

• Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά 

• Ακουστικά προκλητά δυναμικά 

• Οπτικά προκλητά δυναμικά 

11. Ηλεκτρονυσταγμογραφία και συναφείς τεχνι

κές (2 ώρες) 

• Μέθοδοι μέτρησης οφθαλμικών κινήσεων 

• Διερεύνηση νευρο-οφθαλμολογικών διαταραχών 

• Διερεύνηση νευρο-ωτολογικών νοσημάτων 

Προβλέπονται επίσης 3 ώρες για πρακτική διδα

σκαλία των βασικότερων μεθόδων και 2 ώρες για 

ανάπτυξη και συζήτηση σύντομων ομαδικών ερ

γασιών. 

123. Ογκολο 

Διαιομειακό 

Ι.Επιδημιολο 

2. Παθολογικ 

3. Μοριακή β 

yia Ι (Παθολογική) 

για 1 

ή Ανατομία - Κυτταρολογία 5 

'ιολογία 1 

4. Γενετική 1 

5. Βασικές αρχές αντιμετώπισης ογκολογικού 

ασθενούς 

Κλινική στ 

6. Βασικές αρ 

ιδιοποίηση 2 

[χές θεραπείας 

'Ci iirvfìniincrrv ('ί *}Q\ frïinrrvnrt) 

Συστηματική χημειοθεραπεία 

Ακτινοθεραπεία 

Ορμονοθεραπεία 

Ανοσοθεραπεία 9 

7. Νεότερες θεραπευτικές μέθοδοι 1 

8. Συμπτωματική αντιμετώπιση 

Πόνος 

Ναυτία - Εμετοί 

Λοιπά συμπτώματα 3 

9. Μεταστατική νόσος - συντηρητική αντιμετώπι

ση 2 

10. Επείγοντα προβλήματα ογκολογικού ασθενούς 

1 

124. Πρώτες Βοήθειες 

Διαιομειακό 

1. Σημασία και πρακτικές επιπτώσεις της έγκαι

ρης παροχής Α' Βοηθειών οργάνωση συστημά

των παροχής Α' Βοηθειών σε διάφορες χώρες 

παροχή Α' Βοηθειών υπό έκτακτες συνθήκες -

Ιατρική καταστροφών. 

2. Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (θεωρητικό μέ

ρος). 

3. Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (πρακτική άσκη

ση σε πρόπλασμα). 

4. Επείγοντα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. 

5. Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση κώμα

τος. 

6. Πνιγμός, ηλεκτροπληξία, θερμοπληξία, κρυο-

πληξία, δείγματα ζώων - αναφυλακτικό shock. 

7. Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση και μεταφορά 

τραυματία. 

8. Εγκαύματα. 

9. Επείγοντα χειρουργικά προβλήματα. 

10. Επείγοντα παιδιατρικά προβλήματα. 

125. Ψυχοσωματικά Προβλήματα των Παιδιών 

Διαιομειακό 

1. Οικογένεια και Ψυχοσωματικά Προβλήματα 

των Παιδιών 

2. Το παιδί στο Νοσοκομείο, Ψυχολογικές επιπτώσεις 

3. Διαταραχές διατροφής στην προεφηβεία και 

εφηβεία (ανορεξία-βουλιμία-παχυσαρκία)-παι-

διατρική προσέγγιση 

4. Κοιλιακά άλγη 

5. Ελκώδης κολίτιδα, πεπτικό έλκος 

6. Εγκόπριση, ενούρηση 

7. Διαταραχές ύπνου στα παιδιά 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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8. Νευροενδοκρινολογία του stress 

9. Μετατραυματική διαταραχή του stress 

10. Διαταραχές στην πρώιμη σχέση μητέρας-βρέ-

φους: Επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού 

11. Παιδοψυχιατρική προσέγγιση των διαταρα

χών διατροφής 

12. Το παιδί στο Νοσοκομείο. Το παιδί με το χρό

νιο νόσημα 

13. Ticks, σύνδρομο Gilles de la Tourette σε παιδιά 

και εφήβους 

14. Το παιδί και ο Θάνατος-Διεργασίες πένθους 

15. Επείγοντα παιδοψυχιατρικά περιστατικά 

16. Αντιμετώπιση, ψυχοθεραπεία ψυχοσωματι

κών διαταραχών 

126. Κλινική Διατροφή 

Διαιομειακό 

Εισαγωγή, Αρχές υγιεινής διατροφής, Βιταμίνες-

Μέταλλα-Ιχνοστοιχεία, Διατροφή στη βρεφική και 

παιδική ηλικία, Διατροφή του ενηλίκου, Διατροφή 

και Τρίτη ηλικία, Νοσήματα βρεφονηπιακής ηλι

κίας και διατροφή, Διατροφή και εγκυμοσύνη, 

Διαιτητική αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμιών - Αθη

ρογένεση και διατροφή, Παθήσεις του πεπτικού 

συστήματος και διατροφή, Διαιτητική θεραπεία 

της παχυσαρκίας, Παρεντερική διατροφή, Εντερι

κή διατροφή, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και τρο

φών. 

127. Τροπική Ιατρική 

Διαιομειακό 

Ελονοσία - Μπαμπεσίωση - Λεϊσμανίαση. 

Τρυπανοσωμιάσεις, Υποτροπιάζων πυρετός, Το

ξοπλάσμωση. 

Πνευμονοκύστωση, Ρικετσιώσεις. 

Ταινιάσεις, Εχινοκοκκιάσεις, Σχιστοσωμιάσεις. 

Φιλαριάσεις - Δήγμα όφεως. 

HIV λοίμωξη και νόσηση στις τροπικές χώρες. 

Διαρροϊκά τροπικά σύνδρομα (αμοιβάδωση, 

γκιαρντίαση, χολέρα, σιγκελλώσεις κα), Τυφοειδής 

- Παρατυφοειδείς πυρετοί. 

Ελμινθιάσεις. 

ΔΔ πυρετού στις τροπικές χώρες. 

Αρμποϊώσεις, Αιμορραγικοί πυρετοί, Λύσσα. 

Μελιοείδωση - Πανώλης - Ανθραξ. 

Φυματίωση - Λέπρα - Τροπική αναιμία - Απίσχαν-

ση (Kwashiorkor - Μαρασμός). 

Σπειροχαιτώσεις και άλλα αφροδισιακά νοσήματα. 

Ακτινολογικές εκδηλώσεις τροπικών νοσημάτων. 

128. HIV Λοίμωξη/AIDS 

Διαιομειακό 

Α. Ρετροϊοί: HTLV-l, HTLV-II, HIV-1, H1V-2. Γενική 

και μοριακή βιολογία ρετροϊών. Παθογένεια και 

διάγνωση λοιμώξεων από HIV-1 και HIV-2. Επι

δημιολογία της HIV λοίμωξης: η HIV λοίμωξη 

ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Μετάδοση και 

μη μετάδοσης HIV λοίμωξης. Επαγγελματική έκ

θεση στο HIV. Πρόληψη της HIV λοίμωξης. 

Β. Φυσική πορεία της HIV λοίμωξης. Σταδιοποίη-

ση της HIV λοίμωξης κατά CDC. Ανοσολογία 

της HIV λοίμωξης. Προγνωστικοί δείκτες της 

HIV λοίμωξης. Ορισμός AIDS κατά CDC. 

Γ. Νευρολογικές και ψυχιατρικές εκδηλώσεις HIV 

λοίμωξης. Κλινική εικόνα, διάγνωση, διαφορική 

διάγνωση και θεραπεία, θεραπεία και φάρμακα 

έναντι του HIV-1, HIV-2 (αζιτοθυμιδίνη, αντί-

Tat, ιντερφερόνες, ανοσοτροποποιητές, εμβό

λια). 

Δ. Ευκαιριακές και μη λοιμώξεις σε άτομα με HIV 

λοίμωξη: Κλινική εικόνα, διάγνωση και θερα

πεία. Αφροδίσια νοσήματα και HIV λοίμωξη. 

Δερματολογικές, νεφρολογικές και καρδιολογι

κές εκδηλώσεις HIV λοίμωξης. Ε. Αιματολογία 

της HIV λοίμωξης. 

129. Κλινική Ανοσολογία 

Διαιομειακό 

Κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος. Φυσική 

και επίκτητη ανοσία. Υποδοχείς Τ- και Β-λεμφο-

κυττάρου. Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και 

αντιγόνα του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβα-

τότητας. Ανοσολογική απάντηση σε βακτήρια και 

ιούς. Μηχανισμοί ιστικής βλάβης και συσχετιζόμε

νοι νόσοι. Φλεγμονή. Παθοφυσιολογία και διερεύ

νηση της ανοσολογικής απάντησης οξείας φάσης. 

Σύνδρομα περιοδικού πυρετού. Μηχανισμοί αυτο-

ανοσίας. Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα. Ο 

ρόλος του ανοσολογικού εργαστηρίου στη διερεύ

νηση των αυτοάνοσων νοσημάτων. Ανοσολογία 

νεοπλασιών. Μεταμόσχευση. Απόρριψη μοσχεύ

ματος και αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστού. 

Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρ-

κειες. Εργαστηριακή διερεύνηση της λειτουργικό

τητας του ανοσολογικού συστήματος. 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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130. Αιματολογία 

Διαιομειακό 

1. Αξιολόγηση γενικής αίματος 

2. Σιδηροπενική Αναιμία 

3. Μεγαλοβλαστική Αναιμία 

4. Αιμοσφαιρινοπάθειες 

5. Αιμολυτικές Αναιμίες Συγγενείς (πλην αιμοσφαι-

ρινοπαθειών) και επίκτητες 

6. Απλαστική Αναιμία 

7. Μυελοδυαπλαστικά Σύνδρομα 

8. Οξείες Λευχαιμίες 

9. Χρόνια Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα 

10. Ιδιοπαθής θρομβοπενική Πορφύρα 

11. Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια ακαθόριστου ση

μασίας (MGUS) 

12. Πολλαπλουν Μυέλωμα 

13. Λεμφαδενοπάθειες - Σπληνομεγαλία 

14. Κακοήθη Λεμφώματα 

15. Χρονιά Λεμφογενής Λευχαιμία και λοιπά λευ

χαιμικά ΧρόνιαΛεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα 

16. Διαταραχές Αιμόστασης 

17. Μεταγγίσεις Αίματος και Παραγώγων του (εν

δείξεις - συμβάματα) 

131. Εφηβιατρικη 

Διαιομειακό 

1. Αύξηση και ανάπτυξη του εφήβου 

2. Βασικές αρχές της ψυχοκινητικής εκτίμησης και 

συμβουλευτικής 

3. Επιτήρηση υγείας και εφηβεία. (Εμβολιασμοί, 

πρόληψη ατυχημάτων, ακμή κ.λπ.) 

4. Σεξουαλικότητα των εφήβων - Οικογενειακός 

προγραμματισμός - Αντισύλληψη - Ανεπιθύμητη 

εγκυμοσύνη 

5. Λοιμώξεις των αναπαραγωγικών οδών - Πρόλη

ψη και θεραπεία 

6. Ο έφηβος αθλητής 

7. Διατροφή των εφήβων. Παρεκτροπές και 

υπερβολές 

8. Παχυσαρκία 

9. Νευρογενής ανορεξία και βουλιμία 

10. Εξάρτηση από ουσίες 

11. Χρόνια άρρωστος έφηβος 

12. Νεανική παραβατικότητα 

13. Σωματοποιημένο άγχος - Πίεση καριέρας 

14. Κατάθλιψη. Απόπειρες αυτοκτονίας. 

132. "Αγγλική Ιατρική Ορολογία” 

Διαιομειακό 

Η δημοσίευση νέων ιατρκών γνώσεων διαθνώς γί

νεται πλέον στα αγγλικά. Περίπου 75% των ιατ

ρκών, βιολογικών και άλλων επιστημονικών όρων 

που έχουν σχέση με την ιατρική έχουν ελληνο-λα-

τινική προέλευση, με υπεροχή εκείνων με ελληνική 

ρίζα. Μολονότι οι γνώστες της ελληνικής γλώσσας 

έχουν ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα, η ικανο

ποιητική εκμάθηση της αγγλικής ορολογίας είναι 

απαραίτητη για την παρακολούθηση της προό

δου της ιατρικής επιστήμης και τέχνης. Το νέο 

κατ' επιλογή μάθημα της αγγλικής ιατρκής ορολο

γίας θα είναι εξαμηνιαίο, θ α συντονίζεται από 

τον καθηγητή κ. Γ. Χρούσο και θα διδάσκεται από 

μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών με πολύ

χρονη πείρα στην χρήση της αγγλικής και της ια

τρικής ορολογίας, κυρίως του Ιατρικού Τμήματος. 

Η διδασκαλία θα ξεκινήσει με την ιστορία της εξέ

λιξης της ιατρικής ορολογίας από την Ιπποκρατι

κή Ιατρική στην ελληνιστική και ρωμαϊκή ιατρική 

και εν συνεχεία θα διδαχθεί κατά συστήματα πά

ντοτε με βάση την ετυμολογία και ιστορία των λέ

ξεων. Η διδασκαλία θα προϋποθέτει επαρκείς 

γνώσεις της αγγλικής γλώσσας από τους διδασκό

μενους. Το αποτέλεσμα θα είναι η μύηση των φοι

τητών στην πλέον παγκόσμια ιατρική ορολογία 

και η δημιουργία προσλαβανουσών παραστάσεων 

πάνω στις οποίες θα βασιστούν για την δια βίου 

παρακολούθηση της ραγδαίας εξέλιξης της Ιατρι

κής. 

133. "Ουσιοεξαρτήσεις: Βιολογικές Ψυχολογι

κές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις" 

Διαιομειακό 

Χρήσιμη Ορολογία. Χρήση και κατάχρηση εξαρτησιο

γόνων ουσιών (αλκοόλ, ψυχοδραστικά φάρμακα, 

παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες). Διαχρονική εξέ

λιξη του φαινομένου. Νευροχημικό, νευροανατομικό 

και μοριακό υπόστρωμα της εξάρτησης (αποτέλε

σμα από την βασική και κλινική έρευνα). Ψυχοκοινω-

νικοί παράγοντες στην αιτιολογία και στην αντιμε

τώπιση της ουσιοεξάρτησης. Παραβατικότητα. 

Στίγμα. Ομάδες υψηλού κινδύνου. Οξείες δράσεις 

και χρόνιες επιπτώσεις σε σωματικό και ψυχικό επί

πεδο στην κατάχρηση και στην εξάρτηση. Ψυχοθε

ραπεία - Συννοσηρρότητα. Διάγνωση. Αντιμετώπιση 

(πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη). 

ϊκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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134. Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική 

Διαιομειακό 

1. Γενικές αρχές επείγουσας ιατρικής - Οργάνωση 

ΤΕΠ - Απαραίτητος εξοπλισμός 

2. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 

3. Επείγοντα αναπνευστικά προβλήματα 

4. Επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα 

5. Διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση 

καταπληξίας (shock) 

6. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλε

κτρολυτών 

7. Διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση 

ασθενούς σε κώμα 

8. Επείγοντα νευρολογικά προβλήματα και ψυχια

τρικά προβλήματα 

9. Αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία. Επείγο

ντα αντιμετώπιση λοιπών τραυματικών κακώ

σεων 

10. Οξεία κοιλία, επείγοντα χειρουργικά προβλή

ματα. Επείγουσα αντιμετώπιση γυναικολογι

κών και ουρολογικών προβλημάτων 

11. Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων και αλλεργικών 

καταστάσεων. Βλαπτικοί περιβαλλοντικοί πα

ράγοντες 

12. Μεταφορά βαρέως πασχόντων 

13. Ιατρική καταστροφών (διαχείριση κρίσης, αρ

χές διαλογής (triage) ασθενών) 

14. Επείγουσα ιατρική σοβαρών λοιμώξεων 

15. Επείγοντα παθολογικά προβλήματα 

135. Μοριακή Καρδιολογία 

Διαιομειακό 

Βασικές αρχές Μοριακής Καρδιολογίας 

Βιοχημεία του ενδοθηλίου 

Βιοχημεία της αθηροσκλήρυνσης 

Φλεγμονή και αθηροσκλήρυνσης 

Βιοχημικοί δείκτες οξέων ισχαιμικών συνδρόμων 

Μοριακοί μηχανισμοί υπέρτασης 

Μοριακοί μηχανισμοί στον Σακχαρώδη Διαβήτη 

Μοριακοί μηχανισμοί λιπιδίων 

Κάπνισμα και αθηροσκλήρυνση 

Μοριακές θεραπείες 

136. Χειρουργική Ανατομία και Τεχνική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

1ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΘΕΩΡΙΑ 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ιατρική Φυσική Ι 

Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

Ιατρική Στατιστική 

Ιατρική Στατιστική 

ΤΡΙΤΗ 

Βιολογία Ι 

Βιολογία Ι 

Γεν. Ιατρική 

Χημεία Ι 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ιατρική Φυσική Ι 

Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

Στατιστική 

Στατιστική 

ΠΕΜΠΤΗ 

Βιολογία Ι 

Βιολογία Ι 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ιατρική Φυσική Ι 

Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

12-1 

1-2 

Όλα re 

Ψυχολογία 

μαθήμοπα διεξάγονται στο ΝΑΒΟ από ΑΕΠ τωι 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ι αντίστοιχων εργαστηρίων 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ* 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

Ψυχολογία 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9 

9-10 

10-11 - Ιατρική Φυσική Ι 

- Ψυχολογία 

- Ιατρική Φυσική Ι 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ψυχολογία 

- Ιατρική Φυσική Ι 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ψυχολογία 

11-12 • Ιατρική Φυσική Ι 

• Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

• Στατιστική 

• Βιολογία Ι 

• Ψυχολογία 

• Ιατρική Φυσική Ι 

• Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

• Στατιστική 

• Βιολογία Ι 

• Ψυχολογία 

• Ιατρική Φυσική Ι 

• Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

• Στατιστική 

• Βιολογία Ι 

• Ψυχολογία 

12-1 • Ιατρική Φυσική Ι 

• Γεν. Ιατρική Χημεία 

• Ψυχολογία 

• Ιατρική Φυσική Ι 

• Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

• Στατιστική 

•ΒιολογίαΙ (εως 1.30) 

• Ψυχολογία 

Ιατρική Φυσική Ι 

Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

Ψυχολογία 

• Ιατρική Φυσική Ι 

• Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

• Στατιστική 

•ΒιολογίαΙ (εως 1.30) 

• Ψυχολογία 

• Ιατρική Φυσική Ι 

• Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

• Στατιστική 

•Βιολογία Ι (εως 1.30) 

• Ψυχολογία 

1-2 

2-3 

- Ιατρική Φυσική Ι 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ψυχολογία 

- Ιατρική Φυσική Ι 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ψυχολογία 

- Ιατρική Φυσική Ι 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ψυχολογία 

- Ιατρική Φυσική Ι 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ψυχολογία 

* Κυκλικά σε ομάδες φοιτητών, στα αντίστοιχα εργαστήρια 

2 ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΘΕΩΡΙΑ 

8-9 

9-10 

10-11 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ιατρική Φυσική II 

»Βιολογία II 

»Βιολογία II 

ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Γεν. Ιατρική Χημεία II Ιατρική Φυσική II 

Γεν. Ιατρική Χημεία II Βιολογία II 

Βιολογία II 

ΠΕΜΠΤΗ 

Γεν. Ιατρική Χηρεία II 

Γεν. Ιατρική Χημεία II 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ιατρική Φυσική II 

Βιολογία II 

Βιολογία II 

11-12 

12-1 

1-2 

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται στο ΝΑΒΟ από ΑΕΠ των αντίστοιχων εργαστηρίων. 

* Αιατίθενται για τη συμπλήρωση διδακτικών ή εργαστηριακών ωρών. 

ϊκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ* 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9 

9-10 

10-11 

(από 10.30) 

11-12 - Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ιατρική Φυσική II 

- Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

- Βιολογία II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

- Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

- Ιατρική Φυσική II 

- Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

- Βιολογία II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

- Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

12-1 - Ιατρική Φυσική II - Ιατρική Φυσική II • 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II (εως 1.30) 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

(εως 1.30) 

-Βιολογία II (εως 1.30) • 

Ιατρική Φυσική II 

Γεν. Ιατρική Χημεία II 

• Ιατρική Φυσική II 

(εως 1.30) 

• Γεν. Ιατρική Χημεία II 

(εως 1.30) 

•ΒιολογίαII (εως 1.30) 

• Ιατρική Φυσική II 

• Γεν. Ιατρική Χημεία II 

1-2 - Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία Ι 

- Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

- Ιατρική Φυσική II 

- Γεν. Ιατρική Χημεία II 

2-3 

Κυκλικά αε ομάδες φοιτητών, στα αντίστοιχα εργαστήρια 

3ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-1 

1-2 

2-3 

Βιολογική Χημεία Ι 

Φυσιολογία 

(χειμερινού εξαμ.) 

Περιγραφική 

Ανατομική II 

Στα αντίστοιχα εργαστήρια 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ιστολογία-

Εμβρυολογία Ι 

Βιολογική Χημεία Ι 

Βιολογική Χημεία Ι 

ΤΡΙΤΗ 

Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

Περιγραφική 

Ανατομική II 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ* 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ιστολογία-

Εμβρυολογία Ι 

Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

Περιγραφική 

Ανατομική II 

Περιγραφική 

Ανατομική II 

ΠΕΜΠΤΗ 

Ιστολογία -

Εμβρυολογία Ι 

Βιολογική Χημεία Ι 

Περιγραφική 

Ανατομική II 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-11 - Περιγραφική 

Ανατομική II 

- Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία Ι 

- Ιστολογία-

Εμβρυολογία Ι 

- Περιγραφική 

Ανατομική II 

- Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία Ι 

- Ιστολογία-

Εμβρυολογία Ι 

- Περιγραφική 

Ανατομική II 

- Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία Ι 

- Ιστολογία -

Εμβρυολογία Ι 

- Περιγραφική 

Ανατομική II 

- Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία Ι 

- Ιστολογία 

- Εμβρυολογία Ι 

• Περιγραφική 

Ανατομική II 

• Φυσιολογία 

χειμερινού εξαμ. 

• Βιολογική Χημεία Ι 

»Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές ασκούνται οε ομάδες στα αντίστοιχα εργαστήρια όπως ορίζονται από το ΑΕΠ 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ι 4ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Ι 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-1 

1-2 

Βιολογική Χημεία II 

Φυσιολογία 
εαρινού εξαμ. 

Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

Ιστολογία-

Εμβρυολογία II 

Βιολογική Χημεία Ι 

Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

Τα αμφιθέατρα διδασκαλίας ορίζονται από το ΑΕΠ του 

8-11 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

- Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

- Φυσιολογία 

(εαρινού εξαμ.) 

- Βιολογική Χημεία II 

- Ιστολογία-

Εμβρυολογία II 

ΤΡΙΤΗ 

- Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

- Φυσιολογία 

εαρινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία II 

- Ιστολογία-

Εμβρυολογία II 

Φυσιολογία 

εαρινού εξαμ. 

Φυσιολογία 
εαρινού εξαμ. 

Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

κάθε μαθήματος 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

- Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

- Φυσιολογία 

εαρινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία II 

- Ιστολογία -

Εμβρυολογία II 

Ιστολογία-

Εμβρυολογία II 

Φυσιολογία 
εαρινού εξαμ. 

Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

ΠΕΜΠΤΗ 

- Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

- Φυσιολογία 

εαρινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία II 

- Ιστολογία-

Εμβρυολογία II 

Ιστολογία -

Εμβρυολογία II 

Βιολογική Χημεία II 

Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

- Περιγραφική 

Ανατομική Ι 

- Φυσιολογία 

εαρινού εξαμ. 

- Βιολογική Χημεία II 

| 5 ° Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο | 

ΘΕΩΡΙΑ 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-1 

1-2 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

Παθολογική 
Ανατομική Ι 

Πειραματική 

Φαρμακολογία Ι 

Γενική Μικροβιολογία 

και Ανοσολογία 

Γενική Επιδημιολογία 

και Μεθοδολογία 

Έρευνας 

Γενική Επιδημιολογία 

και Μεθοδολογία 

Έρευνας 

ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Αρχές Φιλοσοφίας & 

Ιστορίας της Ιατρικής 

Παθολογική 
Ανατομική Ι 

Πειραματική 

Φαρμακολογία Ι 

Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

Γενική Μικροβιολογία 

και Ανοσολογία 

Γενική Επιδημιολογία 

και Μεθοδολογία 

Έρευνας 

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Αρχές Φιλοσοφίας & 

Ιστορίας της Ιατρικής 

Παθολογική 
Ανατομική Ι 

Πειραματική 

Φαρμακολογία Ι 

Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

Γενική Μικροβιολογία 

και Ανοσολογία 

Γενική Επιδημιολογία 

και Μεθοδολογία 

Έρευνας 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ* 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

8-9 - Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολ. Ανατομική Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

9-10 - Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολ. Ανατομική Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

10-11 -Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

11-12 -Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

12-1 - Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

1-2 - Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

2-3 - Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

ΠΕΜΠΤΗ 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολ. Ανατομική Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολ. Ανατομική Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία Ι 

- Παθολογική 

Φυσιολογία Ι 

- Γεν. Μικροβιολογία 

& Ανοσολογία 

* Κυκλικά σε ομάδες φοιτητών στα αντίστοιχα Εργαστήρια Τα Αμφιθέατρα διδασκαλίας ορίζονται από το 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

- Γενική Επιδημιολογία 

και Μεθοδολογία 

Έρευνας 

- Γενική Επιδημιολογία 

και Μεθοδολογία 

Έρευνας 

ΔΕΠ του κάθε μαθήματος 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

| 6° Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο | 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-1 

Παθολογική 

Ανατομική II 

Πειραματική 

Φαρμακολογία II 

Παθολογική 

Φυσιολογία II 

Ιατρική Μικροβιολογία 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-1 

1-2 Παθολογική 

Ανατομική II 

(κλινικό 

φροντιστήριο) 

2-3 

Τα Αμφιθέατρα διδασκαλίας ορίζο\ 

Παθολογική 

Ανατομική II 

Πειραματική 

Φαρμακολογία II 

Ιατρική Μικροβιολογία 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

• Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

• Παθολ. Ανατομική II 

• Παθολογική 

Φυσιολογία II 

• Ιατρική Μικροβιολογία 

• Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

• Παθολ. Ανατομική II 

• Παθολογική 

Φυσιολογία II 

• Ιατρική Μικροβιολογία 

• Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

• Παθολογική 

Φυσιολογία II 

• Ιατρική Μικροβιολογία 

• Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

• Παθολογική 

Φυσιολογία II 

• Ιατρική Μικροβιολογία 

• Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

• Παθολογική 

Φυσιολογία II 

• Ιατρική Μικροβιολογία 

• Πειραμ. -Παθολογική 

Φαρμακολογία II Ανατομική II 

• Παθολογική (κλινικό 

Φυσιολογία II φροντιστήριο) 

• Ιατρική Μικροβιολογία 

• Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

• Παθολογική 

Φυσιολογία II 

• Ιατρική Μικροβιολογία 

τ α ι OTTO το ΑΕΠ του κάθε μαθήματος 

ΠΕΜΠΤΗ 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

- Παθολ. Ανατομική II 

- Παθολογική 

Φυσιολογία II 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

- Παθολ. Ανατομική II 

- Παθολογική 

Φυσιολογία II 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

- Παθολογική 

Φυσιολογία II 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

- Παθολογική 

Φυσιολογία II 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

- Παθολογική 

Φυσιολογία II 

-Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

- Παθολογική 

Φυσιολογία II 

- Πειραμ. 

Φαρμακολογία II 

- Παθολογική 

Φυσιολογία II 

Παθολογική 

Ανατομική II 

Πειραματική 

Φαρμακολογία II 

Παθολογική 

Φυσιολογία II 

Ιατρική Μικροβιολογία 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

-Ιατρική Μικροβιολογία 

- Ιατρική Μικροβιολογία 

- Ιατρική Μικροβιολογία 

- Ιατρική Μικροβιολογία 

- Ιατρική Μικροβιολογία 

- Παθολογική 

Ανατομική II 

(κλινικό 

φροντιστήριο) 

- Ιατρική Μικροβιολογία 

- Ιατρική Μικροβιολογία 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

7° ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-09.00 

09.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

ΣΗΜ. ΝΟΣ. 

« 
« 
« 

ΨΥΧΙΑΤΡ.*« 

ΧΕΙΡ. ΠΑΘ. Ι 

« 
« 
« 
ΑΚΤΙΝΟΛ.* Αεργ. 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Α-Β εργ 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Β εργ. 

ΣΗΜ. ΝΟΣ 

« 
« 
« 

ΨΥΧΙΑΤΡ. 

ΧΕΙΡ. ΠΑΘ. Ι 

« 
« 
« 
ΑΚΤΙΝΟΛ. Αεργ. 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Α-Β εργ. 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Β εργ 

ΣΗΜ. ΝΟΣ. 

« 
« 
« 

ΨΥΧΙΑΤΡ. 

8° ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΩΡΕΣ 

08.00-09.00 

09.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΠΑΘΟΛ. 

« 
« 
« 

ΠΡ. ΙΑΤΡ.** 

ΠΡ. ΙΑΤΡ. 

ΤΡΙΤΗ 

ΧΕΙΡ. ΠΑΘ. II 

« 
« 
« 
ΑΚΤΙΝΟΛ. Αεργ 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Α-Β εργ 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Β εργ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΑΘΟΛ. 

« 
« 
« 

ΠΡ. ΙΑΤΡ. 

ΙΑΤΡ. ΕΡΓ. 

Π Ε Μ Π Τ Η 

ΧΕΙΡ. ΠΑΘ. II 

« 
« 
« 
ΑΚΤΙΝΟΛ. Αεργ. 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Α-Β εργ. 

ΑΚΤΙΝΟΛ. Β εργ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΧΕΙΡ. ΠΑΘΟΛ.Π 

« 
« 
« 
ΠΡ. ΙΑΤΡ. 

ΠΡ. ΙΑΤΡ. 

ΙΑΤΡ. ΕΡΓ. 

Γα μαθήμωα και οι ασκήσεις του 7ου και 8ου εξαμήνου γίνονται στους χώρους Νοσοκομείων όπου είναι εγκατεστημένες οι Αρμόδιες 

Κλινικές. 

*Τια το 7ο και 8ο εξάμηνο το μάθημα της Ακτινολογίας θα διδαχθεί ως εξής: Από Α-Κ στο Α Εργαστήριο Ακτινολογίας του Αρεταίειου 

Νοσοκομείου από τον Καθηγητή κ. Α. ίουλιάμο, και από το Λ-Ω στο Β Εργαστήριο Ακτινολογίας του Νοσοκομείου "Αττικόν" από τον 

Αναπλ. Καθηγητή κ. Ν. Κελέκη. 

"Τα μαθήματα της Προληπτικής Ιατρικής γίνονται στο ΝΑΒΟ. 

"*Είναι μόνο διδασκόμενο. 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 ο υ ΚΑΙ 1 0 ο υ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Ετους 2008-09 

l i ΟΜΑΔΑ Από 1 εως 63 Α/Α καταλόγου 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

08.00 1Π εβδ. 22.09.08-28.09.08 ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 11 ΚΑΙ 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

εως 2Π εβδ. 29.09.08-05.10.08 ΚΑΙ ΤΗΝ 3η ΚΑΙ 4η ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

13.00 31 εβδ. 06.10.08-12.10.08 ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

41 εβδ. 13.10.08-19.10.08 ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 3η ΚΑΙ 4η ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 51 εβδ. 20.10.08-26.10.08 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

εως 6Π εβδ. 27.10.08-02.11.08 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

13.00 71 εβδ. 03.11.08-09.11.08 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

81 εβδ. 10.11.08-16.11.08 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

08.00 

εως 

13.00 

91 εβδ. 

101 εβδ. 

111 εβδ. 

121 εβδ. 

17.11.08-23.11.08 

24.11.08-30.11.08 

01.12.08-07.12.08 

08.12.08-14.12.08 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

131 εβδ. 

141 εβδ. 

15.12.08-21.12.08 

06.01.09-11.01.09 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

08.00 

εως 

13.00 

151 εβδ. 

161 εβδ. 

171 εβδ. 

181 εβδ. 

16.02.09-22.02.09 

23.02.09-01.03.09 

02.03.09-08.03.09 

09.03.09-15.03.09 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ! ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 08.00-10.00 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10.00-13.00 ) 

ΕΒΔΟ- ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

08.00 191 εβδ. 

εως 201 εβδ. 

13.00 211 εβδ. 

221 εβδ. 

08.00 231 εβδ. 

εως 241 εβδ. 

13.00 251 εβδ. 

261 εβδ. 

271 εβδ. 

281 εβδ. 

16.03.09-22.03.09 

23.03.09-29.03.09 

30.03.09-05.04.09 

06.04.09-12.04.09 

27.04.09-03.05.09 

04.05.09-10.05.09 

11.05.09-17.05.09 

18.05.09-24.05.09 

25.05.09-31.05.09 

01.06.09-07.06.09 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΟΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

(Κάθε φοιτητής εκπαιδεύεται για 2 εβδομάδες συνεχώς) 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΟΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΟΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

21 ΟΜΑΛΑ Από 64 εως 126 Α/Α καταλόγου 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

08.00 

εως 

13.00 

08.00 

11 εβδ. 

21 εβδ. 

31 εβδ. 

41 εβδ. 

51 εβδ. 

61 εβδ. 

71 εβδ. 

81 εβδ. 

91 εβδ. 

22.09.08-28.09.08 

29.09.08-05.10.08 

06.10.08-12.10.08 

13.10.08-19.10.08 

20.10.08-26.10.08 

27.10.08-02.11.08 

03.11.08-09.11.08 

10.11.08-16.11.08 

17.11.08-23.11.08 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

εως 

13.00 

101 εβδ. 

111 εβδ. 

121 εβδ. 

24.11.08-30.11.08 

01.12.08-07.12.08 

08.12.08-14.12.08 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ! ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 08.00-10.00 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10.00-13.00) 

131 εβδ. 

141 εβδ. 

15.12.08-21.12.08 

06.01.09-11.01.09 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

151 εβδ. 

161 εβδ. 

171 εβδ. 

181 εβδ. 

16.02.09-22.02.09 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

23.02.09-01.03.09 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

02.03.09-08.03.09 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

09.03.09-15.03.09 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

08.00 

εως 

13.00 

191 εβδ. 

201 εβδ. 

211 εβδ. 

221 εβδ. 

JP6.03.09-22.03.09 
Γ23.03.09-29.03.09 

30.03.09-05.04.09 

06.04.09-12.04.09 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

(Κάθε φοιτητής εκπαιδεύεται για 2 εβδομάδες συνεχώς) 

08.00 

εως 

13.00 

231 εβδ. 

241 εβδ. 

251 εβδ. 

261 εβδ. 

27.04.09-03.05.09 ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 23η ΚΑΙ 24η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

04.05.09-10.05.09 ΚΑΙ ΤΗΝ 25η ΚΑΙ 26η ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

11.05.09-17.05.09 ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΤΗΝ 23η ΚΑΙ 24η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

118.05.09-24.05.09 ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 25η ΚΑΙ 26η ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

271 εβδ. 

281 εβδ. 

£5.05.09-31.05.09 

01.06.09-07.06.09 

ΔΙΑΤΙΟΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ϊκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

31 ΟΜΑΛΑ Από 127 εως 189 Α/Α καταλόγου 

ΕΒΔΟ- ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

08.00 

εως 

13.00 

08.00 

εως 

13.00 

11 εβδ. 

21 εβδ. 

31 εβδ. 

41 εβδ. 

51 εβδ. 

61 εβδ. 

71 εβδ. 

81 εβδ. 

22.09.08-28.09.08 

29.09.08-05.10.08 

06.10.08-12.10.08 

13.10.08-19.10.08 

20.10.08-26.10.08 

27.10.08-02.11.08 

03.11.08-09.11.08 

10.11.08-16.11.08 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΡΙΤΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

Π Ε Μ Π Τ Η 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ! ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 08.00-10.00 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10.00-13.00) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ 
ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

91 εβδ. 

101 εβδ. 

111 εβδ. 

121 εβδ. 

17.11.08-23.11.08 

24.11.08-30.11.08 

01.12.08-07.12.08 

08.12.08-14.12.08 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΟΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΟΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΟΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΟΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

131 εβδ. 

141 εβδ. 

15.12.08-21.12.08 

06.01.09-11.01.09 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

08.00 

εως 

13.00 

151 εβδ. 

161 εβδ. 

171 εβδ. 

181 εβδ. 

16.02.09-22.02.09 

23.02.09-01.03.09 

02.03.09-08.03.09 

09.03.09-15.03.09 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

(Κάθε φοιτητής εκπαιδεύεται για 2 εβδομάδες συνεχώς) 

08.00 

εως 

13.00 

191 εβδ. 

201 εβδ. 

211 εβδ. 

221 εβδ. 

16.03.09-22.03.09 ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 19η ΚΑΙ 20η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

23.03.09-29.03.09 ΚΑΙ ΤΗΝ 21 η ΚΑΙ 22η ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

30.03.09-05.04.09 ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΤΗΝ 19η ΚΑΙ 20η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

06.04.09-12.04.09 ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 21 η ΚΑΙ 22η ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ 
ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 231 εβδ. 27.04.09-03.05.09 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

εως 241 εβδ. 04.05.09-10.05.09 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

13.00 251 εβδ. 11.05.09-17.05.09 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

261 εβδ. 18.05.09- 24.05.09 ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

271 εβδ. 

281 εβδ. 

25.05.09-31.05.09 

01.06.09-07.06.09 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

41 ΟΜΑΛΑ Από 190 εως 252 Α/Α καταλόγου 

ΩΡΑ 
ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

11 εβδ. 

21 εβδ. 

31 εβδ. 

41 εβδ. 

22.09.08-28.09.08 

29.09.08-05.10.08 

06.10.08-12.10.08 

13.10.08-19.10.08 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ! ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 08.00-10.00 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10.00-13.00) 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 51 εβδ. 20.10.08-26.10.08 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

εως 6ΐεβδ. 27.10.08-02.11.08 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

13.00 71 εβδ. 03.11.08-09.11.08 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

81 εβδ. 10.11.08-16.11.08 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

08.00 

εως 

13.00 

08.00 

εως 

13.00 

91 εβδ. 

101 εβδ. 

111 εβδ. 

121 εβδ. 

131 εβδ. 

141 εβδ. 

151 εβδ. 

161 εβδ. 

171 εβδ. 

181 εβδ. 

17.11.08-23.11.08 

24.11.08-30.11.08 

01.12.08-07.12.08 

08.12.08-14.12.08 

15.12.08-21.12.08 

06.01.09-11.01.09 

16.02.09-22.02.09 

23.02.09-01.03.09 

02.03.09-08.03.09 

09.03.09-15.03.09 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

(Κάθε φοιτητής εκπαιδεύεται για 2 εβδομάδες συνεχώς) 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 15η ΚΑΙ 16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ 17η ΚΑΙ 18η ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΤΗΝ 15η ΚΑΙ 16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 17η ΚΑΙ 18η ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

08.00 

εως 

13.00 

191 εβδ. 

201 εβδ. 

211 εβδ. 

221 εβδ. 

231 εβδ. 

241 εβδ. 

251 εβδ. 

261 εβδ. 

271 εβδ. 

281 εβδ. 

16.03.09-22.03.09 

23.03.09-29.03.09 

30.03.09-05.04.09 

06.04.09-12.04.09 

27.04.09-03.05.09 

04.05.09-10.05.09 

11.05.09-17.05.09 

18.05.09-24.05.09 

25.05.09-31.05.09 

01.06.09-07.06.09 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

51 ΟΜΑΛΑ Από 253 εως 315 Α/Α καταλόγου 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

11 εβδ. 

21 εβδ. 

31 εβδ. 

41 εβδ. 

22.09.08-28.09.08 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

29.09.08-05.10.08 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

06.10.08-12.10.08 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

13.10.08-19.10.08 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

08.00 

εως 

13.00 

51 εβδ. 

61 εβδ. 

71 εβδ. 

81 εβδ. 

20.10.08-26.10.08 

27.10.08-02.11.08 

03.11.08-09.11.08 

10.11.08-16.11.08 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

(Κάθε φοιτητής εκπαιδεύεται για 2 εβδομάδες συνεχώς) 

08.00 9Π εβδ. 17.11.08-23.11.08 ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 9η ΚΑΙ 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

εως 101 εβδ. 24.11.08-30.11.08 ΤΗΝ 11η ΚΑΙ 12η ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

13.00 ΙΠεβδ. 01.12.08-07.12.08 ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΤΗΝ 9η ΚΑΙ 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

121 εβδ. 08.12.08-14.12.08 ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 11η ΚΑΙ 12η ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

131 εβδ. 

141 εβδ. 

45.12.08-21.12.08 

06.01.09-11.01.09 

ΔΙΑΤΙΟΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΑ 

ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

08.00 

εως 

13.00 

151 εβδ. 

161 εβδ. 

171 εβδ. 

181 εβδ. 

191 εβδ. 

201 εβδ. 

211 εβδ. 

221 εβδ. 

16.02.09-22.02.09 

23.02.09-01.03.09 

02.03.09-08.03.09 

09.03.09-15.03.09 

16.03.09-22.03.09 

23.03.09-29.03.09 

30.03.09-05.04.09 

06.04.09-12.04.09 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

08.00 231 εβδ. 27.04.09-03.05.09 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

εως 241 εβδ. 04.05.09-10.05.09 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ! ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

13.00 251 εβδ. 11.05.09-17.05.09 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 08.00-10.00 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10.00-13.00) 

261 εβδ. 18.05.09-24.05.09 

271 εβδ. 

281 εβδ. 

25.05.09-31.05.09 

01.06.09-07.06.09 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

61 ΟΜΑΛΑ Από 316 εως 378 Α/Α καταλόγου 

ΩΡΑ 
ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

11 εβδ. 

21 εβδ. 

31 εβδ. 

41 εβδ. 

22.09.08-28.09.08 

29.09.08-05.10.08 

06.10.08-12.10.08 

13.10.08-19.10.08 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

(Κάθε φοιτητής εκπαιδεύεται για 2 εβδομάδες συνεχώς) 

08.00 

εως 

13.00 

51 εβδ. 

61 εβδ. 

71 εβδ. 

81 εβδ. 

20.10.08-26.10.08 ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 5η ΚΑΙ 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

27.10.08-02.11.08 ΤΗΝ 7η ΚΑΙ 8η ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

03.11.08-09.11.08 ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΤΗΝ 5η ΚΑΙ 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

10.11.08-16.11.08 ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 7η ΚΑΙ 8η ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ 
ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 

εως 

13.00 

91 εβδ. 

101 εβδ. 

111 εβδ. 

121 εβδ. 

131 εβδ. 

141 εβδ. 

17.11.08-23.11.08 

24.11.08-30.11.08 

01.12.08-07.12.08 

08.12.08-14.12.08 

15.12.08-21.12.08 

06.01.09-11.01.09 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΩΤΟΡ/ΛΟΠΑ 

ΕΒΔΟ- ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

08.00 

εως 

13.00 

08.00 

εως 

13.00 

151 εβδ. 

161 εβδ. 

171 εβδ. 

181 εβδ. 

191 εβδ. 

201 εβδ. 

211 εβδ. 

221 εβδ. 

16.02.09-22.02.09 

23.02.09-01.03.09 

02.03.09-08.03.09 

09.03.09-15.03.09 

16.03.09-22.03.09 

23.03.09-29.03.09 

30.03.09-05.04.09 

06.04.09-12.04.09 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΡΙΤΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

Π Ε Μ Π Τ Η 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ! ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 08.00-10.00 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10.00-13.00) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΡΟΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΑ 
ΕΒΔΟ

ΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΜΑΘΗΜΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00 231 εβδ. 27.04.09-03.05.09 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

εως 241 εβδ. 04.05.09-10.05.09 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

13.00 251 εβδ. 11.05.09-17.05.09 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

261 εβδ. 18.05.09-24.05.09 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 11ου ΚΑΙ 12ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Οι ΣΤ'ετείς φοιτητές έτους 2008-2009 θα ασκηθούν κυκλικά, καθ" ομάδες φοιτητών, στο 11ο και 12ο εξάμηνο στην: 

α) Παθολογική Κλινική επί 12 εβδομάδες 

β) Ψυχιατρική Κλινική επί 4 εβδομάδες 

γ) Παιδιατρική Κλινική επί 10 εβδομάδες 

δ) Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας επί 7 εβδομάδες 

ε) Χειρουργική Κλινική επί 7 εβδομάδες 

στ) Ιατροδικαστική και Τοξικολογία επί 1 εβδομάδα 

Το ωράριο για Κλινικές είναι 8:00” εως 14:00” καθημερινά (5 ήμερες χ 6 ώρες) και αντίστοιχες εφημερίες συμφωνά με το πρόγραμμα 

που εκπονείται από την αρμόδια Κλινική από το χρονικό διάστημα 25.8.2008 εως 14.6.2009. 

Η Ιατροδικαστική και Τοξικολογία θα διδαχθεί στο 11ο εξάμηνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 14:30” -16:30”, στο Νέο Αμφιθέατρο του Β' 

ορόφου (ΝΑΒΟ). Το ωράριο της μιας εβδομάδας άσκησης στο Νεκροτομείο θα καθοριστεί από το ΔΕΠ της Ιατροδικαστικής και Τοξι

κολογίας. 

Οι φοιτητές (σύνολο 345) χωρίζονται με βάση τον αύξοντα αριθμό καταλόγου σε 3 ομάδες: 

11: 1-115 

21: 116-230 

31: 231-345 

για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους κλινικών ασκήσεων: διάρκειας 14 εβδομάδων η κάθε μια. 

Στην 11 χρονική περίοδο: 25-08-2008 έως 30-11-2008 

11 ομάδα: 1-115 θα ασκηθεί στην Παθολογία + Ιατροδικαστική 

21 ομάδα: 116-230 θα ασκηθεί στην Παιδιατρική + Ψυχιατρική 

31 ομάδα: 231-345 θα ασκηθεί στην Γυναικολογία + Χειρουργική 

Στην 21 χρονική περίοδο: 1-12-2008 έως 8-03-2008 

11 ομάδα: 1-115 θα ασκηθεί στην Παιδιατρική + Ψυχιατρική 

21 ομάδα: 116-230 θα ασκηθεί στην Γυναικολογία + Χειρουργική 

31 ομάδα: 231-345 θα ασκηθεί στην Παθολογία + Ιατροδικαστική 

Στην 31 χρονική περίοδο: 9-03-2009 εως 14-06-2009 

11 ομάδα: 1-115 θα ασκηθεί στην Γυναικολογία + Χειρουργική 

21 ομάδα: 116-230 θα ασκηθεί στην Παθολογία + Ιατροδικαστική 

31 ομάδα: 231-345 θα ασκηθεί στην Παιδιατρική + Ψυχιατρική 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α' ΟΜΑΔΑ 1-115 

ΠΑΘΟΛΟΠΑ-ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΑΡ.ΚΑΤ. 

46-59 

16-30 

88-101 

60-73 

74-87 

.01-15 

102-115 

31-45 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

Α' ΠΡΟΠ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΑΘΟΛ. 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Β' ΠΡΟΠ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

25.08.08-31.08.08 

25.08.08-31.08.08 

25.08.08-31.08.08 

25.08.08-31.08.08 

25.08.08-16.11.08 

25.08.08-16.11.08 

25.08.08-16.11.08 

25.08.08-16.11.08 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

01.09.08-07.09.08 

01.09.08-07.09.08 

01.09.08-07.09.08 

01.09.08-07.09.08 

17.11.08-23.11.08 

17.11.08-23.11.08 

17.11.08-23.11.08 

17.11.08-23.11.08 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝ. 08.09.08-30.11.08 

ΘΕΡΑΠΕπίΚΗ 08.09.08-30.11.08 

Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝ. 08.09.08-30.11.08 

Δ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝ. 08.09.08-30.11.08 

ΚΕΝΟ 24.11.08-30.11.08 

ΚΕΝΟ 24.11.08-30.11.08 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 24.11.08-30.11.08 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 24.11.08-30.11.08 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

.01-23 

93-115 

47-69 

24-46 

70-92 

Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

01.12.08-08.02.09 

01.12.08-08.02.09 

01.12.08-08.02.09 

01.12.08-28.12.08 

01.12.08-28.12.08 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

09.02.09-08.03.09 

09.02.09-08.03.09 

09.02.09-08.03.09 

29.12.08-08.03.09 

29.12.08-08.03.09 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

78-87 

88-96 

21-30 

31-39 

97-106 

107-115 

59-68 

69-77 

.01-10 

.11-20 

40-49 

50-58 

Α' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Á' MAI Επί ΚΗ 

Β' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Á' MAI Επί ΚΗ 

Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Β' MAI Επί ΚΗ 

Δ'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Β' MAI Επί ΚΗ 

Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Γ MAI Επί ΚΗ 

Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Γ Μ ΑΙ Επί ΚΗ 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

09.03.09-26.04.09 

Á' MAI Επί ΚΗ 

Α' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Á' MAI Επί ΚΗ 

Β' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Β' MAI Επί ΚΗ 

Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Β'MAI Επί ΚΗ 

Δ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Γ Μ ΑΙ Επί ΚΗ 

Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Γ Μ ΑΙ Επί ΚΗ 

Γ'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 

27.04.09-14.06.09 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Β' ΟΜΑΛΑ 116-230 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΑΡ.ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑ 

116-138 Β'ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

208-230 Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

162-184 Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

139-161 Α'ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

185-207 Α'ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

25.08.08-02.11.08 

25.08.08-02.11.08 

25.08.08-02.11.08 

25.08.08-21.09.08 

25.08.08-21.09.08 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

03.11.08-30.11.08 

03.11.08-30.11.08 

03.11.08-30.11.08 

22.09.08-30.11.08 

22.09.08-30.11.08 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

193-202 Α'ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

203-211 Α'ΜΑΙΕπίΚΗ 

136-145 Β'ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

146-154 Α'ΜΑΙΕπίΚΗ 

212-221 Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

222-230 Β'ΜΑΙΕπίΚΗ 

174-183 Δ'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

184-192 Β'ΜΑΙΕπίΚΗ 

116-126 Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

127-135 Γ'ΜΑΙΕπίΚΗ 

155-164 Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

165-173 Γ MAI Επί ΚΗ 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

01.12.08-18.01.09 

Á' MAI Επί ΚΗ 

Α' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Á' MAI Επί ΚΗ 

Β' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Β' MAI Επί ΚΗ 

Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Β'ΜΑΙΕπίΚΗ 

Δ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Γ Μ ΑΙ Επί ΚΗ 

Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Γ Μ ΑΙ Επί ΚΗ 

Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

19.01.09-08.03.09 

ΠΑΘΟΛΟΠΑ-ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

175-188 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

131-145 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

203-216 ΚΕΝΟ 

175-188 ΚΕΝΟ 

189-202 Α'ΠΡΟΠ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

116-130 ΠΑΘΟΛ. 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

217-230 Β'ΠΡΟΠ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

146-160 Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

09.03.09-15.03.09 

09.03.09-15.03.09 

09.03.09-15.03.09 

09.03.09-15.03.09 

09.03.09-31.05.09 

09.03.09-31.05.09 

09.03.09-31.05.09 

09.03.09-31.05.09 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

16.03.09-22.03.09 

16.03.09-22.03.09 

16.03.09-22.03.09 

16.03.09-22.03.09 

01.06.09-07.06.09 

01.06.09-07.06.09 

01.06.09-07.06.09 

01.06.09-07.06.09 

Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

ΘΕΡΑΠΕπίΚΗ 

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

Δ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

23.03.09-14.06.09 

23.03.09-14.06.09 

23.03.09-14.06.09 

23.03.09-14.06.09 

08.06.09-14.06.09 

08.06.09-14.06.09 

08.06.09-14.06.09 

08.06.09-14.06.09 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Γ ΟΜΑΛΑ 231-345 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΑΡ.ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

308-317 Α'ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

25.08.08-12.10.08 Á' MAI Επί ΚΗ 13.10.08-30.11.08 

318-326 Α'ΜΑΙΕπίΚΗ 25.08.08-12.10.08 Α' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

13.10.08-30.11.08 

259-260 Β'ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

25.08.08-12.10.08 Á' MAI Επί ΚΗ 13.10.08-30.11.08 

261-269 Α'ΜΑΙΕπίΚΗ 25.08.08-12.10.08 Β' ΠΡΟΠ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

13.10.08-30.11.08 

327-336 Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 25.08.08-12.10.08 Β' MAI Επί ΚΗ 13.10.08-30.11.08 

337-345 Β'ΜΑΙΕπίΚΗ 25.08.08-12.10.08 Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13.10.08-30.11.08 

289-298 Δ'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 25.08.08-12.10.08 Β'ΜΑΙΕπίΚΗ 13.10.08-30.11.08 

299-307 Β' MAI Επί ΚΗ 25.08.08-12.10.08 Δ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13.10.08-30.11.08 

231-241 Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 25.08.08-12.10.08 Γ Μ ΑΙ Επί ΚΗ 13.10.08-30.11.08 

242-250 Γ MAI Επί ΚΗ 25.08.08-12.10.08 Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13.10.08-30.11.08 

270-279 Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 25.08.08-12.10.08 Γ Μ ΑΙ Επί ΚΗ 13.10.08-30.11.08 

280-288 Γ MAI Επί ΚΗ 25.08.08-12.10.08 Γ'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13.10.08-30.11.08 

ΠΑΘΟΛΟΠΑ-ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

276-289 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

246-260 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

318-331 ΚΕΝΟ 

290-303 ΚΕΝΟ 

304-317 Α'ΠΡΟΠ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

231-245 ΠΑΘΟΛ. 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

332-345 Β' ΠΡΟΠ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

261-275 Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

01.12.08-07.12.08 

01.12.08-07.12.08 

01.12.08-07.12.08 

01.12.08-07.12.08 

01.12.08-22.02.09 

01.12.08-22.02.09 

01.12.08-22.02.09 

01.12.08-22.02.09 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

08.12.08-14.12.08 

08.12.08-14.12.08 

08.12.08-14.12.08 

08.12.08-14.12.08 

23.02.09-01.03.09 

23.02.09-01.03.09 

23.02.09-01.03.09 

23.02.09-01.03.09 

Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

ΘΕΡΑΠΕπίΚΗ 

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

Δ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝ. 

ΚΕΝΟ 

ΚΕΝΟ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

15.12.08-08.03.09 

15.12.08-08.03.09 

15.12.08-08.03.09 

15.12.08-08.03.09 

02.03.09-08.03.09 

02.03.09-08.03.09 

02.03.09-08.03.09 

02.03.09-08.03.09 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

231-253 Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 09.03.09-17.05.09 Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18.05.09-14.06.09 

323-345 Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 09.03.09-17.05.09 Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18.05.09-14.06.09 

277-299 Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 09.03.09-17.05.09 Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18.05.09-14.06.09 

254-276 Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 09.03.09-05.04.09 Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 06.04.09-14.06.09 

300-322 Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 09.03.09-05.04.09 Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 06.04.09-14.06.09 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

| Α’ Τ Ο Μ Ε Α Μ Ο Ρ Φ Ο Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Υ | 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Γονίδια και Αναπτυξιακή 

Βιολογία 

2. Αναγεννητική 

Ιατρική και Μοριακή 

Θεραπεία 

3. Περιβαλλοντική 

Φαρμακολογία 

4. Αλληλεπιδράσεις 

Φαρμάκων 

5. Ο Εργαστηριακός 

Έλεγχος της Ανα

πνευστικής Λειτουργίας 

6. Ογκογονίδια και Αυξητικοί 

Παράγοντες στην Βιολογία 

του Καρκίνου 

7. Εργαστηριακή 

Διαγνωστική Βιοχημεία 

και Ανοσοβιοχημεία 

8. Σύγχρονη 

της Άσκηο 

Φυσιολογία 

ης 

9. Εισαγωγή στην 

Ενδοκρινο/ |6γία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό 

3,5,7,9,11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Εαρινό 

6,8,10,12 

Χειμερινό 

5,7,9,11 

Χειμερινό 

3,5,7,9,11 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Χειμερινό 

5,7,9,11 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Δευτέρα 

14.00-16.00 

Εργ. Ιστολ,-Εμβρυολ. 

Τετάρτη 

15.00-17.00 

Αίθουσα Σεμιναρίων 

Κτηρίου Τετραπόλεως 

Δευτέρα 

15.00-17.00 

Αμφ. Εργ. Πειρ. 

Φαρμακολογίας 

Πέμπτη 

15.00-17.00 

Εργ. Φαρμ. 

Δευτέρα 

15.00-16.30 

Εργ. Φυσιολογίας 

Τρίτη 

15.00-16.00 

Εργ. Ιστολ,-Εμβρυολ. 

Τρίτη 

14.00-15.30 

Εργ. Βιολ. Χημείας 

Παρασκευή 

14.00-16.00 

Μικρό Αμφιθ. 

Φυσιολογίας 

Δευτέρα 

14.00-16.00 

ΝΑΒΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Ε. Μαρίνος 

Μ. Κουλουκουσα 

Ν. Ανάγνου και 

μέλη ΔΕΠ 

Χ. Λιάπη 

Ν. Σιταράς 

Α. Τυλιγάδα 

Ι. Μεσσάρη 

Π. Γαλανοπουλου 

Π. Μπεχράκης 

Β. Γοργουλης 

Κ. Τρουγκος 

Π. Μουτσάτσου 

Α. Τριαντάφυλλου 

Χ. Νουνόπουλος 

Α. Παπαπαναγιώτου 

Κλ. Δήμα 

Χ. Πιπερή 

Χρ. Κρουπης 

Μ. Νταλαμάγκα 

Ε. Κασσή 

Μ. Κουτσιλιέρης 

Ε. Κάμπερ 

Χ. Κόνσουλας 

Θ. Βασιλακόπουλος 

Α. Μήτσου 

Μ. Μαριδάκη 

Σ. Τσακίρης 

Μ. Κουτσιλιέρης 

Γ. Χρουσος 

Χ. Λιάπη 

Ε. Διαμαντή 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Μ. Αλεβιζάκη 

Γ. Μαστοράκος 

Ε. Λαμπρινουδάκη 

Γ. Κάλτσας 

10. Θέματα Μοριακής 

Ιατρικής 

11. Κυτταρική Φυσιολογία 

Νευρικού Συστήματος 

12. Πειραματική 

Εμβρυολογία 

13. Φυσιολογία της 

Γήρανσης 

14. Κοινωνική 

Φαρμακολογία 

15. Βιοχημεία της 

Διατροφής 

16. Βασικές αρχές 

Χημικής και 

Βιολογικής εξέλιξης 

17. Φάρμακα: Ιατρικός, 

Κοινωνικός και 

Πολιτικός Ρόλος 

18. Ιατρική και Νους 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Εαρινό 

2,4,6,8,10,12 

Χειμερινό 

3,5,7,9,11 

Εαρινό 

2,4,6,8,10,12 

Χειμερινό 

3,5,7,9,11 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Χειμερινό 

3 

Εαρινό 

2,4 

Εαρινό 

2,4,6,8 

Παρασκευή 

14.00-16.00 

Αιθ. Εργαστ. Βιολογικής 

Χημείας 

Δευτέρα 

14.00-16.00 

Μικρό Αμφιθ. Φυσιολογίας 

Τετάρτη 

14.00-15.30 

Εργ. Ιστολ,-Εμβρυολ. 

Πέμπτη 

16.00-18.00 

Αμφ. Φυσιολ. (μικρό) 

Δευτέρα 

14.30-16.30 

Νέο αμφιθέατρο Εργ. 

Φαρμακολογίας 

Τετάρτη 

13.00-15.00 

Αιθ. Εργαστηρίου 

Βιολογικής Χημείας 

Πέμπτη 

13.00 

Αίθουσα σεμιναρίων 

εργ. Βιολογικής Χημείας 

Ημέρα-ώρα-αμφιθέτρο 

θα ανακοινωθούν 

Ημέρα θα ανακοινωθεί 

15.00-16.00 Αιθ. σεμιναρίων 

Εργ. Βιολ. Χημείας 

Α. Παπαβασιλείου 

Μ. Κουτσιλιέρης 

Στ. Κουλοχέρη 

Ε. Διαμάντη-Κανδαρά-

κη 

Ι. Κιάρης 

Χ. Πιπέρη 

Ε. Κασσή 

Π. Κουνιώτη-

Κροντήρη 

Ρ. Αγγελοπούλου 

Σ. Τσακίρης 

Π. Αγγελογιάννη 

Χ. Λιάπη 

Κ. Κωνσταντόπουλος 

Α. Τριαντάφυλλου 

Χ. Νουνόπουλος 

Ι. Κιάρης 

Φ. Αλικαρβης 

Ν. Σιταράς 

Ζ. Παπαδοπουλου-

Νταϊφώτη 

Χ. Τεσσερομάτη 

Κ. Πάντος 

Ι. Μεσσάρη 

Α. Τριαντάφυλλου 

Χ. Νουνόπουλος 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Δ^πΚηιιπΐι/ηή r r n n r 2 0 0 8 - 2 0 0 9 (OUVÉYEI"'1 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

19. Φυσιολογική 

Απεικονιστική 

Ανατομική 

20. Φυσιολογία του 

Οστίτη Ιστού 

21. Ηλεκτρονικοί 

Υπολογιστές στην 

Ιατρική 

22. Φυσική 

Ανθρωπολογία Ι -

Εξέλιξη του Ανθρώπου 

23. Φυσική Ανθρωπολογία 

II - Σκελετική & 

Πληθυσμιακή 

Ανθρωπολογία 

24. Γενική Κλινική 

Ανατομική 

25. Κλινική 

Νευροανατομία 

26. Βιοχημεία της 

Αθηροσκλήρυνσης 

27. Παθολογική Ανατομική 

του Δέρματος βάσει 

των Παθοφυσιολογικών 

Μηχανισμών 

28. Παθολογική Ανατομική 

των Περιβαλλοντο

λογικών Επιδράσεων 

στον Ανθρωπο 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Εαρινό 

2,4,6 

Χειμερινό 

1,3,5,7,9,11 

Εαρινό 

2,4,6,8,10,12 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Εαρινό 

6,8,10,12 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Χειμερινό 

9,11 

Εαρινό 

6,8,10 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Τρίτη 

16.00-18.00 

Εργ. Πειρ. Φαρμακολ. 

Πέμπτη 

14.00-16.00 

Μικρό Αμφ. Φυσιολογίας 

Θα ανακοινωθούν 

Θα ανακοινωθούν 

Θα ανακοινωθούν 

Θα ανακοινωθεί 

Αμφ. Ανατομίας 

Θα ανακοινωθεί 

Αμφ. Ανατομίας 

Δευτέρα 

14.00-16.00 

Αιθ. Εργαστηρίου 

Βιολογικής Χημείας 

Τρίτη 

15.00-16.30 

Πέμπτη 

15.00-18.00 

Εργ. Παθ. Ανατομείο 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Σ. Αναγνωστοπούλου 

και μέλη ΔΕΠ 

του Α' Εργ. 

Ακτινολογίας 

Μ. Κουτσιλιέρης 

Ε. Γεωργίου 

Π. Μουτσάτσου 

Μ. Αλεβιζάκη-Χαρχα-

λάκη 

Ε. Διαμαντή 

Ε. Λαμπρινουδάκη 

Ε. Γεωργίου 

και μέλη Δ.Ε.Π. του 

Εργαστηρίου 

Θ. Πίτσιος 

Θ. Πίτσιος 

Σ. Αναγνωστοπούλου 

Π. Σκανδαλάκης και 

όλο το Δ.Ε.Π. 

του Εργαστηρίου 

Σ. Αναγνωστοπούλου 

Α. Παπαπαναγιώτου 

Α. Παπαβασιλείου 

Π. Μουτσάτσου 

Α. Ζαχαρή 

Δ. Τουσουλης 

Κ. Τουτουζας 

Κ. Αρώνη 

Ν. Καβάντζας 

Π. Νικολοπουλου-

Σταμάτη 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

29. Μοριακή Κλινική 

Μικροβιολογία 

30. Διαγνωστικές και 

Θεραπευτικές 

Εφαρμογές στην 

Πυρηνική 

Ιατρική 

31. Μαγνητική-Αξονική 

Τομογραφία και 

Υπέρηχοι (Λ Εργ. 

Ακτινολογίας) 

32. Ανοσοϊστοχημεία 

στην Παθολογική 

Ανατομική 

33. Κλινική Κυτταρολογία 

34. Ιατρική Ευθύνη και 

Δεοντολογία 

35. Παθολογική Ανατομία 

Γαστρεντερικού 

36. Ναρκωτικά 

37. Επεμβατική Ακτινολογία 

(Β' Εργ. Ακτινολογίας) 

38. Νευροακτινολογία 

(Διαγνωστική -

Επεμβατική) 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό 

9,11 

Εαρινό 

8,10,12 

Εαρινό 

8,10,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

8,10,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

8,10,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Τρίτη 

14.00-15.30 

Αμφ. Μικροβιολογίας 

Θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Τρίτη 

14.00-15.30 

Μαγγίνειο 

Δευτέρα 

15.00-17.00 

Εργ. Παθ. Ανατομείου 

Πέμπτη 

15.00-17.00 

Εργ. Παθ. Ανατομείου 

Πέμπτη 

17.00-18.30 

Εργ. Ιατροδικαστικής 

Πέμπτη 

15.00-17.00 

Θα ανακοινωθούν 

από το ΔΕ.Π. 

Δευτέρα 

16.00-18.00 

Παρασκευή 

14.30-16.30 

Δευτέρα 

15.00-18.00 

Ευγενίδειο Θερ. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Α. Κωτσοβίλη 

Κ. Σταματελοπουλου 

Ι. Προυσκας 

Α. Μητρουσια 

Ε. Κουρτη 

Γ. Αρσένης 

Π. Τάσιος 

Α. Σταυρακα-Κακαβάκη 

Γ. Λυμουρης 

Π. Δημητρίου 

Μ. Λύρα 

Α. Γουλιάμος 

Λ. Νακοπουλου 

Σ.Τσελένη-Μπαλαφουτα 

Κ. Αρώνη 

Π. Αθανασιάδου 

Σ.Τσελένη-Μπαλαφουτα 

Π. Καρακίτσος 

Α. Πολίτη 

ΔΕ.Π. εργαστηρίου 

Ιατροδικαστικής και 

Τοξικολογίας 

Λ. Νακοπουλου 

Ε. Παρασκευάκου 

Ε. Τσελένη 

Ε. Αγαπητός 

Π. Κορκολοπουλου 

Α. Λάζαρης 

ΔΕ.Π. εργαστηρίου 

Ιατροδικαστικής και 

Τοξικολογίας 

Η. Μπρούντζος 

Κ. Μαλαγάρη 

Μ. Παπαθανασίου 

Κ. Μαλαγάρη 

Η. Μπρούτζος 

Μ. Παπαθανασίου 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Δ^πΚηιιπΐι/ηή r r n n r 2 0 0 8 - 2 0 0 9 (OUVÉYEI"'1 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

39. Παιδοακτινολογία 

(Διαγνωστική -

Επεμβατική) 

40. Ακτινοανατομία 

41.Ακτινοθεραπευτική 

Ογκολογία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Εαρινό 

8,10,12 

Χειμερινό 

1,3,5,7 

Εαρινό 

8,10,12 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Δευτ. Τετ. 

15.00-18.00 

Ευγενίδειο Θερ. 

Τετάρτη 

15.00-18.00 

Ευγενίδειο Θερ. 

Θα ανακοινωθεί από 

το Δ.Ε.Π. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Κ. Μαλαγάρη 

Η. Μπρούτζος 

Μ. Παπαθανασίου 

Κ. Μαλαγάρη 

Η. Μπρούτζος 

Ι. Κουβαρης 

42. Ολιστική Αγωγή 

Ασθενών με Χρόνιες 

Καταληκτικές και μη 

Παθήσεις 

Εαρινό 

8,10,12 

Δευτ. Τετάρ. Παρ. 

15.00-17.00 

Αιθ. Εργ. Ακτινολ. 

Αρεταιείου Νοσ. 

Κ. Μυστακίδου 

Ι. Κουβαρης 

Β. Κουλουλίας 

Β. Σμυρνιώτης 

Π. Σακκάς 

Κ. Γεννατάς 

Χ. Παπαδημητρίου 

Α. Τραυλού 43. Αιμόσταση-Ιατρική Χειμερινό 

Μεταγγίσεων 7,9,11 

Θα ανακοινωθεί από 

το Δ.Ε.Π. 

44. Ιστοπαθολογία του 

Εμβρύου και του 

Πλακούντα 

Εαρινό 

6,10,12 

Δευτέρα 

15.30-17.00 

Νέο Αμφ. Αρεταιείου Νοσ. 

Α. Κόνδη 

Ε. Καρβουνη 

Π. Καϊρη 

Ε. Αγαπητός 

45. Κλινικοπαθολογο-

ανατομική προσέγγιση 

των συχνότερων κα

κοηθών νεοπλασμάτων 

του ανθρώπου 

Χειμερινό, Εαρινό 

3,4,5,6,7,8,9,10 

Θα ανακοινωθούν Λ. Νακοπουλου 

και μέλη Δ.Ε.Π. 

του Εργαστηρίου 

46. Παθολογική Ανατομική Εαρινό 

του Αιμοποιητικου 6,8,10,12 

Συστήματος 

Τρίτη 

14.00-16.00 

Α' Εργαστ. Παθολογικής 

Ανατομικής 

Ε. Πατσουρης 

και μέλη Δ.Ε.Π. 

του Εργαστηρίου 

47. Παθολογική Ανατομική Χειμερινό 

του Νευρικού 5,7,9,11 

Συστήματος 

Τρίτη 

14.00-16.00 

ΑΈργαστ. Παθολογικής 

Ανατομικής 

Ε. Πατσουρης 

48. Μοριακή Παθολογική Εαρινό 

Ανατομική-Παθογενετικοί 6,8,10,12 

Μηχανισμοί των νόσων 

Τετάρτη 

14.00-16.00 

Α' Εργαστ. Παθολογικής 

Ανατομικής 

Ε. Πατσουρης 

49. Γενετική 

Ιατροδικαστική 

Χειμερινό-Εαρινό 

6,7,8,9,10,11,12 

Εργαστ. Ιατροδικαστικής 

και Τοξικολογίας 

Μ. Γεωργίου 

Κ. Μαραβέλιας 

Χ. Σπηλιοπουλου 

ΐκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

50. Κλινική 

Ενδοκρινολογία 

51. Νεφρολογία 

52. Λοιμώξεις 

53. Ρευματολογία 

54. Ηλεκτρο

καρδιογράφημα 

55. Φαρμακευτικά 

Εξανθήματα 

56. Παραενοπλασματικές 

Εκδηλώσεις στο Δέρμα 

+ Αλλεργιολογία + 

Δερματολογία και 

Κλινική Ανοσολογία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

8,10,12 

Εαρινό 

10,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Θα ανακοινωθούν 

από το ΔΕ.Π. 

Αρεταίειο Νοσ. 

14.00-17.00 

16.00-17.00 

Ημέρες και χώρος 

θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Τρίτη 

15.30-17.00 

Αιθ. υπόγειο 

Φυσιολογίας 

Τρίτη-Πέμπτη 

16.30-19.00 

ΝΑΒΟ 

Θα ανακοιν. από 

το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοιν. από 

το Δ.Ε.Π. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Ε. Χατζηδάκης 

Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη 

Μ. Αλεβιζάκη 

Γ. Χρούσος 

Γ. Δημητριάδης 

Χ. Λιάπη 

Γ. Μαστοράκος 

Χ. Κανάκα 

Γ. Κάλτσας 

Ε. Μπουτάτη 

Π. Χαλβατσιώτης 

Μ. Θεοδωράκης 

Μ. Πέππα 

Α.Ε. Ράπτης 

Ε. Χατζηαγγελάκη 

Ν. Τούντας 

Ε. Λαμπρινουδάκη 

Ε. Τζανάτου-Εξάρχου 

Ε. Γιαμαρέλλου 

Κ. Κανελλακοπούλου 

Γ. Πετρίκκος 

Ε. Γιαμαρέλλος-

Μπουρμπούλης 

Γ. Βαϊόπουλος 

Π. Σφηκάκης 

Δ. Βασιλόπουλος 

Δ. Χαραλαμπόπουλος 

Δ. Παπαδογιάννης 

Α. Κατσάμπας 

Α. Κατσαρού 

Ε. Κουμαντάκη 

Ι. Δανοπουλου 

Α. Στρατηγός 

Σ. Γεωργαλά 

Ν. Σταυριανέας 

Γ. Αυγερινού 

Χ. Αντωνίου 

Δ. Ρηγόπουλος 

Α. Κατσαρού 

Δ. Καλογερομήτρος 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

ς 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

57. Σύγχρονη 

Αφροδισιολογία 

& A1DS 

58. Ηπατολογία 

59. Βρογχικό Ασθμα 

60. Καρκίνος Πνεύμονος 

61. Επείγοντα 

Καρδιολογικά 

Προβλήματα 

62. Γαστρεντερολογία 

63. Διαγνωστική και 

Θεραπευτική 

Ενδοσκόπηση 

64. Καρδιοαναπνευστική 

Αναζωογόνηση 

65. Γενική Ιατρική 

66. Κλινική Φαρμακολογία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Χειμερινό 

9,11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

8,10,12 

Χειμερινό, Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Χειμερινό, Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Χειμερινό, Εαρινό 

5,6,7,8,9,10,11,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

Χειμερινό 

9,11 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Τρίτη 

18.00-20.00 

Αμφ. Ι.Γ.Ν. 

Θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Αμφ. Γ. Ν. Αττικόν 

Θα ανακοινωθούν από 

το Δ.Ε.Π. 

Αμφ. Γ. Ν. Αττικόν 

Οι ημέρες θα ανακοινωθούν 

από το ΔΕ.Π. 

16.00-18.00 

Αιθ. Διαλ. Εργ. Πειραμ. Χειρ. 

& Χειρ. Έρευνας 

Θα ανακοινωθούν 

Τετάρτη 

14.00-16.00 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Ν. Σταυριανέας 

Α. Κατσάμπας 

Μ. Χατζηβασιλείου 

Χ. Αντωνίου 

Ε. Κουμαντάκη 

Ι. Αλεξίου 

Σ. Ντουράκης 

Ι. Κοσκινάς 

Χ. Ρούσσος 

Μ. Βεσλεμές 

Κ. Χατζησταύρου 

Μ. Αλχανάτ 

Ν. Κουλούρης 

Α. Καρακατσάνη 

Χ. Ρούσσος 

Μ. Βεσλεμές 

Κ. Χατζησταύρου 

Μ. Αλχανάτ 

Ν. Κουλούρης 

Α. Καρακατσάνη 

Α. Γουλιάμος 

Δ. Δαρδούφας 

Χ. Στεφανάδης 

Δ. Κρεμαστινός 

Σ. Λαδάς 

Σ. Λαδάς 

Λ. Παπαδημητρίου 

Χρ. Στεφανάδης 

Χρ. Στάικου 

Κ. Γκατσούλης 

Χ. Σπηλιοπούλου 

Χρ. Στεφανάδης και 

μέλη ΔΕ.Π. 

Μ. Νανά 

Μ. Θεοδωράκης και 

Αμφιθ. Θεραπευτικής Κλινικής μέλη Δ.Ε.Π. Κλινικής 

Νοσοκ. «Αλεξάνδρα» 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

67. Κλινική και Θεραπευτική 

Γηριατρική 

68. Ενδοκρινικές Μεταβο

λικές Διαταραχές 

στους Βαρέως 

Πάσχοντες 

69. Παθήσεις του Πεπτικού 

Συστήματος: Από την 

Παθοφυσιολογία στη 

Θεραπεία 

70. Καρδιακή Ανεπάρκεια 

71. Τεκμηριωμένη Ιατρική 

72. Ηλεκτροφυσιολογία-

Αρρυθμίες, Διάγνωση 

και Θεραπεία 

73. Επεμβατική 

Καρδιολογία 

74. Προληπτική 

Καρδιολογία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Εαρινό 

10,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

8,10,12 

Εαρινό 

8,10,12 

Χειμερινό 

9,11 

Εαρινό 

10,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Τετάρτη 

14.00-16.00 

Αμφιθ. Θεραπευτικής 

Κλινικής 

Νοσοκ. «Αλεξάνδρα» 

Τρίτη 

15.00-17.00 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 

Αμφιθ. «Αρεταίος» 

Θα ανακοινωθούν 

από το ΔΕ.Π. 

Αμφιθ. Ιπποκράτειου Νοσοκ. 

Τρίτη 

18.00-20.00 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Χ. Παπαδημητρίου 

Μ. Θεοδωράκης και 

μέλη ΔΕ.Π. Κλινικής 

Ι. Δημοπουλου 

Γ. Χρούσος 

Γ. Κάλτσας 

Μ. Αλεβιζάκη 

Γ. Μαστοράκος 

Ε. Διαμαντή 

Α. Αρμαγανίδης 

Σ. Ορφανός 

Η. Τσαγκάρης 

Γ. Δημόπουλος 

Δ. Χατζηδάκης 

Μ. Πέππα 

Γ. Δημητριάδης 

Ε. Γιαμαρέλλος 

Ε. Λαμπρινουδάκη 

Α. Αρχιμανδρίτης 

Σ. Ντουράκης 

Ι. Κοσκινάς 

Γ. Παπαθεοδωρίδης 

Σ. Μανωλακόπουλος 

Ι. Νανάς και 

μέλη ΔΕ.Π. Κλινικής 

Αμφιθ. Θεραπευτικής Κλινικής 

Νοσοκ. «Αλεξάνδρα» 

Δευτέρα 

16.00-18.00 

Αμφιθ. «Αττικόν» 

Δευτέρα και Τετάρτη 

15.00-17.00 

Αμφιθ. «Αττικόν» 

Πέμπτη 

15.00-17.00 

Αμφιθ. Α' Καρδιολογικής 

Κλινικής 

Νοσ. «Ιπποκράτειον» 

Νοσ. «Ιπποκράτειον» 

Α. Αρμαγανίδης 

Δ. Κρεμαστινός 

Ν. Δαγρές 

Ε. Ηλιοδρομίτης 

Χρ. Στεφανάδης 

Χρ. Στεφανάδης 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Δ^πΚηιιπΐι/ηή r r n n r 2 0 0 8 - 2 0 0 9 (OUVÉYEI"'1 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

75. Χειρουργική Χειρός-

Μικροχειρουργική 

76. Αρθρίτιδες 

77. Μεταβολικά 

Νοσήματα Οστών 

78. Αμεση Αντιμετώπιση 

Πολυτραυματία 

79. Ειδικά Προβλήματα-

Οφθαλμολογία 

80. Όγκοι Κεφαλής και 

Τραχήλου - O.P.A. 

81. Χειρουργικές 

Λοιμώξεις και Οξέα 

Προβλήματα Κοιλίας 

82. Ανδρική Υττογονιμό-

τητα Σεξουαλική 

Ανεπάρκεια 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

8,10,12 

Χειμερινό 

9,11 

Τρίτη & Πέμπτη 

15.00-18.00 

Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Δευτέρα & Τρίτη 

15.00-18.00 

Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

ΚΟΦΚΑ 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

15.00-18.00 

Αμφ. Αρεταιείου Νοσοκ. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Αμφ. Λαϊκού Νοσοκομείου 

Α. Ζούμπος 

Ν. Ευσταθόπουλος 

Ν. Παπαϊωάννου 

Ι. Δοντά 

Σ. Κατσαραγάκης 

Γ. Ζωγράφος 

Μ. Κωνσταντουλάκης 

Π. Εκατομάτη 

Χ. Κουτσανδρέα 

Π. Θεοδοσιάδης 

Α. Σισμάνης 

και Δ.Ε.Π. της 

κλινικής 

Δ. Βώρος 

και ΔΕ.Π. της 

Κλινικής 

Κ. Κωνσταντινίδης 

Δ. Μητρόπουλος 

Χ. Αλαμάνης 

83. Λιθίαση Ουροποιητικού-

Αποφρακτικές 

Ουροπάθειες + 

Χειρουργικές Μέθοδοι 

Αποκαταστάσεως 

Ουροφόρων Οδών 

Εαρινό 

10,12 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Αμφ. Σισμανογλείου 

Νοσοκομείου 

Ι. Καστριώτης 

Α. Καραγιάννης 

Α. Κωστακόπουλος 

Χ. Δεληβελιώτης 

Φ. Σοφράς 

Γ. Αλεβιζάτος 

84. Καταπληξία (Shock) Εαρινό 

8,10,12 

14.00-17.00 

Ν.Ν.Θ.Α. 

Γ. Καρατζάς 

Κ. Φωτιάδης 

Α. Μαχαίρας 

Θ. Λιακάκος 

85. Μεταμοσχεύσεις 

Οργάνων και Ιστών 

Χειμερινό, Εαρινό Νοσ. Λαϊκό 

7,8,9,10,11,12 

Α. Κωστάκης 

Γ. Κωστοπαναγιώτου 

Ι. Μελέτης 

Θ. Καρατζάς 

Ε. Μισιακός 

Ν. Αρκαδόπουλος 

Ε. Αντωνίου 

Δ. Μαντάς 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (σι>νέγε/α) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

86. Νευροχειρουργική 

87. Πλαστική Χειρουργική 

88. Πειραματική 

Χειρουργική 

89. Αντιμετώπιση 

Καλοήθους και 

Κακοήθους Πόνου 

Ανακουφιστική και 

Παρηγορητική 

Αντιμετώπιση 

Ασθενών Τελικού 

Σταδίου 

90. Αναισθησιολογία 

9 1 . Αγγειοχειρουργική 

92. Χειρουργική 

Θώρακος-Καρδιάς 

93. Παθήσεις Μαστού 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό, Εαρινό 

10,11,12 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

12 

Χειμερινό, Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Χειμερινό, Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Εαρινό 

10,12 

Χειμερινό 

9,11 

Εαρινό 

10,12 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 

14.30-17.30 

Αμφ. Εργ. Πειρ. Χειρ. 

Τρίτη & Πέμπτη 

15.30-17.30 

Αμφ. Αρετ. Νοσοκ. 

Τετάρτη 

15.00-17.00 

Αμφ. Αρετ. Νοσοκ. 

Δευτ., Τρ., Τετ., Πέμπτη 

Παρασκ., 14.00-17.00 

ΝΝΘΑ 

Τετάρτη 

14.30-17.00 

Αμφ. Πειρ. Χειρ. 

Τρίτη-Πέμπτη 

14.30-17.30 

Μαγγίνειο Αμφιθέατρο 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Δ. Σακάς 

Ε. Μποβιάτσης 

Ο. Παπαδόπουλος 

Δ. Περρέα 

Ι. Δοντά 

Κ. Παπαδημητρίου 

Α. Μαχαίρας 

Δ. Ηλιόπουλος 

Α. Βαδαλούκα 

Α. Σιαφάκα 

Ε. Αργύρα 

Α. Φασουλάκη και μέλη 

ΔΕ.Π. της Α' και Β' Κλ. 

Αναισθησιολογίας 

του Αρεταιείου Νοσ. 

& Αττικού Νοσ. 

Ε. Παπαλάμπρος 

Χρ. Λιάπης 

Β. Αράπογλου 

Σ. Βασδέκης 

Σ. Γεωργόπουλος 

Κ. Κατσένης 

Ν. Ξηρομερίτης 

Π. Μιχαήλ 

Χρ. Ρόκας 

Δ. Ηλιόπουλος 

Π. Τόμος 

Δ. Αγγουράς 

Θ. Χαμογεωργάκης 

Χ. Μαρκόπουλος 

Γ. Ζωγράφος 

Λ. Νακοπουλου 

Θ. Δημόπουλος 

Α. Πολύζος 

Κ. Δαρδούφας 

Ο. Παπαδόπουλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

)υ έτου« J 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

94. Αθλητιατρική 

95. Στοματο-Γναθο-

Προσωπ. Χειρουργική 

96. Νεότερα Δεδομένα στη 

Διάγνωση και 

Χειρουργική 

Αντιμετώπιση των 

Όγκων του Ουροποιητικού 

Συστήματος του 

Αρρενος 

97. Λαπαρο-ενδοσκοπική 

Χειρουργική 

98. Ογκολογία II 

(Χειρουργική) 

99. Επανορθωτική 

Ορθοπαιδική 

Χειρουργική των 

Ενηλίκων 

100. Παιδοορθοπαιδική 

101. Κλινική 

Νευροα 

και Ακο 

ιτολογία 

Λογία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό - Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό - Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Εαρινό 

10 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό 

9 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Τετάρτη 

15.00-18.00 

Αμφ. Νοσ. Κ.Α.Τ. 

Τετ. 15.30-18.30 

Παρ. 15.00-18.00 

ΝΑΒΟ 

Θα ανακοινωθεί από 

το Δ.Ε.Π. 

Αμφ. Λαϊκού Νοσοκ. 

Θα ανακοινωθούν 

Θα ανακοινωθούν 

Νοσ. ΚΑΤ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Α. Μήτσου 

Ε. Βαϊρακτάρης και 

μέλη ΔΕ.Π. 

Κ. Κωνσταντινίδης 

Χ. Τσιγκρής 

Θ. Διαμαντής 

Γ. Πολυμενέας 

Ε. Λέανδρος 

Α. Πολυδώρου 

Μ. Κωνσταντουλάκης 

Ν. Νικητέας 

Ε. Φελεκούρης 

Ι. Μπράμης 

Γ. Ζωγράφος 

Γ. Μπάμπης 

Ν. Παπαϊωάννου 

Π. Παπαγγελόπουλος 

Δ. Μαστρόκαλος 

Ε. Χρονόπουλος 

Ι. Βλάμης 

Κ.Σ. Νικολόπουλος 

Α. Κανελλόπουλος 

Σπ. Πνευματικός 

Στ. Κορρές 

Α. Σισμάνης 

Α. Τσαγκαρουλάκης 

Δ. Κανδηλώρος 

Λ. Μανωλόπουλος 

Ι. Γιωτάκης 

Ι. Σέγγας 

Ξ. Ξενέλης 

Θ. Νικολόπουλος 

Α. Μπίμπας 

Π. Μαραγκουδάκης 

Ίκδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

102. Παιδιατρική 

Γαστρεντερολογία 

103. Γενετική του 

Ανθρώπου 

104. Ατυχήματα και 

Δηλητηριάσεις στα 

Παιδιά 

105. Κύηση Υψηλού 

Κινδύνου + 

Προγεννητικός 

Έλεγχος 

106. Παιδική-Εφηβική 

Γυναικολογία Οικογε

νειακός Προγραμματισμός 

107. Παιδική και Εφηβική 

Ενδοκρινολογία 

108. Παιδιατρική 

Ογκολογία 

109. Ενδοκρινολογία της 

Μαιευτική και 

Γυναικολογίας 

110. Παιδιατρική 

Νευρολογία 

111. Παιδιατρική 

Αλλεργιολογία και 

Κλινική Ανοσολογία 

112. Παιδιατρικές 

Λοιμώξεις 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό - Εαρινό 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Τρίτη, Πέμπτη 

15.00-16.30 

Αμφ. ΧΕΕ (Μικρή Αίθουσα) 

Τετάρτη 

4,5,6,7,8,9,10,11,12 14.00-16.00 

Χειμερινό 

5,7,9 

Χειμερινό 

11 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό 

11 

Εαρινό 

12 

Εαρινό 

12 

Χειμερινό 

9,11 

Α' Παιδιατρική Κλινική 

Δευτέρα και Παρασκευή 

15.00-16.30 

Αμφ. ΧΕΕ (Μεγάλη Αίθουσα) 

Θα ανακοινωθεί από 

το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοινωθεί από 

το Δ.Ε.Π. 

Μικρό Αμφ. Αρεταιείου Νοσ. 

Τρίτη - Πέμπτη 

15.00-16.30 

Αιθ. Διδ. ΠΚ3 6ος ορ. 

Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία» 

Τρίτη - Πέμπτη 

15.00-16.30 

Αμφ. ΧΕΕ (Μεγάλη Αίθουσα) 

Τετάρτη 

14.00-15.00 

Παρασκευή 

14.00-17.00 

Αμφιθ. Ι. Παπαδημητρίου 

Νοσ. Αρεταίειο 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Δευτ., Τετ., Παρ. 

15.00-16.30 

Αμφ. ΧΕΕ (Μικρή Αίθουσα) 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Ε. Ρώμα 

Εμμ. Καναβάκης & μέλη 

του Εργαστηρίου 

Γενετικής 

Χ. Μπακούλα 

ΔΕ.Π. Παιδιατρικής 

Ν. Παπαντωνίου 

Ι. Παπαγεωργίου 

Σ. Μεσογίτης 

και μέλη Δ.Ε.Π. της Β' 

Μαιευτικής και 

Γυναικολογικής Κλινικής 

Γ. Κρεατσάς 

Ξ. Δεληγεώρογλου 

και Μέλη Δ.Ε.Π. 

Γ. Χρούσος 

Α. Μαγιάκου 

Μ. Μοσχοβή 

Γ. Μαστοράκος 

Ν. Βιτωράτος 

Ο. Γρηγορίου 

Ε. Δεληγεώρογλου 

Ε. Λαμπρινουδάκη 

Α. Μαλαμίτση-Πούχνερ 

Δ. Ρίζος 

Γ. Χρούσος 

Α. Σκαρδούτσου 

Ν. Παπαδόπουλος 

Β. Συριοπουλου 

Μ. Θεοδωρίδου 

Δ. Καφετζής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

ς 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

113. Γυναικολογική 

Ογκολογία 

114. Ανάπτυξη και 

Συμπεριφορά 

Παιδιού και Εφήβου 

115. Εισαγωγή στις Κλινικές 

Νευροεπιστήμες 

(Κλινική Νευροβιολογία 

και Νευροφυσιολογία) 

116. Νευροεπιστήμες και 

Συμπεριφορά 

117. Εφαρμογές του 

Βιοψυχοκοινωνικού 

Προτύπου στην 

Καθημερινή 

Ιατρική Πράξη 

118. Παιδοψυχιατρική 

119. Υπηρεσίες Υγείας 

120. Υγιεινή Επιδημιολογία 

στο Χώρο του 

Νοσοκομείου 

121. Κοινωνική και 

Προληπτική 

Ψυχιατρική 

122. Εισαγωγή στην 

Κλινική 

Νευροφυσιολογία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό 

11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

2,4,6,8 

Εαρινό 

4,6,8 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

6,8,10,12 

Εαρινό 

6,8,10,12 

Χειμερινό 

5,7,9 

Χειμερινό 

9,11 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Οι ημέρες θα ανακοινωθούν 

από το ΔΕΠ 

15.00-16.30 

Αμφιθ. Νοσοκομείου Παίδων 

«Π. & Α. Κυριακού» 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Ν. Καρανδρέας 

Κ. Κυλιντηρέας 

Τετάρτη 

15.00-16.30 

Μαγγ. Αμφιθέατρο 

Παρασκευή 

15.00-16.30 

Αμφιθ. Αιγιν. Νοσοκομ. 

Τετάρτη 

15.00-16.30 

Αμφ. Νοσ. Παίδων 

«Αγία Σοφία» 

Τρίτη, Πέμπτη 

15.00-17.00 

Δευτέρα, Τετάρτη 

15.00-17.00 

Εργαστήριο Υγιεινής στο 

Χώρο του Νοσοκομείου 

Δευτέρα 

15.00-16.30 

Αμφιθ. Αιγιν. Νοσοκομ. 

Τρίτη, Πέμπτη 

15.00-17.00 

Αιθ. σεμιναρίων 

Νευρολογικής κλινικής 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Ζ. Βούλγαρης 

Α. Λάζαρης 

Γ. Σακελλαρόπουλος 

Γ. Χρούσος 

Π. Κουκουτσάκης 

Ε. Γεωργούλη 

και μέλη Δ.Ε.Π. της 

Κλινικής 

Δ. Βασιλόπουλος 

Β. Ζης 

Ε. Λύκουρας 

Α. Μαϊλλης 

Η. Αγγελόπουλος 

Δ. Δίκαιος 

Γ. Παπαδημητρίου 

Ν. Βαϊδάκης 

Π. Σακκάς 

Χ. Παπαγεωργίου 

Ι. Ζέρβας 

και μέλη ΔΕΠ 

Β. Τομαράς 

Γ. Καλαϊτης 

Ε. Ααζαράτου 

Δ. Αναγνωστόπουλος 

Ι. Τούντας και 

μέλη ΔΕ.Π. του 

Υ. Κουμαντάκη και 

μέλη ΔΕ.Π. του 

Εργ. Υγιεινής 

Β. Κονταξάκης 

Β. Τομαράς 

Δ. Πλουμπίδης 

Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη 

Κ. Κόλλιας 

Ν. Καρανδρέας 

Α. Κυρώζης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (συνέχεια) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

123. Ογκολογία Ι 

(Παθολογική) 

124. Πρώτες Βοήθειες 

125. Ψυχοσωματικά 

Προβλήματα των 

Παιδιών 

126. Κλινική Διατροφή 

127. Τροπική Ιατρική 

128. HIV Λοίμωξη/AIDS 

129. Κλινική Ανοσολογία 

130. Αιματολογία 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό - Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Χειμερινό - Εαρινό 

όλα τα εξάμηνα 

Χειμερινό 

9,11 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

10,12 

Εαρινό 

10,12 

Χειμερινό 

9,11 

Εαρινό 

10,12 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Θα ανακοινωθεί 

Αμφιθ. Ιπποκρ. Νοσ. 

Δευτέρα - Τετάρτη 

16.00-17.30 

Δώμα Νοσ. Ευαγγελισμός 

Δευτέρα 

15.00-16.45 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Α. Μπάμιας και 

μέλη ΔΕ.Π. 

Σ. Νανάς 

Α. Αρμαγανίδης 

Χ. Ρούσσος 

Ε. Δουζίνας 

Θ. Ρόζενμπεργκ 

Σ. Ορφανός 

Β. Τομαράς 

Α. Ξυπολυτά-Ζαχαριάδη 

Αμφ. Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία» 

Τρίτη, Πέμπτη 

15.00-17.00 

Λαϊκό Νοσοκομ. 

Τετάρτη 

15.00-18.30 

Αιθ. Παθ. Φυσιολογίας 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Θα ανακοιν. από το Δ.Ε.Π. 

Ε. Ρώμα 

Κ. Μακρυλάκης 

Π. Νικολαϊδου 

Ε. Δρογγάρη 

Α. Αρχιμανδρίτης 

Ε. Ζουμπούλη 

Χρ. Πίτσαβος 

Ι. Παπαγεωργίου 

Δ. Παπαδογιάννης 

Α. Πολύζος 

Π. Αάγιου 

Ε. Δουζίνας 

Θ. Κορδόσης 

Α. Ανδρεόπουλος 

Κ. Αρώνη 

Α. Γουλιάμος 

Α. Μπαμπιωνιτάκης 

Α. Φιλιώτου 

Σ. Ντουράκης 

Ν. Σεβαστός 

Ι. Κοσκινάς 

Δ. Βασιλόπουλος 

Θ. Ρόζεμπεργκ 

Ο. Γρηγορίου 

Α. Χατζηγιάννη 

Α. Τζούφας και Δ.Ε.Π. 

της Παθολογικής Φυ

σιολογίας 

Κ. Κωνσταντόπουλος 

Ι. Μελέτης 

Θ. Καλμαντής 

Α. Φιλιώτου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

131. Εφηβιατρική 

132. Αγγλική Ιατρική 

Ορολογία 

133. Ουσιοεξαρτήσεις: 

Βιολογικές 

Ψυχολογικές και 

Κοινωνικές 

Προσεγγίσεις 

134. Προνοσοκομειακή 

Επείγουσα Ιατρική 

135. Μοριακή 

Καρδιολογία 

136. Χειρουργική 

Ανατομία και 

Τεχνική 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

Χειμερινό 

7,9,11 

Εαρινό 

4,6 

Εαρινό 

6,8,10,12 

Χειμερινό-Εαρινό 

7,8,9,10,11,12 

Εαρινό 

4,6,8,10,12 

Εαρινό 

8,10 

ς 2008-2009 (συνέχεια) 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 

Δευτέρα & Παρασκευή 

15.00-16.30 

Αμφ. ΧΕΕ (Μεγάλη Αίθουσα) 

Δευτέρα, Τρίτη 

15.00-17.00 

Αμφ. ΧΕΕ (Μεγάλη Αίθουσα) 

Τετάρτη 

15.00-17.00 

Πέμπτη 

16.00-18.00 

Αμφιθ. «Αττικόν» 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Θ. Οικονομόπουλος 

Α. Δημόπουλος 

Ε. Παπαγεωργίου 

Α. Τραυλού 

Ν. Νταλαμάγκα 

Π.Ρούσσου 

Ι. Ρόμπος 

Κ. Κωνσταντόπουλος 

Π. Παναγιωτίδης 

Γ. Χρούσος και ΔΕΠ Α' 

Παιδιατρικής και Β' 

Μαιευτικής και Γυν/κής 

Κλινικής και ΔΕΠ 

Παιδοψυχιατρικής 

Γ. Χρούσος 

Ζ. Παπαδοπούλου-

Νταϊφώτη 

Ι. Λιάπας 

Α. Κοκκέβη 

Ε. Λύκουρας 

Θ. Παπαρηγόπουλος 

Γ. Μουσσάς 

Μ. Μαλλιώρη 

Αικ. Τυλιγάδα 

Α. Αρμαγανίδης 

Γ. Γερολουκά-

Κωστοπαναγιώτου 

και μέλη Δ.Ε.Π. 

του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 

Χρ. Στεφανάδης 

και μέλη ΔΕΠ 

Α' Καρδιολογικής 

Κλινικής και Εργ/ρίου 

Βιολογικής Χημείας 

Π. Σκανδαλάκης 

Γ. Τρουπής 

Ι. Μπράμης 
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4. Διδακτικό Εργο 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

Στην Ιατρική Σχολή Αθήνας, στο πρόγραμμα προπτυχιακής εκπαίδευσης, συμμετέχουν στην εκ

παιδευτική διαδικασία όλα τα μέλη ΔΕΠ καθώς και επιλεγμένοι ιατροί του ΕΣΥ ή συνεργάτες των 

Κλινικών και Εργαστηρίων, που στερούνται θεσμικού ρόλου, αλλά με την εμπειρία τους επικουρικά 

συντελούν στη προσφορά εξειδικευμένης γνώσης. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, το 

διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τις ειδικές τμηματικές, δια-

τμηματικές ή διϊδρυματικές επιτροπές που καταρτίζουν και το πρόγραμμα σπουδών, αλλά και οι 

ειδικές συνεργάτες, όπως και Καθηγητές Πανεπιστημίων του Εξωτερικού. Για κάθε μεταπτυχιακό 

φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ ορίζεται ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Στα προγράμματα διδακτορικών 

σπουδών ορίζεται επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, στην βαθμίδα του καθηγητή, αναπληρωτή ή επίκουρου 

καθηγητή, ενώ μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων φορέων αναθέτουν θέμα, ελέγχουν την πρόοδο και 

αξιολογούν και κρίνουν την διατριβή του εκάστοτε υποψηφίου διδάκτορα. 

Η Ιατρική Σχολή καλύπτει τις προϋποθέσεις για επιτυχές εκπαιδευτικό έργο, τόσο από πλευ

ράς ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης των διαδικασιών της εκπαίδευσης όσο και από πλευ

ράς συνεχούς αξιολόγησης και προσαρμογών στοχευμένων στην βελτίωση, της παρεχόμενης εκ

παίδευσης. Το αυστηρά και με αντικειμενικά κριτήρια επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό, βάσει κρι

τηρίων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το αναγνωρισμένο διδακτικό, ερευνητικό έργο και κλινι

κό έργο τους, εξασφαλίζουν στην Ιατρική σχολή την διαθεσιμότητα υψηλά εκπαιδευμένου διδακτι

κού προσωπικού αναγνωρισμένου κύρους που μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα σε κάθε επίπεδο 

προσφερόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.. 

Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη αλλη

λεπίδραση διδασκόντων - διδασκόμενων, τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής διδασκαλίας όσο και 

της υπό επίβλεψη εργαστηριακής ή κλινικής άσκησης, δίνει την ευκαιρία εφαρμογής σύγχρονων με

θόδων διδασκαλίας και της ανάπτυξης και προαγωγής της σχέσης διδάσκοντα και διδασκόμενου. 

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού από τους 

φοιτητές, καθώς και αξιολόγησης των επιδόσεων στην διδακτική διαδικασία και του ιδίου του διδά

σκοντος, συνολικά και μετά από κάθε μάθημα, θα παρέχουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση με 

πληροφορίες που θα βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; 

Σημαντικό πρόβλημα σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η έλλειψη κριτηρίων για την αξιολόγηση των φοιτητών σε 

Εθνικό ή και Ευρωπαϊκό επίπεδο ή κάποιας αυτοματοποιημένης ή μη διαδικασίας αποτίμησης της 

απόδοσης των φοιτητών σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (π.χ 1ος κύκλος σπουδών- βασικές 

επιστήμες, 2ος κύκλος σπουδών - κλινικές επιστήμες). Έμμεσα στοιχεία που μπορεί να πιστοποιή

σει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας είναι: 

1. Μεγάλο ποσοστό των Καθηγητών και λοιπού ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής προσκαλείται να δώσει 

διαλέξεις σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και Πανεπιστήμια της περιφέρειας, όπως και 

2. Πολλοί φοιτητές της Ιατρικής Σχολής επιτυγχάνουν στα USMLE (United States Medical Licensing 

Examination) των ΗΠΑ ή σε αντίστοιχες εξετάσεις άλλων χωρών και γίνονται δεκτοί για περαιτέ

ρω σπουδές και ειδικότητα σε γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το στοιχείο αυτό είναι 

αποτέλεσμα της πολύ καλής ποιότητας των φοιτητών που εισέρχονται στην Ιατρική Σχολή σε 

συνδυασμό με την παρεχόμενη εκπαίδευση τους. 

Το ποσοστό επιτυχίας και η επιδόσεις στις εξετάσεις στα επιμέρους μαθήματα δεν θα μπορού

σε να αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης καθώς ποικιΛουν σε μεγάλο βαθμό ο 

βαθμός δυσκολίας των εξετάσεων τόσο μεταξύ των ποικιΛων μαθημάτων που διδάσκονται στην 

Ιατρική Σχολή, αλλά και μεταξύ των ιδίων μαθημάτων όταν αυτά διδάσκονται σε διαφορετικά ιδρύ

ματα. 

Ενώ η αποτίμηση του διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ από τους διδασκόμενους είναι σε γενι

κές γραμμές θετική, οφειΛει να σημειωθεί ότι παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια στις μεθόδους διδα

σκαλίας με συνέπεια αντίστοιχες διαφοροποιήσεις σχετικά με το ενδιαφέρον, την συμμετοχή και 

την απόδοση των φοιτητών στα διάφορα μαθήματα. Η επιφόρτιση μελών ΔΕΠ με αυξημένες υπο

χρεώσεις σε πολλαπλά επίπεδα αποβαίνει συχνά εις βάρος του διδακτικού τους έργου. Η οργανω

μένη ενημέρωση και προσανατολισμός των νέων φοιτητών, από μέλη ΔΕΠ θα διευκολύνει την προ

σαρμογή και ενσωμάτωση του πρωτοετούς φοιτητή και την πιο αποτελεσματική συμμετοχή του 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όσον αφορά τα προκλινικά έτη, υπάρχουν σκέψεις το διδακτικό έργο να προσφέρει πιο πολλά 

στοιχεία προσανατολισμένα σε κλινικές γνώσεις, ώστε ο μελλοντικός γιατρός να είναι πιο εξασκη

μένος σε κλινικές δεξιότητες απαραίτητες για τη διεξαγωγή του έργου του. Τέλος, αρνητικό στοι

χείο αποτελεί η μείωση του διδακτικού έργου σε περιόδους κατάληψης της Σχολής. 

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου;1 

Στην Ιατρική Σχολή καταβάλλεται προσπάθεια για την ενιαία, μεταξύ των διδασκόντων, οργά

νωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου όσο αφορά στην διδακτέα ύλη, τις μεθόδους διδασκαλίας 

και το εξεταστικό σύστημα. Λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της αλληλεπικάλυψης της 

ύλης μεταξύ σχετιζόμενων μαθημάτων, και παρόλο που σε ορισμένα μαθήματα μπορεί ανά περιό

δους να μην υπάρχει μεγάλη προσέλευση των φοιτητών, γενικά λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων ή σε κάποιες περιπτώσεις να 

υπάρχουν οι παρουσιάσεις στο διαδίκτυο. 

Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους Πίνακες 11-5.1 (για τα δυο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), 11-5.2 (για τα 

δυο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), 11-6.1, 11-6.2, 11-7.1 (για τα δυο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και 11-

7.2. (για τα δυο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) 
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Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις 

και επιβοηθητικά με εργασίες. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τόσο ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής όσο και ερωτήσεις ανάπτυξης ενώ διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια 

στις εξετάσεις με τ α αυστηρά μέτρα επιτήρησης, και με την συνεχή ανανέωση των θεμάτων στο 

εξεταζόμενο αντικείμενο. Στις σπάνιες περιπτώσεις υψηλού ποσοστού αποτυχίας σε κάποιο μά

θημα γίνεται εξέταση των πιθανών αιτίων με τον διδάσκοντα και εκπροσώπους των φοιτητών. 

Στα δελτία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας θα αποτυπώνονται οι απόψεις των φοιτητών 

σχετικά με την χρησιμότητα του αντικειμένου, την ποιότητα των συγγραμμάτων, τον τρόπο εξέτα

σης καθώς και προτάσεις σχετικά με τ α συγγράμματα και την χρήση μοντέρνων μεθόδων στην εκ

παιδευτική διαδικασία. 

Η Επιτροπή Προγράμματος σπουδών μπορεί ταυτόχρονα μέσω υποεπιτροπής να συντονίζει τη 

διδασκόμενη και την εξεταστέα ύλη, ώστε να συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική οργάνωση του 

διδακτικού έργου όπως και την αποδοχή από τους διδάσκοντες σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. 

Επίσης, η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών, και η διδασκαλία τους σε μικρές ομάδες ή και σε 

οργανωμένα κλινικά φροντιστήρια είναι σημαντικά μέτρα για την υλοποίηση των οποίων λαμβάνε

ται μέριμνα. Η καθιέρωση του θεσμού του συμβούλου σπουδών θα βοηθούσε στον αποδοτικότερο 

προσανατολισμό και καθοδήγηση των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ενώ η καθιέρωση 

κινήτρων για αναβάθμιση του διδακτικού έργου θα οδηγούσε στον εκσυγχρονισμό των διδακτικών 

μεθόδων. 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

Τα συγγράμματα αποτελούν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι αποτέλεσμα 

συγγραφής του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής ή μελών ΔΕΠ που ασχολούνται με το 

σχετικό αντικείμενο, είτε αποτελούν μεταφράσεις εγκύρων και σύγχρονων ξενόγλωσσων βιβλίων. 

Συμπληρώνονται επίσης με σημειώσεις, ξενόγλωσσα άρθρα ανασκόπησης και διαφάνειες από δια

λέξεις, ώστε να είναι επίκαιρα και να περιλαμβάνουν τις τρέχουσες γνώσεις και εξελίξεις στο διδα

σκόμενο θέμα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων παρέχεται λίστα με επιπρόσθετη ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία και σχετικών δικτυακών τόπων για πληρέστερη κάλυψη του αντικειμένου. Η έγκαιρη 

διανομή τους συμβάλλει στην επιτυχία του διδακτικού έργου. 

4.5. Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 

Οι χώροι διδασκαλίας στο Γουδί (αμφιθέατρα ΝΑΒΟ, ΝΑΑΟ, Ανατομίας, Μικροβιολογίας μετα

ξύ μικρότερων αιθουσών διδασκαλίας) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργικότητας και 

ευπρέπειας, ενώ τ α εποπτικά μέσα διδασκαλίας βελτιώνουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου, αλλά θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί επιπλέον βελτίωση αυτών. Η ύπαρξη αναγνωστη

ρίου και δανειστικής βιβλιοθήκης με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο επαυξάνει τον ενθου

σιασμό και την ενασχόληση του φοιτητή με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται. 

Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι χώροι να διατηρούνται καθαροί, ενώ τ α κτίρια να βά

φονται και να βελτιώνεται η εσωτερική και εξωτερική τους όψη. Ανακατασκευάζεται το αμφιθέ

ατρο της Φυσιολογίας εκ βάθρων, αποτελώντας το νεότερο κτιριακό συγκρότημα στον χώρο 

του Γουδί, ενώ στις Κλινικές, που εκ των πραγμάτων βρίσκονται στα Νοσοκομεία, η υποδομή 

του κάθε Νοσοκομείου χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση, την έρευνα και το κλινικό έργο των 

φοιτητών και των μελών ΔΕΠ. 

Τα σύγχρονα εργαστήρια πραγματώνουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα προκλινικά 

μαθήματα και βελτιώνουν, συμπληρώνουν και καθιστούν αντιληπτή την θεωρητική διδασκαλία των 
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μαθημάτων. Η συνεχής εξασφάλιση πόρων για αναλώσιμα υλικά και εκσυγχρονισμό της χρησιμο

ποιούμενης τεχνολογίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ικανοποιητική λειτουργία των εργα

στηρίων και την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Οι επαρκείς υπηρεσίες φύλαξης των χώρων 

της ιατρικής σχολής είναι επιβεβλημένες ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λει

τουργία σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών στους χώρους της σχολής. 

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών; 

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας επιτυγχάνει την αναβαθμισμένη -

ποιοτικά και ποσοτικά - παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο χρήστης, μέσω του διαδικτυακού τό

που www.med.uoa.gr και του www.grammateia.med.uoa.gr αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για 

την Ιατρική Σχολή, τις δραστηριότητες της, τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει, το προσω

πικό και την υποδομή της. Επίσης, πολλές κλινικές και εργαστήρια έχουν τους δικούς τους διαδι-

κτυακούς τόπους, όπου οι φοιτητές της σχολής με την χρήση των υπηρεσιών τηλεκπαιδευσης 

έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό υλικό που συνολικά μπορεί να 

αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής καθώς και κλινικές, εργαστηριακές 

ασκήσεις. 

Πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί η απαραίτητη τεχνολογία για να υπάρχει ασύρματη πρόσβαση 

στο διαδίκτυο σε επιλεγμένους χώρους στο χώρο του Γουδί, όπως στο χώρο του αναγνωστηρίου, 

σε κεντρικό αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής (ΝΑΒΟ), καθώς και στον τρίτο όροφο του Κτιρίου 

Διοίκησης. Επίσης, στο πρώτο όροφο του αναγνωστηρίου λειτουργεί αίθουσα πολυμέσων, όπου οι 

φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν πρόσβαση στο διαδί

κτυο. Η παροχή σύγχρονων γνώσεων, η δημιουργία καλά αναπτυγμένων δεξιοτήτων δικτυακής 

επικοινωνίας με άλλους επιστήμονες όπως και ικανοτήτων αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών 

στο Διαδίκτυο, συνεισφέρουν σε μεγαλύτερη επιστημονική επάρκεια αλλά και στη διάχυση της επι

στημονικής πληροφορίας σε ευρύτερα στρώματα της επιστημονικής κοινότητας. 

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα της ένταξης στην καθημερινή πρακτική των τεχνολογιών 

πληροφορικής αφορά στην περαιτέρω αναβάθμιση των πτυχίων, τα οποία θα αντικατοπτρίζουν 

την ικανότητα αφομοίωσης νέων τεχνολογικών πρακτικών στην καθημερινή ιατρική πράξη. Τέλος, 

στους διδάσκοντες παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιάζουν το αναμορφωμένο και αναβαθμι

σμένο εκπαιδευτικό τους υλικό με πληρότητα, σαφήνεια και μεταδοτικότητα υπό μορφή κειμένου, 

γραφικών και εικόνων, βίντεο και ήχου. 

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; 

Κάθε έτος εισέρχονται στην Ιατρική Σχολή περίπου 200 νέοι φοιτητές, με αποτέλεσμα στην 

6ετία να υπάρχουν τουλάχιστον 1.200 ενεργοί φοιτητές. Ταυτόχρονα, υπάρχουν κάθε έτος περί

που 2000 ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ οι διδακτορικές διατριβές που διενεργούνται την 

τελευταία πενταετία θα μπορούσαν να υπερβαίνουν τις 2000. Παράλληλα, τα μέλη ΔΕΠ της 

Ιατρικής Σχολής Αθήνας ανέρχονται περίπου στα 700. Παρά το συνολικά μεγάλο αριθμό φοιτητών 

στην Ιατρική Σχολή, η αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων επιτρέπει την διδασκαλία των φοιτη

τών σε μικρές ομάδες, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και τη χρήση σύγχρονων μέ

σων και τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό έργο. Ευνοεί την ανάπτυξη της σχέσης του φοιτητή με τον 

διδάσκοντα και παρέχει την δυνατότητα της θεσμοθέτησης Ακαδημαϊκού Συμβούλου για την ορθό

τερη καθοδήγηση του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η καθοδήγηση των φοιτητών μπορεί 

να απαιτεί και πιο ειδική εκπαίδευση και εμπειρία που θα μπορούσε να αποκτηθεί με την οργάνω

ση εξειδικευμένων σεμιναρίων για τα μέλη ΔΕΠ. 
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4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; 

Η έρευνα στην Ιατρική Σχολή Αθήνας θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδι

κασίας, μετά από την θεωρητική διδασκαλία και την πρακτική-εργαστηριακή και κλινική άσκηση. 

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο της σχολής, γεγονός που αναζω

πυρώνει το ενδιαφέρον τους για την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η συμμετοχή τους στα διάφορα 

ερευνητικά προγράμματα είναι ουσιαστική και αποδοτική. Η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριό

τητας των φοιτητών με οικονομικούς πόρους και υποδομές θα συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση τους. 

4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού 

και με το κοινωνικό σύνολο; 

Οι συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού αφορούν κυρίως: 

1. Στην οργάνωση, λειτουργία και διδασκαλία μαθημάτων διϊδρυματικών, διακρατικών και διατμη-

ματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης καθώς και 

2. Σε συνεργασίες σε επίπεδο ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο για τα προγράμματα που προκη

ρύσσονται σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε προγράμματα ευρωπαϊκής εμβέλειας (FP7, DG SANCO). 

Η πλούσια ερευνητική δραστηριότητα της ιατρικής σχολής του ΠΑ και ο μεγάλος αριθμός λει

τουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχει κάνει δυνατή την επαφή και συνεργασία με κα

θηγητές ποικιΛων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (βλ. 

ενότητα 3 και 5). 

4.10. Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;2 

Οι Έλληνες φοιτητές Ιατρικής έχουν εδώ και 50 περίπου χρόνια τη δυνατότητα να κοιτάζουν 

την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμα μέσα από ένα διαφορετικό παράθυρο, από την Ελληνική 

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (Hellenic Medical Student's 

International Committee), HelMSIC. 

Η HelMSIC (με τοπικό παράρτημα στην Αθήνα) ιδρύθηκε το 1958 και είναι ένα σωματείο ανε

ξάρτητο, μη-κυβερνητικό και μη-κερδοσκοπικό, με πανελλήνια δραστηριοποίηση, καθώς συγκροτεί

ται από τις τοπικές επιτροπές των ανά την Ελλάδα τμημάτων Ιατρικής, μέλη των οποίων είναι εν 

δυνάμει όλοι οι φοιτητές των κατά τόπους ιατρικών τμημάτων. Η HelMSIC οργανώνει κάθε χρόνο 

προγράμματα ανταλλαγών με τα οποία 230 και πλέον Έλληνες φοιτητές Ιατρικής φιλοξενούνται κι 

εκπαιδεύονται σε ιατρικές σχολές του εξωτερικού για ένα μήνα, ενώ αντίστοιχος αριθμός ξένων 

φοιτητών εκπαιδεύεται και φιλοξενείται στις ιατρικές σχολές της χώρας. 

Πρόγραμμα: Σωκράτης - Έρασμος 

Το πρόγραμμα Σωκράτης/Ερασμος δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές αλλά και σε φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή να φοιτήσουν σε Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες. Η διάρκεια των σπουδών στο εξω

τερικό κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες και εξαρτάται από τις επιμέρους συμφωνίες που συνά-

Συμττληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-8 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



πτουν τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής. Η περίοδος σπουδών αποτελεί κατά κανόνα μέρος του 

προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης και με αυτήν την προϋπόθεση παρέχεται 

ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα Εργαστήρια και οι Κλινικές που επιτελούν διδακτικό 

και ερευνητικό έργο. 
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4 . 2 . ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΚΑΤ' Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Ν 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Τ Ο Μ Ε Α Σ Μ Ο Ρ Φ Ο Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Σ 

ή Β Α Σ Ι Κ Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν 

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ι α τ ρ ι κ ή ς Φ υ σ ι κ ή ς 

Γουδή 

ιευθυντής: Καθηγητής Ε. Γεωργίου 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Μορφολειτουργικός) 

Καθηγητής Ευάγγελος Γεωργίου 

Πυρηνικός Ιατρός 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000633 

Τίτλος Μαθήματος 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην ιατρική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Εισαγωγή 

ιείσδυση των Η/Υ στην Ιατρική, Ιστορική αναδρομή, Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, Το 
μέλλον. 

Μέρος Ι: Τεχνολογίες 
Τα μέρη ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Hardware), Είσοδος-Έξοδος, Κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας, Μονάδα Ελέγχου, Αριθμητική Μονάδα, Μνήμη, Η Λειτουργία του Η/Υ, Η 
λογική του Η/Υ, Προγραμματισμός, Λογισμικό-Λειτουργικά προγράμματα (Software), ίκτυα 
Η/Υ, Βασικές έννοιες, Πρωτόκολλα επικοινωνίας, ιαδίκτυο, Intranet, Οικονομικά οφέλη, 

ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών. 

Μέρος ΙΙ: Εφαρμογές στην Ιατρική 
Τηλεματικές εφαρμογές-Τηλεϊατρική, Ορισμός, Αναγκαιότητα και παράγοντες ανάπτυξης 
της Τηλεϊατρικής, Ισότητα στην πρόσβαση και Τηλεϊατρική, Ποιότητα υπηρεσιών και 
Τηλεϊατρική, Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική, Έρευνα & 
Τεχνολογία στην Τηλεϊατρική, Έλεγχος δαπανών των υπηρεσιών υγείας και Τηλεϊατρική, 
Ανάπτυξη Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα. 
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Σήματα & Εικόνες: ιαχείριση και Επεξεργασία 

Ανάλυση σημάτων: Μ ε τ α τ ρ ο π ή Αναλογικού σε Ψηφιακό Σήμα, Κυματο-ανάλυση, Ανάλυση 

των Φυσιολογικών Σημάτων, Αξιοπιστία των Αναλύσεων από Η/Υ. 

Εικόνες 

Παραγωγή ιατρικής εικόνας-(Αναλογικές Εικόνες-Αρχές Ψηφιακής Ακτινολογίας 

DR- CT- PET-MRI), Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας (Image Processing σε Ακτινολογία-

Πυρηνική Ιατρική-ΡΕΤ), Ανακατασκευή εικόνας, Αναγνώριση και ανάλυση εικόνας. 

Αξιοποίηση Η/Υ σε εργαστηριακό περιβάλλον 

Ανατομία, Βιοχημεία, Αιματολογία, Ιστολογία και Κυτταρολογία, Γενετική (βιοπληροφορική). 

Υποστήριξη με Η/Υ στην επίλυση προβλημάτων πρόγνωσης, διάγνωσης, θεραπείας 

Μοντέλα και Προσομοιώσεις, Νευρωνικά ίκτυα, Το μοντέλο προγνωστικής αξίας, Θεωρία 

της πιθανολογικής προσέγγισης, Παράδειγμα εφαρμογής του θεωρήματος τ ο υ Bayes, 

ιάγνωση με τ η βοήθεια Η/Υ, Σχεδίαση Ακτινοθεραπείας, Εντατική Παρακολούθηση, 

Βοηθήματα Αποκαταστάσεως. 

Αρχειοθέτηση - Προσπέλαση 

Ιατρικά αρχεία, Λήψη Ιστορικού, Φάκελοι ασθενούς, PACS. 

Οι Η/Υ στην Εκπαίδευση & Έρευνα στην Ιατρική 

Μηχανές αναζήτησης, Ιατρική Βιβλιογραφία, Ιατρικές Βιβλιοθήκες, Ιατρική Εκπαίδευση, 

Εικονική πραγματ ικότητα, Ιατρική Έρευνα. 

Μέρος Ι Ι Ι: Άλλες εφαρμογές 

Φροντίδα στο σπίτ ι , Εικονικό Νοσοκομείο, Νανοτεχνολογία. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο φ ο ι τ η τ ή ς θα μάθει πιθανές χρήσεις των Η/Υ στην ιατρική και θα έρθει σε ε π α φ ή με την 

χρήση των Η/Υ στην ιατρική εκπαίδευση. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

2° 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΓΓ 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚO 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

16 

Ε
ρ

γα


σ
τή

ρ
ια

 

Μ
ικ

ρ
ές

 
ο

μ
ά

δ
ες

 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ό χ ι 
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Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 
στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) 
Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (σελ. 87) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

http://mpl.med.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή/επικαιροποίηση της ύλης του μαθήματος; 

Η αναπροσαρμογή/επικαιροποίηση της ύλης πραγματοποιε ίται στο τέλος τ ο υ εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους κ α τ ά τ ο οποίο διδάσκεται τ ο μάθημα. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει επικάλυψη με άλλα μαθήματα. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιατ ίθενται σημειώσεις οι οποίες αναρτώνται στο e-class και στο site του Εργαστηρίου. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Γίνεται με ανάρτηση στο e-class. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

99%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Οποιαδήποτε πρόσθετη βιβλιογραφία αναφέρεται ε ίτε σ τ α συγγράμματα που διατίθενται 

είτε στις σημειώσεις που αναρτώνται στο e-class. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Η ύλη του μαθήματος γνωστοποιείται στους φοιτητές με ανακοινώσεις που αναρτώνται σε 

πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στους χώρους του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, καθώς 

και στο site της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr). Η αξιολόγηση 

του μαθήματος γίνεται με ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι φοιτητές στο τέλος 

του κάθε εξαμήνου, τ α αποτελέσματα του οποίου αναρτώνται στο site του Εργαστηρίου. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Η Γραμματεία του Εργαστηρίου δέχεται τους φ ο ι τ η τ έ ς καθημερινά κ α τ ά τις ώρες 

λειτουργίας της. Επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στους χώρους του 

Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής καθώς και στο site της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής 

(www.grammateia.med.uoa.gr) υπάρχει αναρτημένη ανακοίνωση με τις ημέρες και ώρες 

ακρόασης των φ ο ι τ η τ ώ ν με όλα μέλη ΕΠ τ ο υ Εργαστηρίου μας. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 
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Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Όχι 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται στις αίθουσες 34 και 39 που βρίσκονται στο ισόγειο του 
κτηρίου Περιγραφικής Ανατομικής. Τα εποπτικά μέσα των αιθουσών είναι επαρκή έχουν αγορα
στεί με μέριμνα και επιβάρυνση του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και είναι πάντα διαθέσιμα στα 
μέλη ΕΠ που διδάσκουν. Οι αίθουσες στερούνται κατάλληλου κλιματισμού (ψύξη, θέρμανση). 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Για το συγκεκριμένο μάθημα χρησιμοποιείται ως Εργαστήριο το Κέντρο Προσομοίωσης του 
ΕΙΦ που είναι πλήρως εξοπλισμένο. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Ναι. 

Σπουδαστήρια 
Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Τα μαθήματα και οι παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά με χρήση Η/Υ και κατάλληλων 
λογισμικών. 
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Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 
Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας µε φοιτητές γίνεται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτεκαι τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2008-2009 

2007-2008 

2006-2007 

2005-2006 

2004-2005 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0 - 3,9 

-

-

-

40% 

-

4 - 4,9 

-

-

-

-

5 - 5,9 

25% 

5% 

-

10% 

6.0-6.9 

50% 

18% 

20% 

-

7.0-8.4 

25% 

55% 

80% 

40% 

8.5-10.0 

-

23% 

-

10% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

5 

8 

8 

5 

-

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Η αξιολόγηση του µαθήµατος και της διδασκαλίας γίνεται µε σχετ ικό ερωτηµατολόγιο το 
οποίο µοιράζεται στους φοιτητές την ηµέρα εξέτασης του µαθήµατος. Το ερωτηµατολόγιο 
συµπληρώνεται ανώνυµα από τους φοιτητές. Οι απαντήσεις καταχωρούνται και τα 
στατιστικά στοιχεία που απορρέουν αναρτώνται στο site του Εργαστηρίου Ιατρικής 
Φυσικής. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Από τις απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης αναδεικνύονται οι 
αδυναµίες του µαθήµατος και γίνεται διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωσή του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως 

από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία 

του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει 

χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που 

μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός μαθήματος: Η/Υ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 0 0 0 6 3 3 

Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Καθηγητής Ευάγγελος Γεωργίου 
Ημερομηνία: 
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό: Σ. Κόττου, Κ. Λουκάς, Θ. Παπαϊωάννου, Ν. Νικητέας 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Καθόλου 

1 

Απαράδεκτη 

Λίγο 

2 

Μη ικανοποιητική 

Μέτρια 

3 

Μέτρια 

Πολύ 

4 

Ικανοποιητική 

Πάρα πολύ 

5 

Πολύ καλή 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 

ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα): 

τετραγωνάκι (οι 

Το μάθημα 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του 
μαθήματος; 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 
κατανόηση του θέματος; 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη 
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη; 

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 

Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 

Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 

Εκτίμηση ποιότητας φροντιστηρίων. 

Πώς κρίνετε τον αριθμό ιδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο 
εργασίας; 

ιαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 

1 

-

-

-

-

-

-

-

1 

-

-

1 

-

2 

1 

1 

1 

-

1 

3 

1 

1 

-

2 

1 

-

3 

2 

3 

2 

5 

1 

2 

2 

-

4 

3 

2 

-

2 

-

4 

4 

3 

4 

1 

2 

1 

-

2 

3 

1 

3 

5 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

-

1 

1 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; -
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Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο 
θέμα; 

-

-

-

-

-

-

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 
μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

1 2 3 4 5 

1 - 1 4 1 

1 - 2 3 1 

1 - 1 5 -

1 - 1 3 2 

1 - - 1 4 

1 - - 3 2 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 

- 1 2 2 

Το Εργαστήριο 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 

Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων; 

Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 

1 2 3 

-

-

-

-

4 5 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις . 

Παρακολουθώ τακτικά τ α εργαστήρια. 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
1 = <2 Ώρες, 2 = 2-4 Ώρες, 3 = 4-6 Ώρες, 4 = 6-8 Ώρες, 5 = >8 Ώρες 

1 

-

2 

4 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

-

1 

1 

4 

1 

-

-

5 

4 

-

-

Παρατηρήσεις και σχόλια 

Ίσως το μάθημα θα έπρεπε να έχει πιο άμεση σχέση με την ιατρική διδασκαλία και τις 

ιατρικές εφαρμογές των υπολογιστών και της πληροφορικής γενικότερα. 

Οι φοιτητές θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή και να 

αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με ιατρικά προγράμματα. 

Επίσης η ύλη πρέπει να οργανωθεί καλύτερα και να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Επίσης οι 

διδάσκοντες να βοηθούν στην κατανόηση της ύλης και όχι απλά να διαβάζουν διαφάνειες. Ο 

διδάσκων θα πρέπει να δίνει στον φοιτητή το έναυσμα για μελέτη. 
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Εργαστήριο Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή ς Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς 
Γουδή 

ιευθυντής: Καθηγητής Μιχ. Κουτσιλιέρης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Ιατρική Σχολή 

Μορφολειτουργικός - Βασικών Ιατρικών Επιστημών 

Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Υπεύθυνος Μαθήματος 
Αναπλ. Καθηγήτρια Χάρις Λιάπη, Συνυπεύθυνη Μαθήματος 
Καθηγητής Γ. Χρούσσος 
Καθηγήτρια Ευανθία ιαμάντη-Κανδαράκη 
Καθηγήτρια Μαρία Αλεβιζάκη 
Γ. Μαστοράκος 
Επικ. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη 
Επικ. Καθηγητής Γρηγόρης Καλτσάς 

Πειραματική Φυσιολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000558 

Τίτλος Μαθήματος 

Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Εισαγωγή. Ενδοκρινικό σύστημα και οι αρχές λειτουργίας του. Ορμόνες και ο τρόπος 
δράσεως τους. Ορμονική λειτουργία του υποθαλάμου και της αδενοϋποφύσεως. 
Νευροενδοκρινολογία. ιαταραχές του υποθαλαμοϋποφυσιακού συστήματος. Έλεγχος της 
λειτουργίας του υποθαλάμου και της υποφύσεως (φροντιστηριακό μάθημα).Λειτουργία της 
νευροϋποφύσεως. ιαταραχές της λειτουργίας και έλεγχος της. Λειτουργία του θυρεοειδή. 
Υπερθυρεοειδισμός. Υποθυρεοειδισμός. Απλή βρογχοκήλη. Καρκίνος του θυρεοειδή. 
Έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδή (φροντιστηριακό μάθημα). Λειτουργία του φλοιού 
των επινεφριδίων. Υπολειτουργία των επινεφριδίων, Νόσος Addison. Υπερλειτουργία 
των επινεφριδίων, Σύνδρομο Cushing. Υπεραλδοστερονισμός. Συγγενής υπερπλασία 
των επινεφριδίων. Έλεγχος λειτουργίας του φλοιού των επινεφριδίων (φροντιστηριακό 
μάθημα).Λειτουργία του μυελού των επινεφριδίων, Φαιοχρωμοκύττωμα. Λειτουργία των 
ωοθηκών. Νευροενδοκρινολογία της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Χρωματοσωματικές 
διαταραχές. ιαταραχές του φύλου. ιαταραχές της ήβης. ιαταραχές της Εμμηνορρυσίας, 
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Εμμηνόπαυση. Έλεγχος της λειτουργίας των ωοθηκών 
(φροντιστηριακό μάθημαθ. Ενδοκρινική λειτουργία των όρχεων. ιαταραχές σπέρματος. 
Έλεγχος λειτουργίας των όρχεων (φροντιστηριακό μάθημα). Ορμονική λειτουργία 
πλακούντα. Ομοιοστασία του ασβεστίου. ιαταραχές της λειτουργίας των παραθυρεοειδών 
αδένων. Έλεγχος της λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων (φροντιστηριακό μάθημα). 
Ορμόνες και γήρας. Ορμόνες και καρκίνος. Ορμόνες και γενετήσια συμπεριφορά. 
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Μαθησιακοί στόχοι 

Αντίληψη μηχανισμών, απαρτίωση λειτουργιών, διαμόρφωση ολιστικής προσέγγισης του 
θέματος, εφαρμογές στην παθοφυσιολογία, εφαρμογές στην θεραπευτική. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

5ο, 7ο , 9ο, 11ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής 

(ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης εξιοτήτων 
(Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

16 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι Σελ. 80 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι (phvsiologv.med.uoa.gr) 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Ετήσια αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Υπάρχουν και φροντίζουμε να γνωρίζουμε τι περιέχει το αντίστοιχο μάθημα έτσι ώστε να 
είμαστε συμπληρωματικοί και όχι απόλυτα επαναλαμβανόμενοι. 

ιδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Πρόσφατα Reviews στο αντίστοιχο θέμα. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Προσθήκη νεωτέρων δεδομένων ανά κεφάλαιο. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Μικρό. Η ύλη καλύπτεται από τα επίσημα συγγράμματα. 
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Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Παρέχονται π ρ ό σ φ α τ α Reviews και διεθνή βιβλιογραφία. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Μέσω ανακοινώσεων και μέσω της ιστοσελίδας τ ο υ μαθήματος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φ ο ι τ η τ έ ς ; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με την αποδοχή τους στο Ερευνητικό Εργαστήριο μας και την αναζήτηση και σύνδεση 

ανασκόπησης σε ένα θέμα. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Έχουμε Προαιρετικά Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας και Προαιρετική Άσκηση στο Κέντρο 

Υγείας Βύρωνα. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Χ 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με την εξέταση τους από διάφορους εξεταστές ανά ειδικό κεφάλαιο και την γραπτή 

εξέταση. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα. 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Έχουμε επάρκεια χώρων αλλά η ανακαίνιση τ ο υ Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας, που κρατά 

για μια 5ετία τουλάχιστον έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του 

μαθήματος και όχι μόνο. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχει καλή επάρκεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για Εκπαιδευτικούς λόγους στο 

Εργαστήριο μας. 

Είναι διαθέσιμα τ α εργαστήρια τ ο υ μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχει αίθουσα πολυμέσων (δημιουργήθηκε πρόσφατα) στο Εργαστήριο μας. εν υπάρχει 

κλασσικό σπουδαστήριο εντός τ ο υ Εργαστηρίου αλλά εντός της Ιατρικής Σχολής. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ναι: Ιδιαίτερα τ α Προγράμματα Quantitative Circulatory Physiology και Interactive Physiology. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η εκπαιδευτική υποδομή έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο διδακτικό μας έργο λόγω της 

ανακαίνισης τ ο υ Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας τ ο οποίο έχει ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια 

και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Π ρ ό σ φ α τ α έχει αναβαθμιστεί η διδασκαλία και μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου μας. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

e-class 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ανάρτηση της ύλης και των slides διδασκαλίας τ ο υ μαθήματος και extra διδακτικό υλικό. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι μέσω e-mail και της ιστοσελίδας τ ο υ Εργαστηρίου. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι στην αρχή της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2010 

2008-2009 

2007-2008 

2006-2007 

2005-2006 

2004-2005 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

43.0% 

45.0% 

39.8% 

23.3% 

37.2% 

4-4,9 

18.7% 

10.0% 

9.2% 

6.6% 

7.2% 

5-5,9 

6.2% 

10.0% 

8.9% 

6.6% 

7.2% 

6.0-6.9 

6.2% 

5.0% 

8.5% 

10.0% 

11.8% 

7.0-8.4 

18.7% 

15.0% 

22.8% 

35.0% 

22.7% 

8.5-10.0 

6.2% 

15.0% 

10.8% 

18.3% 

13.6% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο 
φοιτητών) 

4.1% 

4.7% 

5.2% 

6.0% 

4.9% 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Βλέπε παράρτηµα. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Ανακοίνωση στους διδάσκοντες. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Ονομασία και κωδικός μαθήματος: Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία 0 0 0 5 5 8 

Ημερομηνία: 

Υπεύθυνος Διδάσκων: Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης Υπεύθυνος Μαθήματος 
Αναπλ. Καθηγήτρια Χάρις Λιάπη, Συνυπεύθυνη Μαθήματος 
Καθηγητής Γ. Χρούσσος 
Καθηγήτρια Ευανθία ιαμάντη-Κανδαράκη 
Καθηγήτρια Μαρία Αλεβιζάκη 
Γ. Μαστοράκος 
Επικ. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη 
Επικ. Καθηγητής Γρηγόρης Καλτσάς 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Ιατρική Σχολή 

Μορφολειτουργικός - Βασικών Ιατρικών Επιστημών 

Χ. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ, Κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Πειραματική Φυσιολογία-Νευροφυσιολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000571 

Τίτλος Μαθήματος 

Κυτταρική Φυσιολογία του Νευρικού Συστήματος 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
ομή νευρώνων. 

Ιοντικές βαθμιδώσεις, Μεμβρανικό υναμικό και δίαυλοι ιόντων. 
υναμικό Ενέργειας. 

Χημικές συνάψεις. 
Απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή. 
Ο ιονοτροπικός νικοτινικός υποδοχέας της ακετυλοχολίνης. 
Ο ιονοτροπικός υποδοχέας του GABA. 
Ο ιονοτροπικός υποδοχέας του γλουταμικού. 
Ο μεταβολοτροπικός υποδοχέας του γλουταμικού. 
Μετασυναπτικά δυναμικά και πρότυπα ενεργοποίησης υναμικών ενέργειας. 
Συναπτική ευπλαστότητα. 
Τα νευρωνικά κυκλώματα της aplysia και του Ιπποκάμπου. 

Μαθησιακοί στόχοι 
- Αντίληψη μηχανισμών 
- Απαρτίωση λειτουργιών 
- ιαμόρφωση ολιστικής προσέγγισης του θέματος 
- Εφαρμογές στην παθοφυσιολογία 
- Εφαρμογές στη θεραπευτική 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1ο _ -\2ο 

4ο, 6ο, 8ο, 

10ο,12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

14 

Εργα 
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Εργασία/ 
Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, Σελ.80 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι (physiology.med.uoa.gr) 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Ετήσια αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Υπάρχει με το μάθημα της Φυσιολογίας αλλά φροντίζουμε να αναλύουμε λεπτομερώς τα 
ηλεκτροφυσιολογικά φαινόμενα ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα καλό υπόβαθρο για 
την κατανόηση της κυτταρικής και μοριακής φύσης των νευρικών δυσλειτουργιών. 

ιδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Πρόσφατα Reviews στο αντίστοιχο θέμα. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Προσθήκη νεωτέρων δεδομένων ανά κεφάλαιο. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Μικρό. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Παρέχονται πρόσφατα Reviews και διεθνή βιβλιογραφία. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Μέσω ανακοινώσεων και μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 
και χρήση βιβλιογραφίας); 
Με αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας. 
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Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 
επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 
εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 
Όχι. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% X 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

X 

X 

X 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
Με την γραπτή εξέτασή τους. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Έχουµε επάρκεια χώρων αλλά θα ήταν ένα εξαιρετικά ευχάριστο γεγονός η ανακαίνιση του 
Αµφιθεάτρου Φυσιολογίας, του οποίου η έλλειψη έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 
στις εκπαιδευτικές µας δραστηριότητες. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Υπάρχει καλή επάρκεια Εργαστηριακού Εξοπλισµού για Εκπαιδευτικούς λόγους στο 
Εργαστήριο µας. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Ναι. 
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Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισµού και της 

διαθεσιµότητάς τους. 

Υπάρχει αίθουσα πολυμέσων (δημιουργήθηκε πρόσφατα) στο Εργαστήριο μας. εν υπάρχει 

κλασσικό σπουδαστήριο εντός τ ο υ Εργαστηρίου. 

Χρησιµοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ναι: Ιδιαίτερα τ ο Πρόγραμμα Interactive Physiology. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι µαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η εκπαιδευτική υποδομή έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο διδακτικό μας έργο λόγω της 

καθυστέρησης ανακαίνισης τ ο υ Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

µαθήµατος και πώς; 

Π ρ ό σ φ α τ α έχει αναβαθμιστεί η διδασκαλία και μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου μας. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 

e-class. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ανάρτηση της ύλης και των slides διδασκαλίας τ ο υ μαθήματος και extra διδακτικό υλικό. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι μέσω e-mail και της ιστοσελίδας τ ο υ Εργαστηρίου. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 

Ναι στην αρχή της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 

προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2010 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

0% 

4-4,9 

0% 

5-5,9 

0% 

6.0-6.9 

11,5% 

7.0-8.4 

23% 

8.5-10.0 

65,5% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

8,8 

Η Α Π Ο Ψ Η Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 

Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 

Βλέπε παράρτημα. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 

Ανακοινώνονται στους διδάσκοντες. 
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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / 

Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως 

από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία 

του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να 

συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός μαθήματος: 
Κυτταρική Φυσιολογία Νευρικού Συστήματος 

0 0 0 5 7 1 

Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοματεπώνυμο): Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Κόνσουλας 
Κ. Πουλοπούλου 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι 

ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα): 

Το μάθημα 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του 
θέματος; 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) 
χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; 

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 

Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 

Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 

Εκτίμηση ποιότητας φροντιστηρίων. 

Πώς κρίνετε τον αριθμό ιδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας; 

ιαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 

4.5 

4.7 

4.1 

4.0 

3.2 

4.2 

3.9 

4.0 

3.9 

3.8 

4.1 

4.1 

4.1 

4.7 
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 0 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 
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Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 0 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 0 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να 
αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 
διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους 
φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

4.5 

4.8 

4.8 

4.7 

4.0 

4.6 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 3.6 

Το Εργαστήριο 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 0 

Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 0 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων; 0 

Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 0 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 

Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
1 = <2 Ώρες, 2 = 2-4 Ώρες, 3 = 4-6 Ώρες, 4 = 6-8 Ώρες, 5 = >8 Ώρες 

4.5 

3.0 

2.6 

3.5 

2 

Σύνολο: 3,99 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Μορφολειτουργικός- Βασικών Ιατρικών Επιστημών 

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης 

Φυσιολογία της αναπνοής 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

000501 Λειτουργικός Έλεγχος της Αναπνοής 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Εισαγωγή στη μηχανική της αναπνοής 
Στατικοί όγκοι και χωρητικότητες. 
Πνευμονική διατασιμότητα. 
Το βίαιο εκπνευστικό σπιρογράφημα. 
Καμπύλη ροής όγκου. 
Σωματική Πληθυσμογραφία-Αντιστάσεις ροής. 

ιάχυση. 
Αέρια αρτηριακού αίματος. 
Εκτίμηση της πρόσληψη - μεταφοράς και ιστικής απόδοσης οξυγόνου. 

οκιμασία κόπωσης. 
οκιμασίες ελέγχου κατά τη διάρκεια μηχανικής αερισμού. 
οκιμασίες νευρομυϊκού ελέγχου της αναπνοής. 

Μαθησιακοί στόχοι 
- Η απαρτίωση των γνώσεων στον τομέα της Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Αναπνοής 

με επίκεντρο τις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων. 
- Η εκμάθηση των τεχνικών μέτρησης των φυσιολογικών παραμέτρων της αναπνευστικής 

λειτουργίας. 
- Η ανάπτυξη ικανοτήτων βιβλιογραφικής ενημέρωσης συνθετικής επεξεργασίας 

δεδομένων και παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης παρουσίας τύπου ανασκόπησης. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

5°, 7°, 9°, 11° 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Α 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

24 10 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 + εργαστήρια 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Ναι-Υποχρεωτική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 
στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) 
Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

physiology.med.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Ετήσια αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης του. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Όχι 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Σύγγραμμα: Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας, Κ. Γουργουλιάννη 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Με την ανανέωση των υποδεικνυομένων ανασκοπήσεων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
90%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Υποδεικνύονται πρόσφατες ανασκοπήσεις από τις διεθνής βιβλιογραφίες. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Στο εναρκτήριο μάθημα γίνεται περιγραφή όλης της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί με 
ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο τελικής αξιολόγησης. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο γιατί ο σχετικά μικρός αριθμός παρακολουθούντων 
επιτρέπει μια στενή προσωπική επικοινωνία καθόλο το εξάμηνο. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 
και χρήση βιβλιογραφίας); 
Με τη συνεχή παρακολούθηση του καθενός σε προσωπικό επίπεδο. 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 
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Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ναι, οργανώνονται επισκέψεις σε ιδικά κέντρα ιδίως της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 

σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και σε Νοσοκοµειακά κέντρα µελέτης ύπνου. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% X εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Προφορική και γραπτή παρουσίαση εργασίας. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Η παρουσίαση της τελικής εργασίας τους και η εξέταση τ ο υ σε α υ τ ή γίνεται παρουσία 

όλων. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Υπάρχει επάρκεια χώρου για τ α θεωρητικά µαθήµατα. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχουσα εργαστηριακή υποδοµή δεν είναι πλήρης α υ τ ό όµως καλύπτεται µε επισκέψεις 

σε άλλα κέντρα όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

εν υπάρχει κλασικό σπουδαστήριο εντός τ ο υ Εργαστηρίου. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική τηρουµένων των αναλογιών. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Στα θεωρητικά µαθήµατα όχι. Η πρακτική άσκηση όµως στηρίζεται σε πολύ µεγάλο 
ποσοστό σε τέτοιου είδους τεχνολογία. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι µέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι, στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. 

Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Ναι. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Από τον ίδιο των διδάσκοντα. 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Ιατρική Σχολή 

Μορφολειτουργικός - Βασικών Ιατρικών Επιστημών 

Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Υπεύθυνος Μαθήματος 
Αν. Καθηγήτρια Ε. Κάμπερ 
Επ. Καθηγητής Χρ. Κόσνουλας 
Θ. Βασιλακόπουλος, Α. Μήτσου, Μ. Μαριδάκη, 
Αν. Καθηγητής Στ. Τσακίρης 

Πειραματική Φυσιολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000629 

Τίτλος Μαθήματος 

Σύγχρονη Φυσιολογία της Άσκησης 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Αρχές κίνησης, νευρολογική ρύθμιση της κίνησης, Νευρομυϊκή προσαρμογή στην άσκηση, 
Μεταβολισμός και ενέργεια, Ορμονική ρύθμιση της άσκησης, Μεταβολική προσαρμογή στην 
άσκηση, Καρδιοαναπνευστικό σύστημα, Προσαρμογή καρδιοαναπνευστικού συστήματος 
στην άσκηση, Περιβαλλοντική επίδραση στην αθλητική απόδοση, Υποβαρική και υπερβαρική 
άσκηση, Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, ιατροφή και άθληση, Σωματικό βάρος 
και σπορ, Φαρμακευτικές παρεμβάσεις και αθλητισμός, Φύλο και ηλικία στα σπορ και την 
άθληση, Γήρανση και άθληση, φυσική άσκηση για υγεία και πρόληψη. 

Μαθησιακοί στόχοι 
- Αντίληψη μηχανισμών 
- Απαρτίωση λειτουργιών 
- ιαμόρφωση ολιστικής προσέγγισης του θέματος 
- Εφαρμογές στην παθοφυσιολογία 
- Εφαρμογές στην θεραπευτική 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δ
ια


λέ

ξε
ις

 

14 

Ερ
γα


σ

τή
ρ

ια
 

2 

Μ
ικ

ρ
ές

 
ομ

ά
δε

ς 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Εργασία / Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, Σελ. 78 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι (physiology.med.uoa.gr) 

Έχει γίνει στο τρέχον 
εξάμηνο αξιολόγηση του 

μαθήματος από τους 
φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Ετήσια αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Υπάρχουν και φροντίζουμε να γνωρίζουμε τ ι περιέχει τ ο αντίστοιχο μάθημα έτσι ώστε να 

'μαστε συμπληρωματικοί και όχι α π ό λ υ τ α επαναλαμβανόμενοι. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Π ρ ό σ φ α τ α Reviews στο αντίστοιχο θέμα. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Προσθήκη νεωτέρων δεδομένων ανά κεφάλαιο. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Μικρό. Παρόλα α υ τ ά όλη η ύλη καλύπτεται από τ α συγγράμματα τ ο υ Μαθήματος. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Παρέχονται π ρ ό σ φ α τ α Reviews και διεθνή βιβλιογραφία. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Μέσω ανακοινώσεων και μέσω της ιστοσελίδας τ ο υ μαθήματος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με την αποδοχή τους στο Ερευνητικό Εργαστήριο μας και την αναζήτηση και σύνδεση 

ανασκόπησης σε ένα θέμα. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Έχουμε Προαιρετικά Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας και Προαιρετική Άσκηση στο Κέντρο 

Υγείας Βύρωνα. 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 

http://physiology.med.uoa.gr


Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Χ 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
Με τη γραπτή εξέταση τους ή με την εργασία τους. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Έχουμε επάρκεια χώρων αλλά η ανακαίνιση του Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας, που κρατά 
για μια 5ετία τουλάχιστον έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του 
μαθήματος και όχι μόνο. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Υπάρχει καλή επάρκεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για Εκπαιδευτικούς λόγους στο 
Εργαστήριο μας. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Ναι. 

Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 
Υπάρχει αίθουσα πολυμέσων (δημιουργήθηκε πρόσφατα) στο Εργαστήριο μας. εν υπάρχει 
κλασσικό σπουδαστήριο εντός του Εργαστηρίου. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Ναι: Ιδιαίτερα τα Προγράμματα Quantitative Circulatory Physiology και Interactive Physiology. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 
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Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η εκπαιδευτική υποδοµή έχει δηµιουργήσει πρόβληµα στο διδακτικό µας έργο λόγω της 

ανακαίνισης τ ο υ Αµφιθεάτρου Φυσιολογίας τ ο οποίο έχει ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια 

και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

µαθήµατος και πώς; 

Π ρ ό σ φ α τ α έχει αναβαθµιστεί η διδασκαλία και µέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου µας. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 

e-class. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ανάρτηση της ύλης και των slides διδασκαλίας τ ο υ µαθήµατος και extra διδακτικό υλικό. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι µέσω e-mail και της ιστοσελίδας τ ο υ Εργαστηρίου. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 

Ναι στην αρχή της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 

προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2010 

2008-2009 

2007-2008 

2006-2007 

2005-2006 

2004-2005 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

23.80% 

5% 

12.2% 

0% 

4-4,9 

0% 

0% 

2.44% 

0% 

5-5,9 

14.28% 

15% 

12.20% 

0% 

6.0-6.9 

9.52% 

20% 

19.50% 

14.28% 

7.0-8.4 

9.52% 

20% 

41.46% 

85.72% 

8.5-10.0 

42.85% 

40% 

12.20% 

0% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

6.7 

7.5 

6.5 

7.2 

Η Α Π Ο Ψ Η Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 

Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 

Βλέπε παράρτηµα. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 

Ανακοινώνονται στους διδάσκοντες. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Βασικών Ιατρικών Επιστημών (πρώην Μορφολειτουργικός) 

Στυλιανός Θ. Τσακίρης / Αναπλ. Καθηγητής 

Φυσιολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

000624 Προπτυχιακό Φυσιολογία της Γήρανσης 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

Γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο 

Γονίδια, Ορμόνες και Γήρανση 

Αυξητική ορμόνη και σύνθεση τ ο υ σώματος στη Γήρανση 

Καρδιά και αγγεία κ α τ ά τ η Γήρανση 

Ρύθμιση τ ο υ ασβεστίου τ ο υ νευρικού συστήματος κ α τ ά τ η Γήρανση 

Γήρανση τ ο υ νευρικού συστήματος και ασθένεια Alzheimer 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙ ΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ 

Μεταβολές σε υπεροξεισωμάτια στη γήρανση 

ιαταραγμένη ομοιόσταση τ ο υ ασβεστίου σε νευροεκφυλιστικές διαταραχές 

Ο ρόλος της τελομεράσης στον καρκίνο και σε διαταραχές κ α τ ά τ η Γήρανση 

- Οξειδωτικό στρες μιτοχονδρίου και μεταβολικές τροποποιήσεις σε νευροεκφυλιστικές 

διαταραχές κ α τ ά τ η Γήρανση 

- υσλειτουργία μιτοχονδρίου σε καρκίνο και διαβήτη 

Ο ΓΗΡΑΣΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

- Ο νευρωνικός κυτταροσκελετός: Μεταβολές κ α τ ά τ η Γήρανση και σε νευροεκφυλιστικές 

διαταραχές. 

- ομικές μεταβολές σε γηρασμένο εγκέφαλο 

- Αγγειακές μεταβολές στο γηρασμένο εγκέφαλο 

- Ο μεταβολισμός τ ο υ γηρασμένου εγκεφάλου 

- Νευροενδοκρινικές μεταβολές στο γηρασμένο εγκέφαλο 

- Μεταβολές στους μηχανισμούς μεταγωγής τ ο υ σήματος των νευροδιαβιβαστών στο 

γηρασμένο εγκέφαλο 

- Νευροτρόποι αυξητ ικοί παράγοντες στο γηρασμένο εγκέφαλο 

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Εμπέδωση των βασικών αρχών που διέπουν τ η Φυσιολογία της Γήρανσης και των 

παθολογικών διαταραχών που τ η συνοδεύουν. 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

-|ο _ ·|2° 

2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 

12ο, πτυχίο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ) 

Υποχρεωτικής 
Επιλογής (ΥΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

-

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

30 - - -

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

Διδακτικές 
Μονάδες 

-

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Ναι / Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (σ.84,151 στον Οδηγό 2008) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι (δεν έχει ληφθεί υπόδειγμα) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Τελευταία προσαρμογή έγινε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Όχι. εν υπάρχει επικάλυψη, διότι το μάθημα εμβαθύνει σε κυτταρικούς και μοριακούς 
μηχανισμούς της Γήρανσης (αντικείμενα του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών). 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Σημειώσεις των ιδασκόντων, έκδοση του Εργαστηρίου Φυσιολογίας. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Κάθε 2 έτη, πραγματοποιείται νέα έκδοση των Σημειώσεων των διδασκόντων, με νέα 
ενημερωμένη σχετική βιβλιογραφία. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Όλο. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. Παρέχονται σημειώσεις από όποιον διδάσκοντα το κρίνει απαραίτητο, με πρόσφατα 
δεδομένα που, ωστόσο, δεν εμπίπτουν στην εξεταστέα ύλη. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Η ύλη του μαθήματος είναι κοινοποιημένη μόνιμα στον οδηγό σπουδών και σε πεδία 
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αναρτήσεων τ ο υ Εργαστηρίου Φυσιολογίας. Ο τρόπος εξέτασης και οι μαθησιακοί στόχοι 

αναπτύσσονται στην εναρκτήρια διάλεξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. Κάθε ευτέρα 12-2 μ.μ. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Υπάρχει η δ υ ν α τ ό τ η τ α εκπόνησης προαιρετικής εργασίας με αντικείμενο τ η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ειδικών ζητημάτων που αφορούν σ τ α φαινόμενα της Γήρανσης σε κυτταρικό 

και μοριακό επίπεδο. Οι φ ο ι τ η τ έ ς που ενδιαφέρονται λαμβάνουν οδηγίες από τους 

εκάστοτε επιβλέποντες διδάσκοντες, καθόλη τ η διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας τους, 

με έμφαση στην ορθή αναζήτηση και επεξεργασία ερευνητικής βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Συμπληρωματικές διαλέξεις από μη-Μέλη ΕΠ πραγματοποιούνται κάθε έτος σε ύλη που 

δεν εμπίπτει στην εξεταστέα. 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

* Περιγράψτ 

Παρακολούθ 

Φυσιολογίας 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

ε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

ηση συμπληρωματικών διαλέξεων από μη-Μέλη ΕΠ επί του αντικειμένου της 

της Γήρανσης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς εξετάζονται γ ρ α π τ ά ή προφορικά, με ή χωρίς την πραγματοποίηση πρόσθετης 

προαιρετικής εργασίας και η αξιολόγηση γίνεται από 2 τουλάχιστον Μέλη ΕΠ. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
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ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Το μάθημα διεξάγεται στο Μικρό Αμφιθέατρο της Φυσιολογίας (Εργ. Φυσιολογίας), το οποίο 
διαθέτει την απαραίτητη χωρητικότητα και υποδομή για το μάθημα. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις. Οι πρόσθετες διαλέξεις γίνονται στον ίδιο χώρο. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
εν χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Επαρκή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Χρησιμοποιείται Η/Υ με προβολέα για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Ως 
πρόγραμμα προβολής των διδακτικών διαφανειών χρησιμοποιείται το PowerPoint. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Όχι. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι. Μου κοινοποιείται τουλάχιστον 2 μήνες πριν. 
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Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2010 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

0% 

4-4,9 

0% 

5-5,9 

0% 

6.0-6.9 

0% 

7.0-8.4 

11,1% 

8.5-10.0 

88,9% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9,6 (18 από 39 που 
δήλωσαν) 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. εν υπάρχει σχετικό υπόδειγµα για τα µαθήµατα επιλογής. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Ιατρική Σχολή 

Μορφολειτουργικός - Βασικών Ιατρικών Επιστημών 

Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Υπεύθυνος Μαθήματος 
Καθηγητής Ευάγγελος Γεωργίου 
Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Μουτσάτσου 
Καθηγήτρια Μαρία Αλεβιζάκη-Χαρχαλάκη 
Καθηγήτρια Ευανθία ιαμάντη 
Εοικ.Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη 

Πειραματική Φυσιολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000612 

Τίτλος Μαθήματος 

Φυσιολογία Οστίτη Ιστού 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
ομή των οστών 

Θεμέλια ουσιαστικά κύτταρα (προέλευση και μοριακοί μηχανισμοί της κυτταρικής 
διαφοροποίησης και φυσιολογικές λειτουργίες ανά στάδιο διαφοροποίησης - μηχανισμός της 
απόπτωσης και ο ρόλος της στην φυσιολογία του οστίτη ιστού-αυξητικοί παράγοντες που 
παράγοντες και επιδρούν στα οστικά κύτταρα ανά στάδιο της διαφοροποίησης). 

Μεταβολισμός των οστών 
Μηχανισμός αύξησης-μηχανισμός ανακατασκευής - βιοχημικοί δείκτες μεταβολισμού των 
οστών-αυτοκρινείς / παρακρινείς παράγοντες που συμμετέχουν στον μηχανισμό αύξησης, 
ωρίμανσης και ανακατασκευής των οστών. 

Μεταβολισμός ασβεστίου 
Μεταβολικές λειτουργίες του ασβεστίου, υποδοχείς ασβεστίου, μεταβολικές διαταραχές και 
μεταλλάξεις του υποδοχέα ασβεστίου. 

Ορμονική ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου και των οστών 
Παραθορμόνη (ΡΤΗ), PTHrP, υποδοχέας PTH/PTHrP και φυσιολογία των οστών, καλσιτονίνη, 
υποδοχέας καλσιτονίνης, βιταμίνη D και υποδοχέας Vit D, άλλες ορμόνες. 
Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί διαταραχών του μεταβολισμού του ασβεστίου 

Υπερασβεστιαιμία, υπασβεστιαιμία, (μηχανισμοί, έλεγχος και αιτιολογική θεραπευτική 
προσέγγιση). 

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί των κυρίων διαταραχών του μεταβολισμού των οστών 
Νόσος Paget, οστεοπόρωση, νεφρική οστεοδυστροφία, οστεομαλακία-ραχίτιδα, κτλ 
(μηχανισμοί, έλεγχος και αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση). 

Μαθησιακοί στόχοι 
Αντίληψη μηχανισμών 
Απαρτίωση λειτουργιών 

ιαμόρφωση ολιστικής προσέγγισης του θέματος 
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Εφαρμογές στην παθοφυσιολογία 

Εφαρμογές στη θεραπευτική 

Είδος Μ α θ ή μ α τ ο ς 

Υποβάθρου (ΥΠ), 

Επιστημονικής Μ ά θ η μ α 

Περιοχής (ΕΠ), Κορμού (KO), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

(ΑΔ) 

4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 12ο Ι ΥΕ ΕΠ ΕΙ 

Δ ι δ α σ κ α λ ί α 

Προβλεπόμενες Ώ ρ ε ς 

Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

14 

Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 

Μονάδες 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 

(Ναι / Ό χ ι ) 

Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Εργασία / Προαιρετική 

Ενημέρωση - Α ξ ι ο λ ό γ η σ η 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 

Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, Σελ.85 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι, (physiologv.med.uoa.gr) 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Ετήσια αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Υπάρχουν και φροντίζουμε να γνωρίζουμε τ ι περιέχει τ ο αντίστοιχο μάθημα έτσι ώστε να ‘ 

μαστε συμπληρωματικοί και όχι α π ό λ υ τ α επαναλαμβανόμενοι. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Π ρ ό σ φ α τ α Reviews στο αντίστοιχο θέμα. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Προσθήκη νεωτέρων δεδομένων ανά κεφάλαιο. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Μικρό. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Παρέχονται π ρ ό σ φ α τ α Reviews και διεθνή βιβλιογραφία. 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 
-|ο _ ·|2° 

Υποχρεωτικό (Υ), 

Υποχρεωτικής 

Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης 

Επιλογής (ΕΕ) 
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Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Μέσω ανακοινώσεων και μέσω της ιστοσελίδας τ ο υ μαθήματος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με την αποδοχή τους στο Ερευνητικό Εργαστήριο μας και την αναζήτηση και σύνδεση 

ανασκόπησης σε ένα θέμα. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Έχουμε Προαιρετικά Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας και Προαιρετική Άσκηση στο Κέντρο 

Υγείας Βύρωνα. 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Χ 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις 

Άλλα:* 

Χ 

Χ 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με την εξέταση τους από διάφορους εξεταστές ανά ειδικό κεφάλαιο. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Έχουμε επάρκεια χώρων αλλά η ανακαίνιση τ ο υ Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας, που κρατά 
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για μια 5ετία τουλάχιστον έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του 

μαθήματος και όχι μόνο. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχει καλή επάρκεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για Εκπαιδευτικούς λόγους στο 

Εργαστήριο μας. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχει αίθουσα πολυμέσων (δημιουργήθηκε π ρ ό σ φ α τ α ) στο Εργαστήριο μας. εν υπάρχει 

κλασσικό σπουδαστήριο εντός τ ο υ Εργαστηρίου. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ναι: Ιδιαίτερα τ α Προγράμματα Quantitative Circulatory Physiology και Interactive Physiology 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και κ α τ α γ ρ ά ψ τ ε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τ ις παραπάνω κατηγορίες. 

Η εκπαιδευτική υποδομή έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο διδακτικό μας έργο λόγω της 

ανακαίνισης τ ο υ Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας τ ο οποίο έχει ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια 

και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Π ρ ό σ φ α τ α έχει αναβαθμιστεί η διδασκαλία και μέσω της ιστοσελίδας τ ο υ Εργαστηρίου μας. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

e-class 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ανάρτηση της ύλης και των slides διδασκαλίας τ ο υ μαθήματος και extra διδακτικό υλικό. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι μέσω e-mail και της ιστοσελίδας τ ο υ Εργαστηρίου. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι στην αρχή της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2010 

2008-2009 

2007-2008 

2006-2007 

2005-2006 

2004-2005 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

0% 

5.26% 

0% 

0% 

7.70% 

4-4,9 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

5-5,9 

50% 

10.53% 

2.13% 

2.44% 

7.70% 

6.0-6.9 

0% 

0% 

2.13% 

2.44% 

0% 

7.0-8.4 

25% 

57.90% 

14.90% 

24.40% 

38.46% 

8.5-10.0 

25% 

26.31% 

80.85% 

70.73% 

46.15% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

6.75 

7.4 

9.2 

9.1 

8.07 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Ανακοινώνονται στους διδάσκοντες. 
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Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Π ε ρ ι γ ρ α φ ι κ ή ς Α ν α τ ο μ ι κ ή ς 

Γουδή 

ιευθυντές: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ. Αναγνωστοπούλου, 

Καθηγητής Π. Σκανδαλάκης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Ιατρικής 

Βασικών Επιστημών 

Παναγιώτης Σκανδαλάκης/Καθηγητής και μέλη ΕΠ 

Ανατομία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήµατος 

Προπτυχιακό Γενική Κλινική Ανατομική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Παρά το γεγονός ότι η Ανατομία αποτελεί ένα βασικό μάθημα για τους φοιτητές Ιατρικής, 
διδάσκεται στο 2ο έτος, όπου σε αυτό το στάδιο οι φοιτητές δεν συσχετίζουν την κλινική 
πράξη και την εξέταση των αρρώστων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον με 
την ανατομία. Η κλινική Ανατομία είναι ένα τμήμα της Ανατομίας με ιδιαίτερη σημασία για 
την κατανόηση των κλινικών προβλημάτων που συναντώνται στην κλινική πράξη. Επιπλέον 
αποτελεί και την τελική έκφραση της Ανατομίας, την πρακτική της εφαρμογή, την κλινική 
πράξη. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο μάθημα είναι η επιτυχής εξέταση στην 
ύλη του πτώματος και η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση της Περιγραφικής Ι. 

Περιεχόμενο του μαθήματος 
Θώρακας: Επιπολής ανατομική και επιπολής οδηγά σημεία, υπεζωκότας, θωρακικές 
κοιλότητες, μεσοθωράκιο και παθήσεις του, εξέταση της ακτινογραφίας θώρακα 
Κοιλιά: Επιπολής Ανατομική και επιπολής οδηγά σημεία, περιτονίες περιτοναϊκή κοιλότητα, 
γαστρεντερικό σύστημα, ήπαρ, χοληδόχος κύστη και οι πόροι της, το πάγκρεας και ο 
σπλήνας, ουροποιητικό σύστημα, ακτινολογία ουροποιητικού συστήματος, γεννητικά 
όργανα του άρενος, ανδρολογική εξέταση, γεννητικά όργανα του θήλεος, κολπική εξέταση, 
οπισθοπεριτοναικός χώρος, παρακλινικές εξετάσεις κοιλίας. 
Γυναικείος Μαστός, κλινική εξέταση του μαστού, καρκίνος μαστού, παρακλινικές εξετάσεις. 
Άνω άκρο, κάτω άκρο, μηριαίο τρίγωνο, πόρος των προσαγωγών και ιγνυακός βόθρος. 
Κεφαλή και τράχηλος, περιτονίες τραχήλου, θυρεοειδής αδένας, σιελογόνοι αδένες, αρτηρίες. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Το αντικείμενο της Γενικής Κλινικής Ανατομικής είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις 
ανατομικές δομές του ανθρώπινου σώματος της Οστεολογίας Μυολογίας. Στόχος του 
μαθήματος είναι η περιγραφή των ανατομικών δομών και η συσχέτισή τους με τις πιθανές 
παθολογίες που σχετίζονται με τις δομές αυτές. 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1°- \2° 

40 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού (KO), 
Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

(Ε) (ΥΠ) (ΚΟ) 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

26 Ναι 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

13 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

2,6 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Η τελευταία αναπροσαρμογή της ύλης πραγματοποιήθηκε το 2010. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Η Περιγραφική Ανατομική ΙΙ ασχολείται με την μακροσκοπική περιγραφή των δομών του 
ανθρώπινου σώματος, οπότε αλληλοεπικάλυψη με άλλα μαθήματα δεν υπάρχει. 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Harold Ellis. Κλινική Ανατομική, Εκδόσεις Παρισιάνου. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Η επικαιροποίηση των βοηθημάτων γίνεται με τις σημειώσεις των μελών ΕΠ και των 
Επιστημονικών Συνεργατών του Εργαστηρίου. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Το 100% της ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι, σημειώσεις των μελών ΕΠ. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Η ύλη του μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι και ο τρόπος αξιολόγησης τους γίνεται με 
την άφιξή τους στο Εργαστήριο Ανατομίας «ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ» και στην εναρκτήρια ομιλία του 
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ιευθυντού Καθηγητού όπου αναλύεται η ύλη και οι αναµενόµενοι µαθησιακοί στόχοι. Για 

τον τρόπο αξιολόγησής τους, οι φ ο ι τ η τ έ ς ενηµερώνονται µε γραπτές ανακοινώσεις που 

τοποθετούνται σε Ειδικό Πίνακα Ανακοινώσεων στο χώρο τ ο υ Εργαστηρίου Ανατοµικής 

«ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ». 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Η γραµµατεία τ ο υ Εργαστηρίου Ανατοµίας «ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ» είναι ανοικτή καθηµερινά 9.00-

14.00 και ο ιευθυντής είναι π ά ν τ α διαθέσιµος γ ια τους φ ο ι τ η τ έ ς . Το κάθε µέλος ΕΠ 

δέχεται φ ο ι τ η τ έ ς σε προκαθορισµένες ηµέρες και ώρες. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Μέσω των διδασκόντων σ τ α εργαστήρια 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ναι οργανώνονται διαλέξεις επιστηµόνων από την Ελλάδα. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% X 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

X 

X 

X 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φ ο ι τ η τ ώ ν δ ιασφαλίζεται µε την ασφαλή 

τήρηση των οδηγιών προς τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους και ειδικότερα στις 

παρουσίες τους στις παραδόσεις των µαθηµάτων και στον τρόπο διεξαγωγής των 

εξετάσεων. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Το μάθημα Γενική κλινική Ανατομική πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Ανατομείου 
της Ιατρικής Σχολής το οποίο είναι ανακαινισμένο προσφάτως, πλήρως κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς λόγους με εγκατεστημένο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για προβολή 
παρουσιάσεων (Η/Υ , projectors και μικροφωνική εγκατάσταση). 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Το Ανατομείο είναι πλήρως ανακαινισμένο, η άσκηση των φοιτητών είναι επαρκής και 
ολοκληρωμένη. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Όχι. 

Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 
Υπάρχει διαθέσιμο σπουδαστήριο, το οποίο όμως δεν λειτουργεί καθώς δεν υπάρχει 
διαθέσιμο προσωπικό για την λειτουργία του 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Όχι. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι, άριστη. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Άριστη. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Ναι, μέσω Η/Υ και παρουσιάσεων Powerpoint. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι μέσω Η/Υ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, στην αρχή του εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2008-2009 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9 

9,1 

9,2 

9,1 

9,2 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Ναι, µέσω της ανάδρασης µε τους διδάσκοντες. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Σε συζήτηση των µελών ΕΠ του εργαστηρίου. 
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Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Β ι ο λ ο γ ι κ ή ς Χ η μ ε ί α ς 

Γουδή 

ιευθυντής: Καθηγητής Αθ. Παπαβασιλείου 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή 

Τομέας Ιατρικών Βασικών Επιστημών 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΝΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναπληρωτές Καθηγητές 

Ιατρική Χημεία - Βιοχημεία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

319 Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Ιατρική και Νους 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες 

Στρες και νοσηρότης σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις: υπέρταση, διαβήτης, 

Αλτσχάιμερ, αθηρωμάτωση κ.λ.π., κ.λ.π., κ.λ.π. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Συσχέτιση και επίδραση του νευρικού συστήματος στην εκδήλωση παθολογικών 

καταστάσεων. 

Κατανόηση της βιοχημείας των νοητικών διεργασιών και του τρόπου επίδρασης στην 

παθογένεια. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

2ο - 12ο 

2° 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΕΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

6 - 30 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Ναι / Υποχρεωτική 
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Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι, η-ταξη MED294 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

εν έχει περατωθεί το 2° εξάμηνο. 
Θα γίνει αξιολόγηση στο τέλος 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Τον Οκτώβριο του 2009. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Βιβλιογραφία. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι, με συνεχείς ενημερώσεις των βοηθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή και ανάρτησής τους 

στην εκπαιδευτική π λ α τ φ ό ρ μ α η-τάξη. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

20%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Σε ηλεκτρονική μορφή και ανάρτησής τους στην εκπαιδευτική π λ α τ φ ό ρ μ α η-τάξη. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Χ 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 
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Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

-

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
Είναι παρόντες στην παρουσίαση της εργασίας τους. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η κατάσταση του αμφιθεάτρου διδασκαλίας χρήζει ανακαίνισης. 
Η μικροφωνική εγκατάσταση δεν είναι αποτελεσματική και απαιτείται βελτίωσή της. 
Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός για την διδασκαλία (προβολέας και υπολογιστής) δεν 
υπάρχει στο αμφιθέατρο και μεταφέρεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα μέλος ΕΠ στο 
αμφιθέατρο κατά την διδασκαλία. 
Ο κλιματισμός του αμφιθεάτρου λειτουργεί ανεπαρκώς. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 
Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Powerpoint. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Μη επαρκής. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Όχι. 
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Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη). 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι. 

Υπάρχει η εκπαιδευτική πλατφόρμα η-τάξη 
Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 
η-τάξη και υπάρχει επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Αποστέλλεται κατάλογος φοιτητών για βαθμολογία μετά την λήξη του εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

εν υπάρχει αρχείο με την κατανομή βαθμολογίας και τον μέσο βαθμό των φοιτητών του 
μαθήματος. 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Χ 

Χ 

Χ 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Όχι ακόμη. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας 

Ιατρική 

Βασικών Ιατρικών Επιστημών 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Καθηγητής 

Βιολογική Χημεία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Προπτυχιακό Med283 Θέματα Μοριακής Ιατρικής 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
1. Εισαγωγή/ DNA / Ρυθμιστικές αλληλουχίες γονιδίων / Τύποι μεταγραφικών παραγόντων 
2. Σχέσεις δομής και λειτουργίας μεταγραφικών παραγόντων 
3. Μεταγραφικοί παράγοντες και βασικοί μηχανισμοί μεταγραφής γονιδίων 
4. Μεταγραφικοί παράγοντες και επαγόμενη γονιδιακή έκφραση (ρυθμιστικοί μηχανισμοί) 
5. Μεταγραφικοί παράγοντες και κυτταρική-ιστική εξειδίκευση της γονιδιακής έκφρασης 

(ανοσοποιητικό - μυϊκό - σκελετικό σύστημα) 
6. Μεταγραφικοί παράγοντες και ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης στη διάρκεια της εμβρυϊκής 

ανάπτυξης (ομοιοτικά γονίδια, εκτύλιξη προγραμμάτων κυτταρικής διαφοροποίησης) 
7. Μεταγραφικοί παράγοντες και καρκίνος Ι: Πρωτο-ογκογονίδια 
8. Μεταγραφικοί παράγοντες και καρκίνος ΙΙ: «Ογκοκατασταλτικά» γονίδια 
9. Ενδοκυττάρια μεταγωγή μηνυμάτων σε φυσιολογικά και νεοπλαστικά κύτταρα / 

Σηματοδοτικά μόρια και στρατηγικές μοριακής διάγνωσης - πρόληψης - θεραπείας 
10. Φυσιολογικοί και μεταλλαγμένοι μεταγραφικοί παράγοντες στην Ενδοκρινολογία, 

Αιματολογία και Ανοσολογία/ Μοριακή θεώρηση κλινικών φαινοτύπων 
11. Μεταγραφικοί παράγοντες και τα σηματοδοτικά μονοπάτια ως στόχοι ορθολογικής 

θεραπευτικής παρέμβασης 

Μαθησιακοί στόχοι 
Η ανάπτυξη και η λειτουργική αλληλεπικάλυψη πεδίων όπως η Μοριακή και ομική 
Βιολογία, η Γενετική, η Βιοχημεία, η Ανοσολογία και η Βιοπληροφορική έχουν αναδείξει μια 
νέα προοπτική και ταυτόχρονα νέα εργαλεία που διεισδύουν στην ιατρική έρευνα. 
Η Μοριακή Ιατρική μπορεί να ορισθεί ως επιστημονικός κλάδος που αναφέρεται στην 
κατανόηση της παθοφυσιολογίας των νοσημάτων σε μοριακό επίπεδο (διαταραχές στη 
δομή και τη λειτουργία γονιδίων και πρωτεϊνών) και, στηριγμένη σ’ αυτές τις γνώσεις, στο 
σχεδιασμό επιλεκτικών μεθόδων για διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη. 
Το μάθημα - με άξονα την κυτταρική σηματοδότηση και τους μεταγραφικούς παράγοντες-
φιλοδοξεί να εξοικειώσει τον φοιτητή με τις καινούργιες ανακαλύψεις, τις βασικές 
επιστημονικές έννοιες και την αίσθηση ενθουσιασμού που περιβάλουν την επανάσταση 
στη Μοριακή Ιατρική. Στοχεύει ακόμη να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της καλπάζουσας 
βιολογικής έρευνας και της περισσότερο κλινικά προερχόμενης αναζήτησης. Η διδασκαλία 
είναι προσανατολισμένη στον φοιτητή-μελλοντικό κλινικό γιατρό, χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα και εφαρμογές από όλα τα πεδία της ιατρικής επιστήμης. 
Τα επιμέρους μαθήματα επιδιώκουν να κρατήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στο ακαδημαϊκό 
και το εφαρμοσμένο, με το κλινικό πρόβλημα να διατρέχει και τα δύο. 
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Είδος Μαθήματος 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Μάθημα 

Επιστημονικής ,.,^ 
Κορμού (KO), 

Περιοχής (ΕΠ), · 
Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
. .. Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

4 ο υ , 6 ο υ , 8 ο υ , 1 0 ο υ 1 2 ο υ ΥΕ Υ Π 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

20 - - -

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ναι ΥΕ 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Πριν ένα χρόνο. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Μερική. Με επαφές-συζητήσεις με άλλα μέλη ΕΠ της Ιατρικής Σχολής 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

R.J. Trent «ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ», Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη ( Μ ε τ ά φ ρ α σ η και Επιμέλεια Α.Γ. 

Παπαβασιλείου). 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Τουλάχιστον τ ο 70%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Επιπλέον βιβλιογραφική κάλυψη γίνεται με φ ω τ ο τ υ π ί ε ς άρθρων από τ α περιοδικά Νature 

Medicine, Molecular Medicine, Journal of Cellular and Molecular Medicine, Journal of Molecular 

Medicine και Trends in Molecular Medicine (προσωπικές συνδρομές τ ο υ Καθηγητού Α.Γ. 

Παπαβασιλείου). 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με ανακοινώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Εξάμηνο 

. Υποχρεωτικής Επιλογής 
Διδασκαλίας 

,•„ „ (ΥΕ), 
1 ° - 12° 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με αναζήτηση συγκεκριμένων άρθρων από την βιβλιογραφία και με την συγγραφή 

εργασίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ναι με διαλέξεις επιστημόνων. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Χ 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

-

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με συναντήσεις των φ ο ι τ η τ ώ ν με τους διδάσκοντες μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η κατάσταση τ ο υ αμφιθεάτρου διδασκαλίας χρήζει επείγουσας ανακαίνισης. 

Η μικροφωνική εγκατάσταση δεν είναι αποτελεσματική και α π α ι τ ε ί τ α ι βελτίωσή της. 

Ο κλιματισμός τ ο υ αμφιθεάτρου λειτουργεί ανεπαρκώς. 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισµού και της διαθεσιµότητάς τους. 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 
Χρησιµοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Powerpoint. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι µαθησιακοί πόροι); 
Όχι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ανεπαρκής. Μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης από τους φοιτητές των αιθουσών με 
τους υπολογιστές και την βιβλιοθήκη. Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με περισσότερες 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 
Όχι 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη). 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Μέσω ηλεκτρονικής τάξης (η-τάξη) και e-mail 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, στο μέσο του εξαμήνου περίπου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2008-2009 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

10% 

8.5-10.0 

90% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι ακόμα. 
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Εργαστήριο Ι σ τ ο λ ο γ ί α ς - Ε μ β ρ υ ο λ ο γ ί α ς 

Γουδή 

ιευθυντής: Καθηγητής Χ. Κίττας 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά 
μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Βασικών Ιατρικών Επιστημών 

Ε. Μαρίνος, Αναπλ. Καθηγητής, MSc, PhD - Μ. Κουλούκουσα, 
Αναπλ. Καθηγήτρια, MSc, PhD 

Βιολόγοι 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Προπτυχιακό 343 

Τίτλος Μαθήματος 

Γονίδια και Αναπτυξιακή Βιολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα εξετάζει τα φαινόμενα της ανάπτυξης και διαφοροποίησης των οργανισμών με 
ιδιαίτερη έμφαση στα θηλαστικά. Εξετάζονται χαρακτηριστικές συγγενείς ανωμαλίες στον 
άνθρωπο που οφείλονται σε παθολογικό γονότυπο ή/και σε περιβαλλοντικές επιδράσεις. 
Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε οργανισμούς-μοντέλα που χρησιμοποιούνται ως 
πρότυπα μελέτης της ανάπτυξης. 

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει: 
Βασικές αρχές ανάπτυξης και διαφοροποίησης (μικροβιακά συστήματα, προκαρυωτικά και 
ευκαρυωτικά), πρότυποι οργανισμοί μελέτης της διαφοροποίησης και η χρήση τους στη 
βιοϊατρική έρευνα (C. Elegans, Drosophila, Arabidopsis κλπ). Αδρανοποίηση Χ-χρωμοσώματος, 
γονιδιακή αποτύπωση: ο ρόλος της στην ανάπτυξη και στις ασθένειες, μυογένεση, τα 
γενετικά τροποποιημένα ποντίκια ως εργαλεία για την έρευνα του καρκίνου, οι κιρκάδιοι 
ρυθμοί στα ζώα, δράση των τερατογόνων στην εμβρυϊκή ανάπτυξη του ανθρώπου, 
αγγειογένεση και νεοαγγειογένεση. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις για τους μηχανισμούς ανάπτυξης 
και διαφοροποίησης των προτύπων οργανισμών μελέτης, καθώς και το ρόλο των 
γονιδίων στη μορφογένεση και συμπληρώσει τα μαθήματα της Κυτταρικής Βιολογίας, και 
της γενετικής. 
Να μάθει ο φοιτητής να αυτενεργεί μέσω της αναζήτησης των απαραίτητων 
πληροφοριών στη διεθνή βιβλιογραφία, να αποκτήσει ικανότητες για την συγγραφή 
επιστημονικής αναφοράς, και να μάθει να παρουσιάζει την εργασία του σε μορφή 
PowerPoint ενώπιον ακροατηρίου 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1 ο _ 12° 

3ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 
(ΥΕ), Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

(ΥΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

(ΕΠ) 

Μάθημα Κορμού (KO), 
Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

(ΚΑ) 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

26 - 4 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

2 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι Ναι (ΥΕ) 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (σελ...149) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

http://eclass.uoa.gr/ 
courses/MED118 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
2009 - Γίνεται ετήσια περιοδική ανανέωση και αναπροσαρμογή του μαθήματος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
εν υπάρχει επικάλυψη με άλλα μαθήματα. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
α. Για το μάθημα χορηγείται στους φοιτητές η μετάφραση (των διδασκόντων Ε. Μαρίνου 

- Μ. Κουλούκουσα) της τελευταίας έκδοσης του συγγράμματος «Ανάπτυξη - Γενετική, 
Επιγενετική και Περιβαλλοντική Ρύθμιση» των Russo et al. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. 
Πασχαλίδης, 2002 

β. Χορήγηση σημειώσεων μέσω του δικτυακού τόπου «η-Τάξη». 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Ναι, με χορήγηση ηλεκτρονικών σημειώσεων μέσω του «η-Τάξη». 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Όλη η διδασκόμενη ύλη καλύπτεται από τα χορηγούμενα βοηθήματα (100%). 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Οι διδάσκοντες κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματός του, παρέχουν στους 
φοιτητές πρόσθετη βιβλιογραφία ανάλογα με τι ς ανάγκες του κάθε μαθήματος. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Ανακοίνωση της ύλης τ ο υ µαθήµατος στον πίνακα ανακοινώσεων τ ο υ εργαστηρίου, στον 

οδηγό σπουδών και στην ιστοσελίδα τ ο υ µαθήµατος 

Γίνεται α ν α φ ο ρ ά στο εισαγωγικό µάθηµα 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. Η γραµµατεία τ ο υ µαθήµατος και οι διδάσκοντες δέχονται καθηµερινά τους φοιτητές. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Σε µικρές οµάδες φ ο ι τ η τ ώ ν (2-3 άτοµα) δίδεται κάποιο θέµα συναφές µε τ ο αντικείµενο 

διδασκαλίας γ ια ανάπτυξη και συγγραφή µε τ η βοήθεια σύγχρονης βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Επίσκεψη φ ο ι τ η τ ώ ν στις ερευνητικές εγκαταστάσεις τ ο υ εργαστηρίου. 

Συµµετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο µάθηµα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% X 40-60% 60-80% 80-100% X εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Παράδοση γραπτής εργασίας 

Χ 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Τακτική παρακολούθηση μαθήματος και συμμετοχή στο μάθημα 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

-

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

υ ν α τ ό τ η τ α ελέγχου τ ω ν γραπτών εργασιών. Αξιολόγηση τ ω ν προφορικών 

παρουσιάσεων. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή του µαθήµατος 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Η αίθουσα σεμιναρίων του Εργαστηρίου Ιστολογίας και ο υποστηρικτικός εξοπλισμός της 
είναι υψηλής ποιότητας και επαρκέστατος (βλέπε κατωτέρω). 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Το Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας διαθέτει εξειδικευμένο πολυμεσικό εξοπλισμό 
καθώς και ειδικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των 
προπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα και εργαστήρια τις Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Ι. 

Αίθουσα αυτοεκπαίδευσης φοιτητών 
Στην αίθουσα αυτή υπάρχουν εγκατεστημένοι 15 υπολογιστές για πλοήγηση στο διαδίκτυο 
και αυτοεκπαίδευση των φοιτητών σε πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό που παράγει το 
Εργαστήριο. Οι υπολογιστές είναι διευθετημένοι περιμετρικά του δωματίου έτσι ώστε ο 
εκπαιδευτής να επιβλέπει την ομάδα εργασίας. Ο χώρος διαθέτει επίσης οθόνη TV και οθόνη 
προβολής παρουσιάσεων καθώς και πίνακα οπότε είναι κατάλληλος για συσκέψεις και 
σεμινάρια μικρών ομάδων. 

Αίθουσα σεµιναρίων 
Η αίθουσα είναι χωρητικότητας 50 ατόμων. ιαθέτει Η/Υ για τον διδάσκοντα, ηχοσύστημα 
surround 5.1 τηλεοπτική συσκευή, video. Υπάρχει εξοπλισμός για ζωντανές μεταδόσεις στο 
διαδίκτυο και βιντεοσκοπήσεις που αποτελείται από Η/Υ εφοδιασμένο με το κατάλληλα 
λογισμικό και βιντεοκάμερα τοποθετημένη σε ειδικό τρίποδα. Η αίθουσα διαθέτει επίσης 
διαφανοσκόπιο, προβολέα διαφανειών και οθόνη υψηλής ανακλαστικότητας 2x3 μέτρα. 
Τέλος υπάρχει σύστημα συσκότισης και ηλεκτρονικό σύστημα φωτισμού. 
Οι παραπάνω αίθουσες διαθέτουν ευρυζωνικές συνδέσεις κατάλληλες για εικονοδιασκέψεις 
και κάθε είδους διαδικτυακών πολυμεσικών προβολών πραγματικού χρόνου. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Ναι. 

Σπουδαστήρια 
Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Ναι. Τα στοιχεία της πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης είναι: η-Τάξη ΕΚΠΑ 2.2. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Επαρκέστατη. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Για την εκπαίδευση με πολυμέσα, εγκαταστάθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 η 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (τερματικά υπολογιστών και λογισμικό). Ο εξοπλισμός 
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στους χώρους του Εργαστηρίου της Ιστολογίας διατηρήθηκε και εμπλουτίσθηκε σταδιακά, 
ώστε να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 
τοπικό ψηφιακό κέντρο που δημιουργήθηκε προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το 
γνωστικό αντικείμενο των διδασκομένων μαθημάτων, υπό μορφή υπερ-κειμένου (hypertext), 
συλλογής εικόνων (image galleries) και παρουσιάσεων (PowerPoint). Το παραγόμενο υλικό 
προβάλλεται τοπικά στις αίθουσες των εργαστηρίων και σεμιναρίων και στις ειδικά 
διαμορφωμένες αίθουσες για αυτοεκπαίδευση των φοιτητών. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί 
ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του διαδικτύου και για 
εκπαίδευση από απόσταση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ειδικά εγκατεστημένο 
λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι, με email και ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι, από τη γραμματεία της σχολής, στην αρχή του εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2008 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

12.5 

8.5-10.0 

100 

100 

100 

100 

87.5 

100 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

10(14) 

10 (6) 

9.5 (10) 

9.87(16) 

8.25 (8) 

10 (δέκα) 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Ναι. Παροχή του ερωτηματολογίου στους φοιτητές στη διάρκεια του εξαμήνου. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Κάθε μέλος ΕΠ έχει πρόσβαση στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και βάσει αυτών 
αυτοξιολογείται με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής του απόδοσης. 
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Λεπτομερής Περιγραφή του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας 
Σκοπός του Εργαστηρίου 
Με την εκλογή του Χρ. Κίττα το 1993 ως Καθηγητή Ιστολογίας Εμβρυολογίας, ο οποίος 
είναι μέχρι σήμερα και ο ιευθυντής του Εργαστηρίου, η Ιστολογία-Εμβρυολογία εξελίχθηκε 
από περιγραφική σε λειτουργική, με περιεχόμενο, βασιζόμενο πάντοτε σε σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα. Ο σκοπός του Εργαστηρίου είναι: 
1. Η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και 

άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου (Οδοντιατρικό Τμήμα), καθώς και η συνεχής 
εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών και άλλων επιστημόνων από το χώρο της 
Βιοϊατρικής. 

2. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της Ιατρικής και των άλλων 
συναφών επιστημών. 

3. Η κάλυψη διαγνωστικών αναγκών με χρήση τεχνολογιών αιχμής. 
4. Η μετάδοση της γνώσης και της έγκαιρης διάγνωσης μέσω χρήσης νέων τεχνολογικών 

εφαρμογών στην Ιατρική, Ιατρική Πληροφορική και Βιοπληροφορική. 

Προσφορά στον Ερευνητικό Τομέα 
Το Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας για να καλύψει καλύτερα τους ερευνητικούς 
στόχους του έχει αναπτύξει σταδιακά από το 1993 έως σήμερα επιμέρους μονάδες που 
αναφέρονται στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία. 
Οι μονάδες αυτές είναι: 
Μονάδα Λειτουργικής Ιστολογίας που μελετά τη συσχέτιση της μορφολογίας των ιστών με 

λειτουργικές παραμέτρους σε ανθρώπους και πειραματόζωα. 
Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας με ερευνητικό πεδίο τη μορφομετρική και 

ανοσοϊστοχημική μελέτη φυσιολογικών και εξαλλαγμένων κυττάρων καθώς και ιστών, με 
τη χρήση συμβατικής και κρυοηλεκτρονικής μικροσκοπίας. 

Μονάδα Πειραματικής Εμβρυολογίας με ερευνητικό πεδίο την οντογένεση, απόπτωση και 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό γεννητικών κυττάρων. 

Μονάδα Κυτταροκαλλιεργειών και Οργανοτυπικών καλλιεργειών που μελετά την 
ανάπτυξη των φυσιολογικών και εξαλλαγμένων κυττάρων in vitro καθώς και εμβρυϊκών 
ιστών σε οργανοτυπικές κυτταροκαλλιέργειες τόσο σε μοντέλα φυσιολογικής όσο και 
παθολογικής ανάπτυξης. 

Μονάδα Μοριακής Κυτταρογενετικής με ερευνητικό πεδίο τον κυτταρογενετικό έλεγχο 
χρωμοσωμιακών αλλοιώσεων με τη μέθοδο του φθορίζοντα in situ υβριδισμού (FISH). 

Μονάδα Μοριακής Καρκινογένεσης με ερευνητικό αντικείμενο τους μοριακούς μηχανισμούς 
που εμπλέκονται στην εμφάνιση και εξέλιξη του καρκίνου. 

Με την ανάπτυξη των ανωτέρω ερευνητικών μονάδων καθίσταται δυνατή η παροχή 
υπηρεσιών σε εξειδικευμένους τομείς της ιστολογίας (μελέτη με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, 
βιοψίες πεπτικού-ήπατος, αιμοποιητικού, ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος) και 
μοριακής καρκινογένεσης 

Προσφορά στην κοινωνία 
- Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008” που εντάσσεται στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» 
(Ε.Π.Α.Ν. ΙΙ) Άξονας Προτεραιότητας 1. με στόχο τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης 
στο ευρύ κοινό, κυρίως στους μαθητές και τους φοιτητές. 

- Το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας συμμετείχε με την ενότητα «Τι χρώμα είναι 
ο καρκίνος;». Στόχος του έργου ήταν η εξοικείωση ενηλίκων και παιδιών εφηβικής/ 
προεφηβικής ηλικίας με τη νεοπλασματική νόσο (καρκίνο), μέσω διαδραστικής 
επικοινωνίας με ειδικούς ιατρούς-παθολογοανατόμους με τη χρήση μικροσκοπίου 
συμπαρατήρησης με ψηφιακή οθόνη. Παράλληλα με τη χρήση οπτικο-ακουστικού 
(βίντεο) και έντυπου υλικού επεξηγήθηκαν οι βασικές αρχές της καρκινογένεσης. 

- Ομιλίες με επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα για το ευρύ κοινό. 
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Στόχοι για τις επόμενες ακαδημαϊκές χρονιές 

Ενσωμάτωση της τεχνολογίας ψηφιακής ιστολογίας (digital histology) στην πρακτική 

άσκηση των φοιτητών 

Εισαγωγή τεχνικών αυτοαξιολόγησης στη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων 

Συμβολή στη μετάδοση γνώσης στους φοιτητές 

Προπτυχιακοί φοιτητές 

Εκτός από τ η βασική διδασκαλία των μαθημάτων, τ ις πρακτικές ασκήσεις και τις 

πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης Ιστολογίας και Εμβρυολογίας (βλέπε 

παράγραφο ΙΙΙ 2.1), τ ο Εργαστήριο διοργανώνει π ιλοτικά μαθήματα web-videoconference 

τ α οποία μπορούν οι φ ο ι τ η τ έ ς να παρακολουθήσουν μέσω Internet. 

ιοργάνωση σεμιναρίων με ειδικά θ έ μ α τ α Ιστολογίας-Εμβρυολογίας από ομάδες 

φοιτητών, όπου προσκαλούνται καθηγητές κλινικών ειδικοτήτων να συμμετάσχουν 

σε ορισμένα μαθήματα με τ ο στόχο τ η σύνδεση θεωρίας και κλινικής πράξης στην 

Ιστολογία. 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων σ τ α επιμέρους 

αντικείμενα της Ιστολογίας (ανοσοϊστοχημεία, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, μοριακές 

τεχνικές 

Οργάνωση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων 

Συμμετοχή μελών τ ο υ Εργαστηρίου σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα διαφόρων ιατρικών 

ειδικοτήτων 
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

Α ’ Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Π α θ ο λ ο γ ι κ ή ς Α ν α τ ο μ ι κ ή ς 

Γουδή 

ιευθυντής: Καθηγητής Ε. Πατσούρης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Κλινικοεργαστηριακός 

ΛΥ ΙΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / Καθηγήτρια 

Παθολογοανατόμος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

657, Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση των συχνότερων 
κακοηθών νεοπλασμάτων του ανθρώπου 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι 

1. Η παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης σε θ έ μ α τ α που αφορούν στην 

επιδημιολογία, αιτ ιοπαθογένεια και μοριακά μηνυματοδοτικά μονοπάτια που ρυθμίζουν 

λειτουργίες όπως ο κυτταρικός κύκλος, η απόπτωση, η κυτταρική επικοινωνία, η 

διήθηση, αγγειογένεση και μετάσταση και 

2. Η ανάλυση των παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών των συχνότερων κακοήθων 

νεοπλασμάτων, η διαφορική τους διάγνωση, η πρόγνωση και οι θεραπευτικές 

προσεγγίσεις. 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τ α εξής γνωστικά αντικείμενα 

1. Επιδημιολογία και πρόληψη του καρκίνου 

2. Αιτιολογία τ ο υ καρκίνου 

3. Πολυσταδιακή καρκινογένεση-Ενεργοποίηση καρκινογόνων και επιδιόρθωση DNA-

Ογκογονίδια και Ο γ κ ο κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ά γονίδια 

4. Κυτταρικός κύκλος- Κυτταρική επικοινωνία-Απόπτωση 

5. ιήθηση-Μετάσταση-Αγγειογένεση 

6. Καρκίνος Γαστρεντερικού Συστήματος 

7. Καρκίνος Αναπνευστικού Συστήματος 

8. Καρκίνος Ουροποιητικού Συστήματος 

9. Καρκίνος Γεννητικού Συστήματος και Μ α σ τ ο ύ τ ο υ Θήλεος και Καρκίνος Γεννητικού 

Συστήματος τ ο υ Άρρενος 

10. Καρκίνος του έρματος 

1 1 . Λεμφώματα-Λευχαιμίες 

12. Προγνωστικοί - Προβλεπτικοί είκτες 
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Μαθησιακοί στόχοι 
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι: 
1. ιεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής σε όλο το φάσµα των 

διεργασιών της ανάπτυξης ,εγκαθίδρυσης και κλινικής πορείας των συχνότερων 
ανθρώπινων καρκινωµάτων. 

2. Κατανόηση της παθολογοανατοµικής ορολογίας για την αξιολόγηση των πληροφοριών 
των ιστολογικών εκθέσεων. 

3. Ενηµέρωση για τις διαγνωστικές δυνατότητες που προσφέρει η βιοπτική διαγνωστική. 
4. Ενηµέρωση για τους νεότερους µοριακούς δείκτες που εφαρµόζονται σε κλινικό και 

ερευνητικό επίπεδο στη κατεύθυνση της στοχευµένης θεραπείας του καρκίνου. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

-|ο _ ·|2° 

30 - 10 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΟ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

24 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 94 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Προ 2 ετών. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Όχι. 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Σηµειώσεις µε προτεινόµενη βιβλιογραφία. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής. 
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Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

80%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Συζήτηση κ α τ ά τ η διάρκεια των διαλέξεων 

Ανακοινώσεις 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ό χ ι . 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% X 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

εν υπάρχει τ υ φ λ ή αξιολόγηση καθώς δεν έχει τ ε θ ε ί ανάλογο ζήτηµα. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή του µαθήµατος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισµού και τη διαθεσιµότητά τους. 
Η διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιείται στην αίθουσα Μικροσκοπίων του 
Εργαστηρίου της Παθολογικής Ανατοµικής, η οποία διαθέτει επαρκή εξοπλισµό για τη χρήση 
ΗΥ, οθόνες συνδεδεµένες µε κεντρικό µικροσκόπιο και συστήµατα προβολής. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισµού και της διαθεσιµότητάς τους. 

εν απαιτούνται. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 

ιδασκαλία µέσω ΗΥ µε τη χρήση ανάλογων προγραµµάτων. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι στο τέλος του εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2008 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7 0-8.4 

25 

8.5-10.0 

100 

75 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9.4 

9.5 

Νέο Μάθηµα 

Νέο Μάθηµα 

Νέο Μάθηµα 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. ιδάσκεται στο εαρινό εξάµηνο (στο χειµερινό δεν δηλώνεται από επαρκή αριθµό 
φοιτητών). 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Κλινικοεργαστηριακός 

ΛΥ ΙΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / Καθηγήτρια 

Ιατρός Παθολογοανατόμος - Κυτταρολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

475 / Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Ανοσοϊστοχημεία στη Παθολογική Ανατομική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Η Ανοσοϊστοχημεία αποτελεί ένα δυναμικό τομέα της Παθολογικής Ανατομικής που 
ασχολείται με την ανίχνευση αντιγόνων σε ιστικό επίπεδο με τη χρήση μονοκλωνικών και 
πολυκλωνικών αντισωμάτων. Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζεται στις εφαρμογές 
της Ανοσοϊστοχημείας 1) στην κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών των διαφόρων 
νόσων, 2)στη διάγνωση φλεγμονωδών παθήσεων 3) στη διαγνωστική σπειραματονεφριτίδων 
και δερματικών αλλοιώσεων 4) στη διαγνωστική ογκολογία για την εξακρίβωση της 
ιστικής προέλευσης των νεοπλασμάτων και των αδιαφοροποίητων μορφών αυτών 4)στη 
πρόγνωση και στο χειρισμό της θεραπείας των κακοήθων νεοπλασμάτων. 
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τ α εξής γνωστικά αντικείμενα: 

1. Γενικές αρχές Ανοσοϊστοχημείας και Ανοσοφθορισμού 
2. ιαγνωστική Ανοσοϊστοχημεία 
3. Ανοσοϊστοχημεία λεμφικού ιστού 
4. Ανοσοϊστοχημεία νεοπλασμάτων ενδοκρινών αδένων 
5. Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί είκτες 
6. Ανοσοϊστοχημεία σε μη Νεοπλασματικές Παθήσεις-Σπειραματονεφρίτιδες 

Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 1)να 
παρακολουθήσουν επίδειξη κλασικής ανοσοϊστοχημικής μεθόδου ,να εξοικειωθούν με 
τις βασικές αρχές της μεθόδου και να αξιολογήσουν μετέπειτα τα αποτελέσματα μέσω 
μικροσκοπικής εξέτασης και 2) μελέτης πλακιδίων με διάφορους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες 
από αρχειακό υλικό. 

Μαθησιακοί στόχοι 
1. Παροχή πληροφοριών για το σωστό χειρισμό των διαφόρων αντισωμάτων και μεθόδων 

στη καθημερινή διαγνωστική αλλά και στην έρευνα. 
2. Εξοικείωση με τις παθολογοανατομικές ορολογίες προκειμένου να είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν αργότερα τις πληροφορίες των ιστολογικών εκθέσεων. 
3. Ενημέρωση των φοιτητών όσον αφορά στη χρήση των μοριακών δεικτών στη διάγνωση 

διαφόρων καλοήθων και κακοήθων παθήσεων. 
4. Κατανόηση των εφαρμογών της Ανοσοϊστοχημείας στη μελέτη μορίων-δεικτών που 

συμβάλλουν στο καθορισμό της πρόγνωσης των καρκινωμάτων και της πρόβλεψης 
ανταπόκρισης σε στοχευμένες θεραπείες. 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1° _ \2° 

7, 9, 11 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΟ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

16 2 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ.90-91 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
2002. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
εν υπάρχει. 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Νακοπούλου Λ. Ανοσοϊστοχηµεία. Μοριακοί είκτες στη ιαγνωστική Παθολογική 
Ανατοµική και στην Πρόγνωση των Κακοήθων Νεοπλασµάτων. Ιατρικές Εκδόσεις 
Πασχαλίδης 1999. 
Σηµειώσεις µε ερωτήσεις-απαντήσεις. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Έγκριση από τη ΓΣ της Ιατρικής Σχολής. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων 
Ανακοινώσεις 
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Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ό χ ι . 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

εν υπάρχει τ υ φ λ ή αξιολόγηση καθώς δεν έχει τ ε θ ε ί ανάλογο ζήτημα. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιε ίται στην αίθουσα Μικροσκοπίων του 

Εργαστηρίου της Παθολογικής Ανατομικής, η οποία διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για τ η χρήση 

Η/Υ, οθόνες συνδεδεμένες με κεντρικό μικροσκόπιο και συστήματα προβολής. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

- Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας στον 1ο όροφο του εργαστηρίου της Παθολογικής Ανατομικής 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Ικανοποιητική επάρκεια για ομάδες φοιτητών (4 άτομα) 
Έλλειψη απαγωγού εστίας και εκσυγχρονισμός κλιβάνου και ψυγείου 

Είναι διαθέσιµα τα εργαστήρια του µαθήµατος για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. Ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 

ιδασκαλία μέσω Η/Υ με τη χρήση ανάλογων προγραμμάτων. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι στο τέλος του εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών\ 

Έτος 

2009-2008 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 

10 

8 

6.0-6.9 7.0-8.4 

20 

10 

20 

30 

8.5-10.0 

80 

90 

80 

90 

62 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9 

9.4 

9 

9 

8.6 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. εν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, καθώς δεν υπήρξε επαρκής 
αριθμός φοιτητών. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Κλινικοεργαστηριακός 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ / Καθηγητής- ιευθυντής 

Αιματοπαθολογοανατομία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Προπτυχιακό 660 Μοριακή Παθολογοανατομία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Αναπτύσσονται οι γενικοί γονιδιακοί μηχανισμοί της καρκινογένεσης και ακολούθως οι ειδικοί 

γονιδιακοί μηχανισμοί παθογένεσης, στα λεμφώματα, στον καρκίνο του παχέος εντέρου, του 

μαστού του γεννητικού συστήματος του θήλεος, των ενδοκρινών αδένων, του πνεύμονα, 

του νευρικού συστήματος και του νεφρού. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο κάθε φοιτητής οφείλει να είναι σε θέση να κατανοήσει τους βασικούς γονιδιακούς 

μηχανισμούς παθογένεσης του καρκίνου και, ιδιαίτερα, τα σημεία εκείνα που μπορεί να 

αποτελέσουν θεραπευτικούς στόχους. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

6ο, 8ο, 10ο, 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΟ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Ε
ρ

γα


σ
τή

ρ
ια

 

9 δίωρες 

Μ
ικ

ρ
ές

 
ο

μ
ά

δ
ες

 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 155 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Εφέτος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μα θήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει αλληλεπικάλυψη. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σημειώσεις. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Άνω τ ο υ 90%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Προτεινόμενοι διαδικτυακοί τόποι με εκπαιδευτικό υλικό. ιανομή σημειώσεων. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Μέσω ανακοινώσεων της Γραμματείας τ ο υ Εργαστηρίου αναρτήσεως αυτών στο e-class και 

προσεχώς μέσω της διαμορφούμενης ιστοσελίδας. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Μέσω της Γραμματείας οι φ ο ι τ η τ έ ς μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με όλα τ α μέλη ΕΠ 

του μαθήματος. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Ό σ ο ι φ ο ι τ η τ έ ς εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον στη Γραμματεία τ ο υ Εργαστηρίου, 

καθοδηγούνται από μέλη ΕΠ. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό σ ο ι φ ο ι τ η τ έ ς επιθυμούν μπορούν να παρακολουθούν τ ις διαλέξεις που δίνονται σ τ α 

πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων τ ο υ Εργαστηρίου. 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% Χ 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 
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Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Χ (Εναλλακτικώς) 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών 
ή πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο 
μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ό χ ι 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξο πλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αµφιθέατρο Παθολογικής Ανατοµικής. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηρια κού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Αίθουσα µικροσκοπίων µε 2 οθόνες συνδεδεµένες µε κεντρικό µικροσκόπιο µέσω κάµερας και 

25 µικροσκόπια (1 µικροσκόπιο ανά δύο φοιτητές) . 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Σχετικά πλακίδια είναι διαθέσιµα προς µελέτη υπό την επίβλεψη ενός µέλους ΕΠ. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Επαρκή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Χρήση ιαδικτύου για σχολιασµό παθολογοανατοµικών εικόνων. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Προτεινόµενοι διαδικτυακοί τόποι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Σύστηµα µελέτης ιστολογικών πλακιδίων µέσω διπλής οθόνης. ιαθέσιµα 25 µικροσκόπια 

γ ια τους φ ο ι τ η τ έ ς . 
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Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 

Ιστοσελίδα µαθήµατος υπό διαµόρφωση. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 

Ναι, στην αρχή του εαρινού εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 

προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2010 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

10% 

7.0-8.4 

30% 

8.5-10.0 

60% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9 

Η Α Π Ο Ψ Η Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 

Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 

ίνεται τ ο προβλεπόµενο φυλλάδιο για την αξιολόγηση τ ο υ µαθήµατος στο τέλος κάθε 

εξαµήνου. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 

Σε συνάντηση µελών ΕΠ συζητώνται τ α προβλήµατα και οι προτάσεις των φοιτητών. 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 



ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως 

από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία 

του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να 

συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός μαθήματος: Μοριακή Παθολογοανατομία 6 6 0 

Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Ευστράτιος Πατσούρης 
Ημερομηνία: 2. 2011 
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό: 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Καθόλου 

1 

Απαράδεκτη 

Λίγο 

2 

Μη ικανοποιητική 

Μέτρια 

3 

Μέτρια 

Πολύ 

4 

Ικανοποιητική 

Πάρα πολύ 

5 

Πολύ καλή 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι 

ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα): 

Το μάθημα 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του 
μαθήματος; 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 
κατανόηση του θέματος; 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη 
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη; 

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 

Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 

Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 

Εκτίμηση ποιότητας φροντιστηρίων. 

Πώς κρίνετε τον αριθμό ιδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο 
εργασίας; 

ιαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 

1 2 3 4 5 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 
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Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 
εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο 
θέμα; 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 
μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

1 2 3 4 5 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 

χ 

5 

Το Εργαστήριο 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 

Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων; 

Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 

1 2 3 4 5 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 

Παρακολουθώ τακτικά τ α εργαστήρια 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
1 = <2 Ώρες, 2 = 2-4 Ώρες, 3 = 4-6 Ώρες, 4 = 6-8 Ώρες, 
5 = >8 Ώρες 

1 2 

χ 

χ 

3 4 5 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Κλινικοεργαστηριακός 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ / Καθηγητής- ιευθυντής 

Παθολογοανατόμος, εξειδίκευση στα νοσήματα του νευρικού 
και αιμοποιητικού συστήματος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Προπτυχιακό / 659 

Τίτλος Μαθήματος 

Παθολογική Ανατομική Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Η Παθολογική Ανατομική Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ασχολείται με τ ις παθήσεις του 

νευρικού συστήματος (νεοπλασίες - φλεγμονές - άνοιες) σε διαγνωστικό και ερευνητικό 

επίπεδο. Με την ανάπτυξη της μοριακής νευροβιολογίας τ ο επιστημονικό ενδιαφέρον έχει 

διευρυνθεί και έχει καταλάβει και παθήσεις από την ψυχιατρική σφαίρα (σχιζοφρένεια -

μανιοκατάθλιψη). 

Το μάθημα διδάσκεται σε 10 παραδόσεις συνεχόμενες εντός δύο εβδομάδων και 

περιλαμβάνει τ ις εξής ενότητες: 

Νευροεκφυλιστικά νοσήματα 

Νόσος Alzheimer 

Νοσήματα prion 

Άνοιες 

Φλεγμονές 

- Αγγειακές παθήσεις 

- Ό γ κ ο ι 

- Τράπεζες εγκεφάλων 

Τέλος δε, γίνεται πρακτική επίδειξη νεκροτομής εγκεφάλου σύμφωνα με τ α διεθνή πρότυπα. 

Το Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής είναι σημείο αναφοράς για τ α νοσήματα prion, 

συμμετέχει δε ενεργά σε Ευρωπαϊκό δίκτυο brain banks. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Μ ε τ ά τ ο πέρας των παραδόσεων, οι φ ο ι τ η τ έ ς θα πρέπει να έχουν τ ο γνωστικό υπόβαθρο 

σε σχέση με τ ις βασικές ιστολογικές αλλοιώσεις των νευρολογικών, ψυχιατρικών και 

νευροεκφυλιστικών νοσημάτων 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1ο _ \2ο 

5ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΥΕ ΕΠ ΚΟ 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

9 1 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι / eclass.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Το μάθημα αναπροσαρμόσθηκε στις σύγχρονες απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, με κύριο γνώμονα την αποσαφήνιση κομβικών 
εννοιών της ιστολογίας του κεντρικού νευρικού συστήματος και τη συσχέτιση συνήθων 
νευροψυχικών διαταραχών με τα νεότερα κλινικοπαθολογοανατομικά δεδομένα. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Πιθανώς να υφίσταται επικάλυψη σε κλινικό επίπεδο με το μάθημα της Νευρολογίας και σε 
επίπεδο ανοσολογικών μηχανισμών με το μάθημα της Βιολογίας. 
Η διδασκαλία του μαθήματος της Παθολογικής Αντομικής του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος όμως, επικεντρώνεται στη συσχέτιση των κλινικών εκδηλώσεων (συνοπτικά 
αναφέρονται) με τα ιστολογικά ευρήματα σε καθεμία από αυτές (αναλυτικά). 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Παραδόσεις, σημειώσεις και βιβλίο Παθολογικής Ανατομικής. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Η διδασκόμενη ύλη εμπεριέχεται πλήρως στο σύγγραμμα του Boecker 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Οι φοιτητές ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος για 
πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Στο διαδικτυακό τόπο eclass.uoa.gr ανακοινώνονται όλα τα τρέχοντα ζητήματα του 
μαθήματος. Στον ίδιο τόπο υπάρχει αναλυτική περιγραφή του μαθήματος και του τρόπου 
διδασκαλίας. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Στο 1ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής υπάρχει ειδική Γραμματεία για τα φοιτητικά 
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ζ η τ ή μ α τ α και δέχεται τους φ ο ι τ η τ έ ς καθημερινά. Ταυτόχρονα, στον διαδικτυακό τόπο 

eclass.uoa.gr υπάρχει σύνδεσμος επικοινωνίας των φ ο ι τ η τ ώ ν με τους εκπαιδευτές για 

οποιαδήποτε απορία σχετικά με τ ο μάθημα 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Οι ενδιαφερόμενοι φ ο ι τ η τ έ ς μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτές 

μέσω της γραμματείας προκειμένου να κατευθυνθούν στην αναζήτηση συγκεκριμένων 

βιβλιογραφικών πηγών. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% Χ 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Η γραπτή εξέταση των φ ο ι τ η τ ώ ν διεξάγεται με τ η διαδικασία θεμάτων πολλαπλής 

επιλογής, γεγονός που καθιστά συγκεκριμένη την ορθή απάντηση. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Για τ ις παραδόσεις τ ο υ μαθήματος χρησιμοποιείται τ ο αμφιθέατρο Παθολογικής 

Ανατομικής. Οι διδάσκοντες έχουν στη διάθεσή τους φ ο ρ η τ ό ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

ηλεκτρονικό προβολέα, διαφανοσκόπιο και προβολέα διαφανειών. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Η τ ε λ ε υ τ α ί α παράδοση τ ο υ μαθήματος α φ ο ρ ά σε εργαστηριακή άσκηση επίδειξης 
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ιστολογικής παρασκευής. Για την εργαστηριακή άσκηση χρησιμοποιείται η αίθουσα 

ανατομικών παρασκευών τ ο υ εργαστηρίου. Ο συγκεκριμένος χώρος ανακαινίστηκε 

π ρ ό σ φ α τ α και εφοδιάστηκε με σύγχρονο εξοπλισμό με κύριο στόχο την εξασφάλιση των 

απαραίτητων υγειονομικών συνθηκών, καθώς και την διευκόλυνση της ιστοληψίας. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Τα εργαστήρια είναι διαθέσιμα στους φ ο ι τ η τ έ ς τόσο για μελέτη ιστολογικών τομών, όσο και 

για αναπροσαρμογή ωρών διδασκαλίας λόγω τρεχουσών αναγκών, γεγονός που συνέβη ήδη 

από τ ο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Σπουδαστήρια: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Η αίθουσα Μικροσκοπίων, εξοπλισμένη με 50 μικροσκόπια, τ ο υ εργαστηρίου είναι στη 

διάθεση των φ ο ι τ η τ ώ ν πολλές ώρες ανά εβδομάδα. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Στις άμεσες προτεραιότητες τ ο υ μαθήματος είναι η επίδειξη στους φ ο ι τ η τ έ ς λογισμικού 

ανάλυσης εικόνας (image analysis). 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Κατά συνέπεια, υπάρχει νεκροτομικό υλικό σε ικανή 

ποσότητα (εγκέφαλοι) γ ια μακροσκοπική και ιστολογική μελέτη από πλευράς φοιτητών. 

Ταυτόχρονα, τ ο μουσείο ιστολογικών εκθεμάτων τ ο υ εργαστηρίου είναι διαθέσιμο. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και κ α τ α γ ρ ά ψ τ ε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η υποδομή είναι επαρκής για τις ανάγκες τ ο υ μαθήματος και αναβαθμίζεται αδιάκοπα. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

ημιουργήθηκε ιστοσελίδα για τ ο μάθημα στο διαδικτυακό τόπο eclass/uoa/gr στην οποία οι 

φοιτητές μπορούν να έλθουν σε ε π α φ ή με τους διδάσκοντες. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

Ο κατάλογος των φ ο ι τ η τ ώ ν που δήλωσαν παρακολούθηση τ ο υ μαθήματος, δόθηκε στη 

γραμματεία τ ο υ εργαστηρίου μετά από αίτησή μας 
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Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2010-2011 

2009-2010 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

20% 

20% 

8.5-10.0 

80% 

80% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 
10 

10 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Μοιράζεται το προβλεπόµενο φυλλάδιο αξιολόγησης στο τέλος των παραδόσεων. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Σε συζητήσεις µεταξύ των διδασκόντων. 
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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως 

από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία 

του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να 

συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός μαθήματος: 
Παθολογική Ανατομική Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

6 5 9 

Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Ευστράτιος Πατσούρης 
Ημερομηνία: 2. 2011 
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό: 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Καθόλου 

1 

Απαράδεκτη 

Λίγο 

2 

Μη ικανοποιητική 

Μέτρια 

3 

Μέτρια 

Πολύ 

4 

Ικανοποιητική 

Πάρα πολύ 

5 

Πολύ καλή 

Εκτιμήστε τ ις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι 

ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα): 

Το μάθημα 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του 
μαθήματος; 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 
κατανόηση του θέματος; 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη 
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη; 

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 

Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 

Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 

Εκτίμηση ποιότητας φροντιστηρίων. 

1 2 3 4 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

5 

χ 

χ 
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Πώς κρίνετε τον αριθμό ιδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο 
εργασίας; 

χ 

ιαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 
μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

χ 

χ 

χ 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 

Χ 

Το Εργαστήριο 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 

Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων; 

Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 

1 2 3 4 5 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 

Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
1 = <2 Ώρες, 2 =2-4 Ώρες, 3 = 4-6 Ώρες, 4 = 6-8 Ώρες, 5 = >8 Ώρες 

1 2 

Χ 

Χ 

χ 

χ 

3 4 5 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Κλινικοεργαστηριακός 

ΛΥ ΙΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / Καθηγήτρια 

Ιατρός Παθολογοανατόμος - Κυτταρολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

579 / Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Παθολογική Ανατομία Γαστρεντερικού 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Σκοπός τ ο υ μαθήματος είναι η παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν 

στην ανατομία ,φυσιολογία, συγγενείς ανωμαλίες ,διαταραχές της κυκλοφορίας, μεταβολικές 

διαταραχές, καλοήθεις νόσους, προκαρκινωματώδεις καταστάσεις και νεοπλάσματα του 

γαστρεντερικού σωλήνα. 

Αναλυτικότερα, η ύλη τ ο υ μαθήματος τ ο υ μαθήματος περιλαμβάνει τ α εξής γνωστικά 

αντικείμενα: 

1. Στοματική κοιλότητα 

2. Παθήσεις οισοφάγου 

3. Μ η νεοπλασματικές παθήσεις στομάχου-λεπτού εντέρου 

4. Επιθηλιακές νεοπλασίες στομάχου-λεπτού εντέρου 

5. Μ η νεοπλασματικές παθήσεις παχέος εντέρου-πρωκτού 

6. Επιθηλιακές νεοπλασίες παχέος εντέρου-πρωκτού 

7. Ενδοκρινείς όγκοι πεπτικού 

8. Λ ε μ φ ώ μ α τ α και στρωματικά νεοπλάσματα τ ο υ γαστρεντερικού σωλήνα 

9. Καρκινικοί δείκτες γαστρεντερικού σωλήνα 

Μαθησιακοί στόχοι 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς πρέπει να αποκτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις: 

1. Κατανόηση της Παθολογικής Ανατομικής ως βάση των νοσολογικών οντοτήτων του 

γαστρεντερικού σωλήνα 

2. Εξοικείωση με τ η μορφολογία και τους μηχανισμούς ανάπτυξης καλοήθων και μη 

καλοήθων καταστάσεων 

3. Κατανόηση της παθολογοανατομικής ορολογίας προκειμένου να είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν τ ις πληροφορίες στων ιστολογικών εκθέσεων 

4. Ενημέρωση για τ ις διαγνωστικές δυνατότητες που προσφέρει η βιοπτική διαγνωστική 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

8, 10, 12 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΟ 
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ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

20 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ό χ ι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 91 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ό χ ι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Προ 5 ετών. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Υπάρχει επικάλυψη περίπου στο 30%. εν δίδεται βαρύτητα στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

ιδακτικά Βοηθήµατα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

άβαρης Π.Σ. Γενική Παθολογική Ανατοµική του Γαστρεντερικού Σωλήνα. Ιατρικές 
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 
Σηµειώσεις µε ερωτήσεις και απαντήσεις 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Έγκριση από τη Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Όχι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
- Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων 
- Ανακοινώσεις 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Όχι. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% Χ 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) 

Κατ’ οίκον εργασία 

Προφορική παρουσίαση εργασίας 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι). 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

εν υπάρχει τ υ φ λ ή αξιολόγηση καθώς δεν έχει τ ε θ ε ί ανάλογο ζήτημα. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιε ίται στην αίθουσα Μικροσκοπίων του 

Εργαστηρίου της Παθολογικής Ανατομικής, η οποία διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για τ η χρήση 

Η/Υ, οθόνες συνδεδεμένες με κεντρικό μικροσκόπιο και συστήματα προβολής. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν απαιτούνται . 
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Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 

ιδασκαλία μέσω Η/Υ με τη χρήση ανάλογων προγραμμάτων. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι στο τέλος του εξαμήνου 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2008 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

20 

25 

8.5-10.0 

100 

100 

100 

80 

75 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9 

10 

10 

9 

9 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. Μάθημα εαρινού εξαμήνου. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Κ λ ι ν ι κ ή Π α θ ο λ ο γ ι κ ή ς Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς 
Γουδή 

ιευθυντής: Καθηγητής Χ. Μουτσόπουλος 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Ό ν ο μ α διδάσκοντος / Βαθμίδα: 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Κλινικοεργαστηριακός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΤΖΙΟΥΦΑΣ / Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ανοσολογία/Ρευματολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000568 

Τίτλος Μαθήματος 

Κλινική Ανοσολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Βασικές αρχές λειτουργίας του ανοσολογικού συστήματος και της ανοσολογικής απόκρισης. 
Ανοσολογικοί μηχανισμοί βλάβης ιστού, σύμφωνα με την κατάταξη κατά Coombs και Gel. 
Μηχανισμοί φλεγμονής και νόσοι που συσχετίζονται με αυτούς. Μηχανισμοί αυτοανοσίας 
και συζήτηση αυτοανόσων νοσημάτων. Βασικές αρχές διάγνωσης και θεραπείας 
λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Νεοπλάσματα ανοσολογικού συστήματος. 
Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες. Μηχανισμοί απόρριψης μοσχεύματος και αντιδράσεις 
μοσχεύματος κατά ξενιστού. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Στο τέλος της σειράς μαθημάτων ο φοιτητής αναμένεται ότι θα είναι εξοικειωμένος α) 
με τους κύριους μηχανισμούς που συμμετέχουν στην ανοσολογική απόκριση β) με τους 
παθογενετικούς μηχανισμούς που ενέχονται σε νόσους ανοσολογικής αρχής γ)με τα 
νοσήματα που προκαλούνται από την υπερδραστηριότητα και την ανεπάρκεια του 
ανοσολογικού συστήματος και δ) διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγορίθμους των νόσων 
αυτών. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

9 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΟ 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 



Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

25 - - -

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

13 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/'Οχι) 

Ό χ ι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ναι/Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 112 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

http://pathophysiology. 
med.uoa.gr/ 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Ό χ ι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το 2008. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . Βασικά στοιχεία παθοφυσιολογίας του Ανοσολογικού συστήματος διδάσκονται στ 5ο 

Εξάμηνο. Η γνώση α υ τ ή χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα/εισαγωγή στο μάθημα της Κλινικής 

Ανοσολογίας. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

- Σημειώσεις από τ ο βιβλίο των Janeway and Travers (2004). To 2010 αναμένεται η χορήγηση 

της νέας έκδοσης Ανοσολογίας τ ο υ I Roitt. 

- Χορήγηση βιβλιογραφίας. 

- Χορήγηση των διαφανειών του μαθήματος. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Η επικαιροποίηση του διδακτικού βιβλίου ανά 5-6 χρόνια. Η βιβλιογραφία και οι διδακτικές 

διαφάνειες, κ α τ ’ έτος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Πλήρης κάλυψη. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Κατά τ η διάρκεια τ ο υ μαθήματος και με ανακοινώσεις. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Μετά τ ο εβδομαδιαίο μάθημα, 30 λ ε π τ ά είναι αφιερωμένα σε συζήτηση συνεργασία με τους 

φοιτητές. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Εκπαίδευση από τον διδάσκοντα στη χρήση Η/Υ για την αναζήτηση και τεκμηρίωση της 

βιβλιογραφίας. υ ν α τ ό τ η τ α συμμετοχής σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα τ ο υ τμήματος, 

που άπτονται τ ο υ αντικειμένου. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ναι. Προτείνεται συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν σε επιστημονικές εκδηλώσεις αντλίστοιχες του 

αντικειμένου. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% Χ 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Ενδελεχής συζήτηση για την εντόπιση πιθανών αδυναμιών και υστερήσεων. 

Σχολαστική εξέταση της εργασίας την οποία αναλαμβάνουν. 
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ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή του µαθήµατος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισµού και τη διαθεσιµότητά τους. 
Μία αίθουσα διδασκαλίας. Επαρκής, καλύπτει τις ανάγκες με πλήρη οπτικο-ακουστικά μέσα. 

Είναι διαθέσιµα τα εργαστήρια του µαθήµατος για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; 
Οι φοιτητές που επιθυμούν δύνανται να εκπαιδευθούν σε εργαστηριακές τεχνικές που 
άπτονται του γνωστικού αντικειμένου. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι µαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 

ιδασκαλία βασισμένη σε παρουσιάσεις Powerpoint. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας από διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. PubMed). 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών. 

Έτος 

2007-2008 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

-

4-4,9 

-

5-5,9 

-

6.0-6.9 

-

7.0-8.4 

40 

8.5-10.0 

60 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

8.5 
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Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 

ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Κελέκης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας 

Κλινικοεργαστηριακός 

Μέλη ΕΠ του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας 
Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, Αν. Καθ. Ακτ/γιας 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Κ.Α. ΜΑΘ. 580 / Προπτυχιακό Επεμβατική Ακτινολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Η Επεμβατική Ακτινολογία περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες: 
α) Αγγειακή Επεμβατική Ακτινολογία, που περιλαμβάνει τις επεμβάσεις σε αρτηριακές 

φλεβικές και λεμφικές παθήσεις που γίνονται με καθοδήγηση απεικονιστικών μεθόδων 
(Ακτινοσκόπηση/υπερηχογράφημα/MRI). 

β) Μη Αγγειακή Επεμβατική Ακτινολογία που περιλαμβάνει θεραπείες σε διάφορα όργανα 
του σώματος (χοληφόρα, ουροποιητικό, μυοσκελετικό, κλπ.) που καθοδηγούνται από 
απεικονιστικές μεθόδους (ακτινοσκόπηση, αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα, 
μαγνητικός συντονισμός). 

γ) Επεμβατική Ογκολογία, που περιλαμβάνει μεθόδους για τη θεραπεία του καρκίνου 
(χημειοεμβολισμός, καθετηριασμός, κλπ.) 

Μαθησιακοί στόχοι 
Από το κατ’ επιλογήν μάθημα της επεμβατικής ακτινολογίας ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με 
τις επεμβατικές θεραπευτικές μεθόδους που εκτελούνται με καθοδήγηση της απεικόνισης. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

Χειμερινό 
8ο, 10ο, 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΑ 
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ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

20 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

ιδακτικές 
Μονάδες 

13 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ναι/Υ 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 91 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

2009. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σημειώσεις διδασκαλίας 

Παρουσίαση ΡΡΤ 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Με ευθύνη τ ο υ υπεύθυνου και των διδασκόντων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, προτείνονται ηλεκτρονικά site στο διαδίκτυο. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

- Οδηγός σπουδών 

- Εισαγωγικό μάθημα 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι, μέσω της γραμματείας τ ο υ τμήματος. 
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Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Καθοδήγηση και χρήση βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συµµετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο µάθηµα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% X 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Η παρουσία στις παραδόσεις (80% των ωρών) εξασφαλίζει 2 μονάδες πρόσθετες στον 

τελικό βαθμό 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών 
ή πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο 
μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι, δεν γίνονται 
εργαστήρια 

Όχι , δεν γίνονται 
εργαστήρια 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με εξετάσεις πολλαπλής επιλογής στο τέλος του εξαµήνου. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα. 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισµένη µε σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, τ α οποία είναι 

διαθέσιµα σε όλους τους φοιτητές. 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Πολύ καλή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Λογισμικό power point γ ια την παρουσίαση διαφανειών και εκπαιδευτικά video. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι, e-mail. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Στην αρχή του εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

5% 

15% 

10% 

7.0-8.4 

20% 

70% 

55% 

60% 

50% 

8.5-10.0 

80% 

30% 

40% 

25% 

40% 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9,6 

8,2 

8,4 

7,9 

8,2 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας 

Κλινικοεργαστηριακός 

Μέλη ΕΠ του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας 
Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Παπαθανασίου, Επ. Καθ. Ακτ/γιας 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Κ.Α. ΜΑΘ. 597 / Προπτυχιακό Νευροακτινολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Νευροακτινοανατομία-Μέθοδοι εξέτασης 

Ανατομία αγγείων ΚΝΣ-Αρχές Επεμβατικής Νευροακτινολογίας 

Συγγενείς ανωμαλίες ΚΝΣ 

Ενδοκράνιος αιμορραγία 

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

Ανευρύσματα αγγειακής δυσπλασίας ( ιαγνωστικές μέθοδοι- Επεμβατική 

Νευροακτινολογία) 

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (απεικόνιση- Επεμβατική Νευροακτινολογία) 

Ό γ κ ο ι ΚΝΣ 

Παθήσεις λευκής ουσίας 

Σπονδυλική Στήλη 

Νωτιαίος μυελός 

Μαθησιακοί στόχοι 

1. Εξοικείωση των διδασκομένων με τις απεικονιστικές μεθόδους τ ο υ ΚΝΣ και με τ α 

απεικονιστικά π ρ ό τ υ π α των κυριοτέρων ομάδων παθολογίας 

2. Παρουσίαση εργασίας 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

Χειμερινό 
7ο, 9ο, 11ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΑ 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

15 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ναι/Υ 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 91 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

2009. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σημειώσεις διδασκαλίας 

Παρουσίαση ΡΡΤ 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Με ευθύνη των διδασκόντων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, προτείνονται ηλεκτρονικά site στο διαδίκτυο. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Οδηγός σπουδών 

Εισαγωγικό μάθημα 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι, μέσω της γραμματείας τ ο υ τμήματος. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Καθοδήγηση και χρήση βιβλιογραφίας. 
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Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% X 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Χ 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Η παρουσία στις παραδόσεις (80% των ωρών) εξασφαλίζει 2 μονάδες πρόσθετες στον τελικό βαθμό. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι 

Όχι 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισµένη µε σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, τ α οποία είναι 

διαθέσιµα σε όλους τους φοιτητές. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Πολύ καλή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Λογισµικό power point για την παρουσίαση διαφανειών και εκπαιδευτικά video. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι, e-mail. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Στην αρχή του εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

15% 

27% 

2% 

15% 

7.0-8.4 

45% 

20% 

50% 

65% 

59% 

8.5-10.0 

40% 

53% 

48% 

20% 

41% 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

7,7 

8,6 

7,9 

8,1 

8,4 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Όχι. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
εν αξιολογούνται. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας 

Κλινικοεργαστηριακός 

Μέλη ΕΠ του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας 
Υπεύθυνη Μαθήματος: Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Επ. Καθ. Ακτ/γιας 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Κ.Α.ΜΑΘ. 598 / Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Παιδοακτινολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Η Παιδοακτινολογία διδάσκεται στις παρακάτω ενότητες: 

Νεογνά (θώρακας, γαστρεντερικό) 
Θώρακας 
Κυκλοφορικό 
Γαστρεντερικό (συμπαγή και κοίλα σπλάχνα) 
Ουρογεννητικό 
Μυοσκελετικό 
Κεντρικό νευρικό (εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη, νωτιαίος μυελός) 
Παιδοακτινολογία και επεμβατικές τεχνικές 

Μαθησιακοί στόχοι 
Στόχος του μαθήματος είναι να έρθει σε επαφή ο φοιτητής με το διαφορετικό τρόπο 
απεικονιστικής διερεύνησης της παθολογίας του παιδιατρικού ασθενούς σε σύγκριση 
με εκείνη του ενήλικα, δεδομένου ότι οι παθολογικές καταστάσεις της παιδικής ηλικίας 
διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων, η συνεργασία με τους μικρούς ασθενείς πολλές φορές 
είναι ανύπαρκτη, ενώ η έκθεση στην ακτινοβολία θα πρέπει να ελαχιστοποιείται. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

8-10-12 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΑ 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

21 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ό χ ι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 92 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

2009. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σημειώσεις διδασκαλίας 

Παρουσίαση ΡΡΤ 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι, με ευθύνη της υπεύθυνης και των διδασκόντων 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, προτείνονται ηλεκτρονικά site στο διαδίκτυο. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Οδηγός Σπουδών 

Εισαγωγικό μάθημα 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι, μέσω της γραμματείας τ ο υ τμήματος. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Καθοδήγηση και χρήση βιβλιογραφίας. 
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Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 
επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 
εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 
Όχι. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% X 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 
Η παρουσία στις παραδόσεις (80% των ωρών) εξασφαλίζει 2 μονάδες πρόσθετες στον 
τελικό βαθμό 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον 
του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

εν γίνονται 
εργαστήρια 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
Με εξετάσεις πολλαπλής επιλογής στο τέλος του εξαµήνου 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Η αίθουσα είναι εξοπλισµένη µε σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, τα οποία είναι διαθέσιµα σε 
όλους τους φοιτητές. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν γίνονται εργαστήρια. 
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Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά). 

Ό χ ι 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Πολύ καλή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Λογισμικό power point γ ια την παρουσίαση διαφανειών και εκπαιδευτικά video. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι, e-mail. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Στην αρχή του εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 

5% 

6.0-6.9 

10% 

20% 

15% 

5% 

5% 

7.0-8.4 

50% 

25% 

30% 

45% 

60% 

8.5-10.0 

40% 

55% 

55% 

50% 

30% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

7,5 

8,2 

8,5 

8,3 

7,8 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Όχι. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Αθηνών 

Ιατρική 

Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας 

Κλινικοεργαστηριακός 

Μέλη ΕΠ του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας 
Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Επ. Καθ. Ακτ/γιας 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Κ.Α. ΜΑΘ. 599 / Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Ακτινοανατομία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Αναπνευστικό σύστημα 
Γαστρεντερικό σύστημα (παρεγχυματικά, κοίλα όργανα) 
Χοληφόρα 
Ουροποιητικό σύστημα 
Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αγγεία) 
ΚΝΣ (εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη, νωτιαίος μυελός) 
Μυοσκελετικό 
Μαστός 
Γεννητικό σύστημα (άρρενος, θήλεος) 

Μαθησιακοί στόχοι 
Μεταφορά των γνώσεων περιγραφικής ανατομικής στην εγκάρσια απεικόνιση. Ανατομία 
κατά επίπεδα με υπολογιστική τομογραφία , αξονική τομογραφία και μαγνητική 
τομογραφία. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

Χειμερινό 1, 3, 
5, 7 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΑ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

18 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 
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Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 92 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

2009. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σημειώσεις της διδασκαλίας 

Παρουσιάσεις ΡΡΤ 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Με ευθύνη των διδασκόντων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι προτείνονται ηλεκτρονικά site στο διαδίκτυο. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

- Οδηγός σπουδών 

- Εισαγωγικό μάθημα 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι, μέσω της γραμματείας τ ο υ τμήματος. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Καθοδήγηση και χρήση βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σηµειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις µεθόδους που χρησιµοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριµένο µάθηµα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Η παρουσία στις παραδόσεις (80% των ωρών) εξασφαλίζει 2 µονάδες πρόσθετες στον 

τελικό βαθµό. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισµού και τη διαθεσιµότητά τους. 

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, τ α οποία είναι 

διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισµού και της διαθεσιµότητάς τους. 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιµα τα εργαστήρια του µαθήµατος για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; 

εν γίνονται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισµού και της 

διαθεσιµότητάς τους. 

Χρησιµοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά). 

Ό χ ι . 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι µαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 
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Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 
Πολύ καλή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 
Λογισµικό power point για την παρουσίαση διαφανειών και εκπαιδευτικά video 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι, e-mail. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Στην αρχή του εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

13% 

23% 

4% 

12% 

9% 

7.0-8.4 

42% 

27% 

51% 

63% 

51% 

8.5-10.0 

45% 

50% 

45% 

25% 

40% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

7,8 

8,4 

7,9 

8,2 

8,1 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
εν αξιολογούνται. 
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Αιματολογικό Εργαστήριο 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 

ιευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Τραυλού 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Συμπληρώθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου 

για το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ _ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ» 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική Σχολή 

Αιµατολογικό Εργαστήριο Αττικού Νοσοκοµείου 

Αιµατολογικό Εργαστήριο. Μονάδα Αιµοδοσίας ΠΓΝ “Αττικόν” 

Ωρ. Σ. Τραυλού 

Αιµατολογία - Παθολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Προπτυχιακό 627 Αιµόσταση Ιατρική Μεταγγίσεων 

Περιγραφή 
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος αναλύονται αδρά ο µηχανισµός της αιµόστασης η 
παθοφυσιολογία, η εργαστηριακή διερεύνηση, οι κλινικές εκδηλώσεις των διαταραχών 
της καθώς και οι αρχές για την ασφαλή πρακτική της µετάγγισης. Περιλαµβάνεται 
σειρά µαθηµάτων σχετικών µε βασικές γνώσεις για την κλασσική και σύγχρονη θεώρηση 
του µηχανισµού της αιµόστασης, τις µείζονες συγγενείς και επίκτητες διαταραχές 
που οδηγούν σε θρόµβωση ή αιµορραγία. Τέλος κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων της 
µεταγγισιοθεραπείας αναλύονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την προσέλκυση αιµοδοτών 
και ασφαλή συλλογή αίµατος και παραγώγων, τον προµεταγγισιακό έλεγχο, τη συντήρηση, 
τη διάθεση και την αιµοεπαγρύπνηση. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Το µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές του 7ου , 9ου και 11 ο υ εξαµήνου και στοχεύει στην 
κατανόηση του µηχανισµού της Αιµόστασης και στην κατανόηση της πρακτικής της 
µετάγγισης η οποία δε διδάσκεται στο βασικό κορµό µαθηµάτων πραγµατοποιείται όµως 
ευρύτατα από το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων 

Είδος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

7ο ,9ο ,11ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΥΠ 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 
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ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

30 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Όχι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (σελ 98) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Υπάρχει μερική επικάλυψη σε επιμέρους κεφάλαια της Αιμόστασης με το μάθημα ΠΦ1 
και κατ΄ επιλογή Αιματολογίας στα οποία δεν γίνεται διεξοδική ανάλυση. Το κεφάλαιο της 
μεταγγισιοθεραπείας δεν επικαλύπτεται με κανένα μάθημα κορμού. 

ιδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Βιβλίο σημειώσεων που υπάρχει κατατεθειμένο στη γραμματεία της Σχολής με τίτλο 
«ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ». 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Υπάρχει δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικής ύλης με άρθρα ανασκόπησης ελληνικής και 
διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Μέσω προφορικών, γραπτών και ηλεκτρονικών ανακοινώσεων. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των διδασκόντων βρίσκονται στη διάθεση των 
φοιτητών. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Προβλέπεται εκπαιδευτική επίσκεψη σε Αιματολογικό εργαστήριο- Μονάδα Αιμοδοσίας. 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% Χ 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Η διαφάνεια στην αξιολόγηση στην επίδοση των φ ο ι τ η τ ώ ν δ ιασφαλίζεται με την τήρηση 

των οδηγιών προς τους εκπαιδευτές και τ ο υ εκπαιδευόμενους. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Το μάθημα πραγματοποιε ίται σ τ α Αμφιθέατρα της Ιατρικής Σχολής. Οι αίθουσες είναι 

ανακαινισμένες, ποιοτικώς άριστες ,πλήρως κατάλληλες για εκπαιδευτικούς λόγους με 

εγκατεστημένο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για προβολή παρουσιάσεων (Η/Υ , 

projectors). 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ικανοποιητική. 
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Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Η επικοινωνία με τους φοιτητές για την ενημέρωσή τους πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Μέσω του ιστότοπου της γραμματείας. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι με την έναρξη του μαθήματος. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά 
κλινικά μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής 

ή διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Ε. Κ. Π.Α. 

Ιατρική Σχολή 

Ιατρική 

Κλινικοεργαστηριακός 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Τίτλος 

Υπεύθυνος 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Αιµόσταση, Ιατρική Μεταγγίσεων 

Ω. ΤΡΑΥΛΟΥ 

627 

Συνοπτική Περιγραφή 
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος αναλύονται αδρά ο µηχανισµός της αιµόστασης η 
παθοφυσιολογία, η εργαστηριακή διερεύνηση, οι κλινικές εκδηλώσεις των διαταραχών 
της καθώς και οι αρχές για την ασφαλή πρακτική της µετάγγισης. Περιλαµβάνεται 
σειρά µαθηµάτων σχετικών µε βασικές γνώσεις για την κλασσική και σύγχρονη θεώρηση 
του µηχανισµού της αιµόστασης, τις µείζονες συγγενείς και επίκτητες διαταραχές 
που οδηγούν σε θρόµβωση ή αιµορραγία. Τέλος κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων της 
µεταγγισιοθεραπείας αναλύονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την προσέλκυση αιµοδοτών 
και ασφαλή συλλογή αίµατος και παραγώγων, τον προµεταγγισιακό έλεγχο, τη συντήρηση, 
τη διάθεση και την αιµοεπαγρύπνηση. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα 
Το µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές του 7ου , 9ου και 11 ο υ εξαµήνου και στοχεύει στην 
κατανόηση του µηχανισµού της Αιµόστασης και στην κατανόηση της πρακτικής της 
µετάγγισης η οποία δε διδάσκεται στο βασικό κορµό µαθηµάτων πραγµατοποιείται όµως 
ευρύτατα από το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 
Εισαγωγή στην αιµόσταση, Πρωτογενής και δευτερογενής αιµόσταση, Ινωδόλυση 
Αιµορραγικές ιαθέσεις, Θροµβοφιλία , Εργαστηριακή ιερεύνηση, ΕΠ, ΘΘΠ, ΙΘΠ, ΟΑΣ, 
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο, Αλυσίδα της µετάγγισης, συντήρηση και διάθεση αιµατος 
και παραγώγων, συστήµατα οµάδων αιµατος, προµεταγγισιακος έλεγχος, ενδείξεις και 
επιπλοκές µεταγγισης , αιµοεπαγρύπνηση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α 

627 

Β 

98 

Γ 

ΥΕ Όχι 

Ε 

Ω. Τραυλού 

Ζ 

Όχι 

Η 

5 

Θ 

Όχι 

Ι 

50-

350 

Κ 

80-

90% 

Λ 

10 

Μ 

3 

Ν 

Όχι 

Ξ 

Όχι 

Ο 

Όχι 

Π 

Ναι 
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A = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κατανομή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κ.λπ. 

Αριθμός ωρών 

30 

% 

100 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος /Ασκησης 

Ονοματεπώνυμο 

Ω. ΤΡΑΥΛΟΥ 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Αιματολόγος 

Παν/κή 
βαθμίδα 

Αναπ. Καθηγ. 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2007 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 
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ιδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Μ. ΠΟΛΙΤΟΥ 
Α. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ 
Α. ΤΣΑΝΤΕΣ 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Αιµατολόγος 
Βιοχηµικός 

Βιοπαθολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2009 
2010 
2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 
Π 
Π 

Άλλοι διδάσκοντες: 

Ονοματεπώνυμο 

Ε. Μερκούρη 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Βιοχηµικός 

Εργασιακή σχέση 
στην κλινική και έτος 
έναρξης της σχέσης 

Λέκτορας Π 407 2005 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθημα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος ιευθυντής (Ονοµατεπώνυµο) 

Αιµόσταση Ιατρική Μεταγγίσεων 

ΕΚΠΑ 

Μέλη ΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α Β 

1 

Γ 

3 

Ε 

1 

Ζ Η Θ Ι 

Άλλοι 

Κ Λ Μ Ν Ξ 

Ό χ ι 

Ο 

Ναι 

Α = ιδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = ιδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = ιδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

= ιδάσκοντες Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι ιδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = ιοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται για τα κλινικά µαθήµατα 
(α) Αριθµός και χωρητικότητα. 
(β) Ώρες χρήσης (30) 
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Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Κατάλληλη και επαρκής. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητ ικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και π ο ι ό τ η τ α των χώρων. 

(γ) Ώ ρ ε ς χρήσης. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 

(περιγράψτε συνοπτικά). 

Η/Υ, προβολέας. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Ικανοποιητικά. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής 

κάθε μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συµβολή στη βαθµολογία % 

Κλινικό Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α 

50-350 

Β 

1 

Γ 

Γ ΟΧΙ 

Ε 

ΟΧΙ 

Ζ 

ΕΠ 

Η 

ΟΧΙ 

Θ 

ΟΧΙ 

Ι 

ΟΧΙ 

Κ Λ Μ 

ΟΧΙ 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές 

ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της 

απόδοσης των φ ο ι τ η τ ώ ν 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχ ία αποφοίτων τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

2-3 εβδομάδες. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 

Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

Ναι. 
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Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων; 
Συμβάλει στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και την εκπαίδευση προγράμματος. 
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ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει 

χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα 

σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Ιατρική 

Κλινικοεργαστηριακός 

Υπεύθυνος μαθήματος / ιευθυντής Κλινικής 

Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού μαθήματος/άσκησης 

Αναπλ. Καθηγήτρια Ω. ΤΡΑΥΛΟΥ 

24 Φεβρουαρίου 2011 

Οκτώβριος 2010 - Ιανουάριος 2011 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή Μέτρια Καλή Πολύ καλή Άριστη 

1 2 3 4 5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

Κλινικό μάθημα/άσκηση: 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής 
άσκησης την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη 
λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε 
στην εκπαίδευσή σας. 

Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού 
στη βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης 
ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

1 2 3 

-

4 

Χ 

5 

Χ 

Χ 

Χ 
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Ποια είναι η άποψή σας για την κατανοµή του εκπαιδευτικού χρόνου 
κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιµήστε τη χρησιµότητα και αποτελεσµατικότητα των µαθηµάτων 
που διδαχθήκατε 

Εκτιµήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των 
σχετικών θεµάτων 

Εκτιµήστε τη χρησιµότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και 
των συγγραµµάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιµήστε τη διαθεσιµότητα και επάρκεια των εποπτικών µέσων 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων των 
ειδικευοµένων 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων των 
επιµελητών 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων του 
Καθηγητή 

Εκτιµήστε την εµπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε 
ασθενείς της συγκεκριµένη κλινικής 

Εκτιµήστε την εµπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής 
εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριµένης κλινικής 

Εκτιµήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσηµάτων 

Εκτιµήστε τον τρόπο εκτίµησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

-

-

-

-

-

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 
εργασίες 

Το θέµα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδοµητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο 
θέµα; 

Ο/Η διδάσκων/ουσα : 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο της κλινικής 
άσκησης/µαθήµατος; 

Αναλύει και παρουσάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιµοποιώντας παραδείγµατα; 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 
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Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

Χ 

Χ 

Χ 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 

Χ 

Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την βελτίωση του κλινικού μαθήματος/άσκησης: 

Προτείνεται η ανάθεση γραπτών εργασιών και προφορικών παρουσιάσεων για βελτίωση 

βαθμολογίας και καλύτερη κατανόηση επί μέρους θεμάτων. 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 

Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη 

1 2 3 4 5 

-

-

-

Χ 

-

Χ 
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Α' Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου 
ιευθυντής: Καθηγητής Γ. Παπαδημητρίου 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Κοινωνικής Ιατρικής Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής 

Ψυχιατρική 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήµατος 

Το Βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο στην καθημερινή ιατρική πράξη 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου 
Το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο, αποτελεί τη σύγχρονη βάση της ψυχοσωματικής σκέψης 
στην ιατρική και περιγράφει πώς βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες 
συνδυάζονται, σε άλλοτε άλλο βαθμό στο να επηρεάσουν την προδιάθεση, την εκδήλωση, 
τη θεραπεία και την πορεία / πρόγνωση των διαφόρων ασθενειών. Το μάθημα περιλαμβάνει 
κεφάλαια, για το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, το εικονικό φάρμακο, βασικές ψυχοδυναμικές 
αρχές, ζητήματα σχέσης ιατρού ασθενούς, την κατανόηση και συνεργασία με διαφορετικούς 
τύπους χαρακτήρων ασθενών, τον χειρισμό ειδικών πληθυσμών ασθενών, όπως τα 
παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι έγκυες/ λεχώνες, την επίδραση του στρες και του ψυχικού 
τραύματος στην υγεία, την προσέγγιση του ασθενούς ως προς τον ευαίσθητο τομέα της 
σεξουαλικότητας, τη χρήση ουσιών, το στίγμα, καθώς και βασικές αρχές ψυχοσωματικής . 

Θέματα των διαλέξεων 
1. Ανάλυση του βιοψυχοκοινωνικού προτύπου 
2. Η τέχνη της ίασης και το παρηγορητικό φάρμακο (placebo) 
3. Επικοινωνία ιατρού και ασθενή 
4. Ο δύσκολος ασθενής στο Γενικό Νοσοκομείο 
5. Εφαρμοσμένη ψυχαναλυτική γνώση στην Ιατρική 
6. Η έννοια του στίγματος στην ιατρική και στην ψυχιατρική 
7. Βιοψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του ψυχικού τραύματος 
8. Ειδικές κατηγορίες ασθενών: η Γυναίκα ασθενής, το παιδί ασθενής, ο ηλικιωμένος 

ασθενής, ο ασθενής με ουσιοεξαρτήσεις 
9. Το ψυχοσεξουαλικό ιστορικό 
10. Ψυχοσωματική Ιατρική 

Μαθησιακοί στόχοι 
1. Κατανόηση του σύγχρονου βιοψυχοκοινωνικού τρόπου προσέγγισης της ιατρικής 
2. Κατανόηση και ευασθητοποίηση των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων των βιολογικών 

νόσων 
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3. Ενηµέρωση για βασικές ψυχιατρικές και ψυχολογικές γνώσεις στην άσκηση της ιατρικής 
που είναι απαραίτητες σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

4. Συνειδητοποίηση του φάσµατος ψυχικής υγείας-ψυχικής νόσου- συννοσηρότητα µε 
σωµατικές νόσους 

5. Προετοιµασία των φοιτητών για καλύτερη συνεργασία µε την ψυχιατρική και τη 
διασυνδετική, ψυχιατρική ασχέτως ειδικότητας που θα ακολουθήσουν 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

-|ο _ ·|2° 

4ο - 6ο - 8ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

YE 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

EΠ 

Μάθημα Κορμού (KO), 
Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

20 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

1 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι/166 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
2007/8. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
εν υπάρχει επικάλυψη. 

ιδακτικά Βοηθήµατα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Σηµειώσεις µε όλα τα κεφάλαια της διδακτέας ύλης. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Με συνεννόηση µεταξύ των υπευθύνων του µαθήµατος ανά διετία-τριετία. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ενθαρρύνονται οι διδάσκοντες να παρέχουν. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Στο πρώτο μάθημα και μέσω της γραμματείας της Ψυχιατρικής κλινικής με γραπτή 

ανακοίνωση. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες καθημερινά και να κανονίσουν 

συνάντηση μαζί τους. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Συζητείται στο πλαίσιο των διαλέξεων από τους διαδάσκοντες 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. 

Ό χ ι 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των 
εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) 
στο μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι 

Προφορικά 
Ναι, εφοσον ζητηθούν 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής με θ έ μ α τ α από δεξαμενή θεμάτων που επιλέγονται 

το ίδιο πρωί των εξετάσεων. Μ ε τ ά την ανακοίνωση της βαθμολογίας της εξέτασης 

παρέχεται η δ υ ν α τ ό τ η τ α σε όσους φ ο ι τ η τ έ ς τ ο επιθυμούν να δουν μαζί με τον καθηγητή το 

γραπτό τους προκειμένου να διευκρινιστεί η βαθμολογία που έλαβαν. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αμφιθέατρο Αιγινητείου νοσοκομείου, LCD projector, power point παρουσιάσεις, κλιματισμός, 

άνετες θέσεις. Γραμματειακή υποστήριξη από την Α’ Ψυχιατρική κλινική. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν αφορά. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν αφορά. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

εν αφορά. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Power point παρουσιάσεις. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Εφόσον αναζητηθεί, ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τ η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Επαρκή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Power point παρουσιάσεις. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

εν α φ ο ρ ά . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ό χ ι . 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

Ναι, στην αρχή τ ο υ εξαμήνου από την σχολή. 
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Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2008-2009 

2007-2008 

2006-2007 

2005-2006 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

20 

10 

10 

20 

7.0-8.4 

40 

50 

50 

50 

8.5-10.0 

40 

40 

40 

30 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

8 

8 

8 

7.5 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Δεν αφορά. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής & Νευρολογίας 

Β. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ / Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής 

Ψυχιατρική 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Κοινωνική και Προληπτική Ψυχιατρική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική 

Εισαγωγή στην Προληπτική Ψυχιατρική 

Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής στην κοινότητα: ομή και λειτουργίες 

Η πρωτοβάθμια φροντ ίδα ψυχικής υγείας και η έγκαιρη ανίχνευση ψυχοπαθολογίας 

στην κοινότητα 

Ομάδες υψηλού κινδύνου για την ανίχνευση ψυχοπαθολογίας 

Η Κοινοτική Ψυχιατική στην πράξη 

Η Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο: Έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη 

Πρώιμες παρεμβάσεις στην ψύχωση 

Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης 

Βία, παρορμητ ικότητα και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές 

Ψυχιατρική γενετική συμβουλευτική 

Φυσικές καταστροφές: Ψυχοπαθολογία και η πρόληψή τους 

- Ψυχοκοινωννικά προβλήματα και ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου 

- Ψυχοπαθολογικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις σωματικών παθήσεων 

- Ψυχικές διαταραχές: Στίγμα, αποστιγματισμός, π ο ι ό τ η τ α ζωής 

- Η τριτοβάθμια πρόληψη. Αρχές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

Μαθησιακοί στόχοι 

Εξοικείωση των φ ο ι τ η τ ώ ν με τ ις βαθμίδες ψυχιατρικής πρόληψης, τις δυνατότητες 

προληπτικών παρεμβάσεων και τις αρχές-εφαρμογές της κοινωνικής ψυχιατρικής 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

5ο, 7ο, 9ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΟ 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

26 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

1 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι/121-122 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το έτος 2006 έγινε η τ ε λ ε υ τ α ί α αναπροσαρμογή της ύλης. Κάθε χρόνο ανανεώνεται η 

βιβλιογραφία με πρόσφατες δημοσιεύσεις που δίνονται στους φοιτητές. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

«Κοινωνική και Προληπτική Ψυχιατρική», Β. Κονταξάκης, Β. Τομαράς, . Πλουμπίδης, Μ. 

Χαβάκη-Κονταξάκη, Κ. Κόλλιας, επίμ. εκδ., Α’ και Β’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου 

Αθηνών, 2006. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος δ ιατ ίθεται στους φ ο ι τ η τ έ ς η π ρ ό σ φ α τ η βιβλιογραφία σε σχέση με τη 

θεματολογία τ ο υ μαθήματος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Συνιστάται η μελέτη και άλλων σχετικών βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει από τους 

συντονιστές τ ο υ μαθήματος όπως: 

«Προληπτική Ψυχιατρική και Ψυχική Υγιεινή» Β. Κονταξάκης, Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη, Γ. 

Χριστοδούλου, επιμ. εκδ., Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 2005. 

«Προληπτική Ψυχιατρική» Γ. Χριστοδούλου, Β. Κονταξάκης, Μ. Οικονόμου, επιμ. εκδ. 

Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 2000. 

«Θέματα Προληπτικής Ψυχιατρικής» Α’ και Β’ τόμος, Γ. Χριστοδούλου, Β. Κονταξάκης, 

επίμ. εκδ., Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 1994. 

«Topics in Preventive Psychiatry” G. Christodoulou, V. Kontaxakis, eds, Karger, Basel, 1994. 

«Issues in Preventive Psychiatry” G. Christodoulou, D. Lecic-Tosevski, V. Kontaxakis, eds, 

Karger Basel, 1999. 
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Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με γραπτή ανακοίνωση. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Καθοδήγηση των φ ο ι τ η τ ώ ν για αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% Χ 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) 

Κατ’ οίκον εργασία 

Προφορική παρουσίαση εργασίας 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις 

Άλλα:* 

Χ 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς γνωρίζουν τ η θεματολογία που θα εξεταστούν. Ό τ α ν ζητηθούν επεξηγήσεις 

της βαθμολογίας τους, α υ τ ό πραγματοποιε ίται π ά ν τ α από τ ο συντονιστή τ ο υ μαθήματος 

στην προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεών τους. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου χωρητικότητας 100 ατόμων. 
Το Αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου κρίνεται επαρκές για τον αριθμό των ατόμων 
που παρακολουθούν. 

Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Power Point. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Επαρκής. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Ναι. Χρησιμοποιείται Power Point. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι. Αναρτώνται ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Κλινικής και της Σχολής. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι, στην αρχή του εξαμήνου από τη Σχολή. 
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Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2008 

2007-2006 

2006-2005 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

2 

8.5-10.0 

2 1 

1 2 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

8 

8.33 

7 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. 
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Παιδοψυχιατρική Κλινική 

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Κολαΐτης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική 

Κοιν. Ιατρικής - Ψυχιατρικής & Νευρολογίας 

Γ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ, Επικ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής 

Παιδοψυχίατρος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

121 Προπτυχιακό Παιδοψυχιατρική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα περιγράφει τις βασικές ψυχοπαθολογικές οντότητες της Παιδικής και Εφηβικής 
Ψυχιατρικής, με έμφαση στη διαγνωστική αξιολόγηση και στη θεραπευτική αντιμετώπισή 
τους. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών της Ιατρικής 
με τις κλινικές οντότητες της Παιδοψυχιατρικής, με έμφαση στην ανίχνευση, έγκαιρη 
αναγνώριση, διαγνωστική αξιολόγηση και παραπομπή για την θεραπευτική αντιμετώπισή 
τους σε ειδικούς ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

10ο , 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ιαλέξεις 

22 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 
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Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι Σελίδα: 166 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το 2006. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

«Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική». 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το σύνολο της ύλης. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με ανακοίνωση που α ν α ρ τ ά τ α ι στους χώρους που προσεγγίζουν οι φοιτητές. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με προτάσεις γ ια εργασίες σε επιλεγµένα θ έ µ α τ α , οι οποίες πραγµατοποιούνται µε 

εποπτε ία µελών ΕΠ. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% X 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Χ 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 
μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική 

Κοιν. Ιατρικής - Ψυχιατρικής & Νευρολογίας 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

«Παιδοψυχιατρική» 

ΓΕΡ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ 

121 Προπτυχιακό 

1 

Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 
Το μάθημα περιγράφει τις βασικές ψυχοπαθολογικές οντότητες της Παιδικής και Εφηβικής 
Ψυχιατρικής, με έμφαση στη διαγνωστική αξιολόγηση και στη θεραπευτική αντιμετώπισή 
τους. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών της Ιατρικής 
με τις κλινικές οντότητες της Παιδοψυχιατρικής, με έμφαση στην ανίχνευση, έγκαιρη 
αναγνώριση, διαγνωστική αξιολόγηση και παραπομπή για την θεραπευτική αντιμετώπισή 
τους σε ειδικούς ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 
Ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού με έμφαση στη συναισθηματική και 
ψυχοκοινωνική πλευρά, ιαγνωστική αξιολόγηση και ταξινόμηση στην Παιδική και 
Εφηβική Ψυχιατρική, ιαταραχές συναισθήματος - Αυτοκτονικότητα, ιαταραχές άγχους, 

ιαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας, ιαταραχές διαγωγής - Νεανική 
παραπτωματικότητα, Νοητική υστέρηση και ψυχική υγεία, ιάχυτες διαταραχές ανάπτυξης 
- Αυτισμός, Ειδικές μαθησιακές διαταραχές, Σχολική φοβία - άρνηση, Ψυχώσεις σε παιδιά 
και εφήβους, Κακοποίηση - παραμέληση παιδιού, ιαζύγιο και παιδί, Ψυχοφαρμακολογία 
σε παιδιά και εφήβους, Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, Γνωσιακές -
συμπεριφορικές θεραπείες, Οικογενειακή ψυχοθεραπεία, 
Οργάνωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 
υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθημα/ 
Άσκηση 

Παιδο
ψυχιατρική 

Α 

121 

Β 

166 

Γ 

Ε Ό χ ι 

Ε 

Γερ. 
Κολαΐτης 

Ζ 

Ναι 

Η 

4 

Θ 

Ό χ ι 

Ι 

5 

Κ 

5 

Λ 

10 

Μ 

2 

Ν 

Ό χ ι 

Ξ 

-

Ο 

Ναι 

Π 

Ναι 
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Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση τ ο υ μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 

Κατανοµή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού µαθήµατος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κ.λπ.) 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθµός ωρών 

20 

% 

100 

Πως προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Μετά από συζήτηση μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιανέμεται τ ο σύγγραμμα «Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική», Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πως; 

Ανά διετία επαναξιολογούνται. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, εάν ζητηθεί από τους φοιτητές. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Ανακοινώνεται στους φ ο ι τ η τ έ ς στην αρχή του εξαμήνου. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος/Ασκησης 

Ονοµατεπώνυµο 

Γεράσιµος Κολαΐτης 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Παιδοψυχίατρος 

Παν/κή βαθµίδα 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2005 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

Στυλιανός Χριστογιώργος 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Παιδοψυχίατρος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Δ' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 
Ιατρική 

ειδικότητα 
Έτος εκλογής 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής= Μ 
απασχόλησης) 

Αικατερίνη Παπανικολάου Παιδοψυχίατρος 2007 Π 

Άλλοι διδάσκοντες 

Ονοµατεπώνυµο 

Απόστολος Βούρδας 

Ιατρική ειδικότητα 

Παιδοψυχίατρος 

Εργασιακή σχέση 
στην κλινική και έτος 
έναρξης της σχέσης 

Διδάσκων Π.Δ/407, 
έτος έναρξης 2009 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Μ 

Αλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν 
κλινική εκπαίδευση 

συµπράττει στην 

Γ.3.1.Διοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1. Νοσηλευτές 

Γ.3.3.Τεχνικό προσωπικό 

Γ.3.4. Αλλοι* 

Συνολικός 
αριθµός 

1 

17 

0 

23 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθημα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος ιευθυντής (Ονοματεπώνυμο) 

«Παιδοψυχιατρική» 

Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ 

10 

ΓΕΡ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ 

Μέλη ΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

0 

Β 

0 

Γ 

2 1 

Ε 

1 

Ζ 

9 
(ιατροί ΕΣΥ) 

Η 

9 

Θ 

0 

Ι 

20 

Άλλοι 

Κ 

17 

Λ 

2 

Μ 

0 

Ν 

23 

Ξ 

ΟΧΙ (πλην 2 
Μονάδων) 

Ο 

Όχι 

Α = ιδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = ιδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = ιδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

= ιδάσκοντες Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι ιδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = ιοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 
10 δίωρα εκπαιδευτικά σεμινάρια για το κατ’ επιλογήν μάθημα: «Παιδοψυχιατρική». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 
απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε 
μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συμβολή στη βαθμολογία % 

Κλινικό Μάθημα/Άσκηση 

«Παιδοψυχιατρική» 

Α 

5 

Β 

1 

Γ 

Γ 

Ε 

-

Ζ Η 

-

Θ 

-

Ι 

-

Κ 

Ναι 

Λ 

Ναι 

Μ 

Όχι 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 
Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 
Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές 

ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της 
απόδοσης των φοιτητών 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 
Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 
Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 
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Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 
Θ = Παρουσίαση εργασίας 
Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 
Κ = Παρακολουθούνται οι φοιτητές κατά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 
Λ = Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 
Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 
Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 
Αξιολογείται (με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που επισυνάπτεται). 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 
Αξιολογείται (με το ίδιο παραπάνω ερωτηματολόγιο). 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων; 
Είναι σημαντική, χρήσιμη και χρειάζεται να γίνεται. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ– ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική 

Κοιν. Ιατρικής - Ψυχιατρικής & Νευρολογίας 

Γ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ, Επικ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής 

Παιδοψυχίατρος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

128 Προπτυχιακό «Ψυχοσωματικά προβλήματα στα παιδιά» 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Το μάθημα περιγράφει τ ις κλινικές οντότητες της Παιδοψυχιατρικής, οι οποίες αφορούν 

και άλλες ιατρικές ειδικότητες (κυρίως την Παιδιατρική), με έμφαση στη διαγνωστική 

αξιολόγηση, διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπισή τους. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο βασικός στόχος τ ο υ μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φ ο ι τ η τ ώ ν της Ιατρικής 

με τ ις κλινικές οντότητες της Παιδοψυχιατρικής, οι οποίες αφορούν και άλλες ιατρικές 

ειδικότητες (κυρίως την Παιδιατρική και άλλες όπως π.χ. γενική ιατρική), με έμφαση στην 

ανίχνευση, έγκαιρη αναγνώριση, συνολική διαγνωστική αξιολόγηση και παραπομπή για την 

θεραπευτική αντιμετώπισή τους σε ειδικούς ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

9ο, 11ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ιαλέξεις 

22 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι Σελίδα: 168 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το 2007 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

«Ψυχοσωµατικά Προβλήµατα σ τ α Παιδιά». 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το σύνολο της ύλης. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με ανακοίνωση που α ν α ρ τ ά τ α ι στους χώρους που προσεγγίζουν οι φοιτητές. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με προτάσεις γ ια εργασίες σε επιλεγµένα θ έ µ α τ α , οι οποίες πραγµατοποιούνται µε 

εποπτεία µελών ΕΠ. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% X 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 
μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ 

Κοιν. Ιατρικής - Ψυχιατρικής & Νευρολογίας 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

«Ψυχοσωματικά προβλήματα στα παιδιά» 

ΓΕΡ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ 

128 Προπτυχιακό 

1 

Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 
Το μάθημα περιγράφει τις κλινικές οντότητες της Παιδοψυχιατρικής, οι οποίες αφορούν 
και άλλες ιατρικές ειδικότητες (κυρίως την Παιδιατρική), με έμφαση στην διαγνωστική 
αξιολόγηση, διαχείρισηκαι θεραπευτική αντιμετώπισή τους. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών της Ιατρικής 
με τις κλινικές οντότητες της Παιδοψυχιατρικής, οι οποίες αφορούν και άλλες ιατρικές 
ειδικότητες (κυρίως την Παιδιατρική και άλλες όπως π.χ. γενική ιατρική), με έμφαση στην 
ανίχνευση, έγκαιρη αναγνώριση, συνολική διαγνωστική αξιολόγηση και παραπομπή για την 
θεραπευτική αντιμετώπισή τους σε ειδικούς ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 
Σωματοποίηση - Ψυχοσωματικά Προβλήματα των Παιδιών, Το παιδί στο Νοσοκομείο. 
Ψυχολογικές επιπτώσεις, ιαταραχές διατροφής στην προεφηβεία και εφηβεία 
(Ανορεξία- Βουλιμία- Παχυσαρκία) - Παιδιατρική προσέγγιση, ιαταραχές στην πρώιμη 
σχέση μητέρας-βρέφους: Επιπτώσεις στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, 
Παιδοψυχιατρική προσέγγιση των διαταραχών διατροφής, ιαταραχές απέκκρισης 
(Εγκόπριση, ενούρηση), ιαταραχές ύπνου στα παιδιά, Νευροενδοκρινολογία του stress, 
Μετατραυματική διαταραχή του stress, Κοιλιακά άλγη, Ελκώδης Κολίτιδα, πεπτικό έλκος, Το 
παιδί στο Νοσοκομείο.Το παιδί με το χρόνιο νόσημα (Παιδιατρική προσέγγιση), Το παιδί στο 
Νοσοκομείο.Το παιδί με το χρόνιο νόσημα (Παιδοψυχιατρική προσέγγιση), Τicks, σύνδρομο 
Gilles de la Tourette σε παιδιά και εφήβους, Επείγοντα παιδοψυχιατρικά περιστατικά, 

ιαταραχές λόγου - Τραυλισμός, Το παιδί και ο θάνατος- ιεργασίες πένθους. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 
υπομνήματος) 

Κλινικό Μάθημα/ 
Άσκηση 

Ψυχοσωματικά 
προβλήματα στα 
παιδιά 

Α 

128 

Β 

168 

Γ 

Ε Ό χ ι 

Ε 

Γερ. 
Κολαΐτης 

Ζ 

Ναι 

Η 

4 

Θ 

Ό χ ι 

Ι 

0 (*) 

Κ 

0 

Λ 

9 

Μ 

2 

Ν 

Ό χ ι 

Ξ 

-

Ο 

-

Π 

Ναι 
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A = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση τ ο υ μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(*) Το μάθημα δεν πραγματοποιήθηκε τ ο ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, λόγω μη 

προσέλευσης επαρκούς αριθμού φοιτητών. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κατανομή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κ.λπ. 

Αριθµός ωρών 

18 

% 

100 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Μ ε τ ά από συζήτηση μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιανέμεται τ ο σύγγραμμα «Ψυχοσωματικά Πρόβλήματα σ τ α Παιδιά», Αθήνα: Εκδόσεις 

Καστανιώτη. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 

Ανά διετία επαναξιολογούνται. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι εάν ζητηθεί από τους φοιτητές. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Ανακοινώνεται στους φ ο ι τ η τ έ ς στην αρχή του εξαμήνου. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μέλη ΕΠ 

ιευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης 

Ονοματεπώνυμο 

Γεράσιµος Κολαΐτης 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Παιδοψυχίατρος 

Παν/κή 
βαθμίδα 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

Έτος εκλογής ή 
προαγωγής στην 

βαθμίδα 

2005 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

ιδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Στυλιανός Χριστογιώργος 

Ιατρική ειδικότητα 

Παιδοψυχίατρος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2010 

Πλήρους = Π ή 
Μερικής = Μ 

απασχόλησης) 

Π 

ιδάσκοντες ΄ βαθμίδος 

Ονοματεπώνυ μο 

Αικατερίνη Παπανικολάου 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Παιδοψυχίατρος 

Έτος εκλογής 

2007 

Πλήρους = Π ή 
Μερικής = Μ 

απασχόλησης) 

Π 

Άλλοι διδάσκοντες 

Ονοματεπώνυμο 

Απόστολος Βουρδας 

Ιατρική ειδικότητα 

Παιδοψυχίατρος 

Εργασιακή σχέση 
στην κλινική και έτος 
έναρξης της σχέσης 

Διδάσκων Π.Δ/407, 
έτος έναρξης 2009 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Μ 

Άλλο ιατρικό προσωπικό που συμπράττει στην κλινική εκπαίδευση 

Γ.2.1. Ειδικευόμενοι ιατροί 

Συνολικός αριθμός 
Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης 

στην εκπαίδευση 

Άλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συμπράττει στην 

κλινική εκπαίδευση 

Γ.3.1.Διοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1. Νοσηλευτές 

Γ.3.3.Τεχνικό προσωπικό 

Γ.3.4. Αλλοι* 

Συνολικός 
αριθμός 

1 

17 

0 

23 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 
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Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθημα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος ιευθυντής (Ονοµατεπώνυµο) 

«Ψυχοσωµατικά προβλήµατα στα παιδιά» 

Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ 

10 

ΓΕΡ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ 

Μέλη ΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

0 

Β 

0 

Γ 

2 1 

Ε 

1 

Ζ 

9 (ιατροί ΕΣΥ) 

Η 

9 

Θ 

0 

Ι 

20 

Άλλοι 

Κ 

17 

Λ 

2 

Μ 

0 

Ν 

23 

Ξ 

Όχι (πλην 2 
Μονάδων) 

Ο 

Όχι 

Α = ιδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = ιδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = ιδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

= ιδάσκοντες Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι ιδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = ιοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

9 δίωρα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τ ο κ α τ ’ επιλογήν μάθημα: «Ψυχοσωματικά Προβλήματα 

σ τ α Παιδιά». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής 

κάθε μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συµβολή στη βαθµολογία % 

Κλινικό Μάθηµα/Άσκηση 

«Ψυχοσωματικά 
προβλήματα στα παιδιά» 

Α 

0 (*) 

Β 

1 

Γ 

Γ 

Ε Ζ Η Θ Ι Κ 

Ναι 

Λ 

Ναι 

Μ 

Όχι 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές 

ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της 

απόδοσης των φ ο ι τ η τ ώ ν 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχ ία αποφοίτων τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

(*) Το μάθημα δεν πραγματοποιήθηκε τ ο ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, λόγω μη προσέλευσης 

επαρκούς αριθμού φ ο ι τ η τ ώ ν 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Α’ Πνευμονολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Σωτηρία» 

ιευθυντής: Αν. Καθηγητής Ν. Αλχανάτ 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / 
Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Α΄ Πνευμονολογική Κλινική 

Παθολογίας 

α. ΜΑΝΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ - Αν. Καθηγητής 

β. Ν. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Αν. Καθηγητής 

γ. Χ. ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ - Αν. Καθηγήτρια 

δ. Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - Επ. Καθηγήτρια 

ε. Σ. ΛΟΥΚΙ ΗΣ - Επ. Καθηγητής 

στ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ - Λέκτορας 

ζ. Π. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ - Λέκτορας 

α. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 

β. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 

γ. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 

δ. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 

ε. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 

στ. Πνευμονολογία - Φυματιολογία / Εντατικολογία 

ζ. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000553 

Τίτλος Μαθήµατος 

Βρογχικό Άσθμα 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα του «Βρογχικού άσθματος» περιλαμβάνει τον ορισμό, την επιδημιολογία, τους 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, την παθολογική ανατομική, τις διαγνωστικές μεθόδους, 
την κλινική εικόνα, τη φαρμακευτική θεραπεία, τη διαφορική διάγνωση, την παρόξυνση 
(ορισμός και αντιμετώπιση). Περιγράφονται αναλυτικά οι δοκιμασίες του λειτουργικού 
ελέγχου της αναπνοής που επιτρέπουν τη διάγνωση και την παρακολούθηση του άσθματος 
καθώς και νεώτερες μέθοδοι εκτίμησης της φλεγμονής με μη επεμβατικές μεθόδους. 
Επίσης συζητώνται και ειδικές καταστάσεις στο βρογχικό άσθμα όπως το κάπνισμα, η 
κύηση, το επαγγελματικό άσθμα καθώς και το δύσκολο, ανθιστάμενο στη θεραπεία άσθμα. 
Τέλος, συζητώνται κλινικές περιπτώσεις ασθενών σχετικά με τη διάγνωση ή τη 
διαφοροδιάγνωση του άσθματος καθώς και ασκήσεις στη φαρμακοθεραπεία της νόσου. 
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Μαθησιακοί στόχοι 

Η σωστή διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση ενός από τ α συχνότερα νοσήµατα του 

αναπνευστικού που α π α ν τ ά δυνητικά σε κάθε ηλικία. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1 ο _ 12° 

9ο , 11ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΕΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Διαλέξεις 

Ναι 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Όχι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ.157 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το 2010 µε π ρ ό σ φ α τ η αλλαγή τ ο υ βιβλίου που διανέµεται στους φ ο ι τ η τ έ ς που έχει γ ρ α φ τ ε ί 

προ 4 ετών. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ελάχιστη σχετικά µε τ ο βρογχικό άσθµα που διδάσκεται και στους φ ο ι τ η τ έ ς τ ο υ 9 ο υ –10 ο υ 

εξαµήνου σ τ α πλαίσια τ ο υ µαθήµατος της Πνευµονολογίας. 

Οι πληροφορίες ωστόσο στο κατ’ επιλογή µάθηµα είναι πολύ περισσότερο λεπτοµερείς µε 

µεγαλύτερη εµβάθυνση σε παθογένεια, παθοφυσιολογία, µηχανισµούς. 

ιδακτικά Βοηθήµατα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Βιβλίο «Βρογχικό άσθµα», Εκδόσεις Πασχαλίδη. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Με τις παρουσιάσεις από αµφιθεάτρου. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ό χ ι . 
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Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Η ύλη του μαθήματος είναι τ ο βιβλίο που διανέμεται στους φ ο ι τ η τ έ ς . Οι μαθησιακοί στόχοι 

καθορίζονται από τ ο πρώτο μάθημα. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος 

του εξαμήνου. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ό χ ι . 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Επικοινωνία με μέλη ΕΠ της Α Πανεπιστημιακής Κλινικής για εκείνους που έχουν 

ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τ ο άσθμα. Γνωριμία με τ η Μονάδα Άσθματος της Α 

Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ενημέρωση για «Παγκόσμια ημέρα άσθματος». 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

Ι ν εν 
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Χ 80-100% ίζ 

γ ν ω ρ α ) 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα *: 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Γραπτές εξετάσεις με γνωστή ε ξ ε τ α σ τ έ α ύλη 
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ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή του µαθήµατος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται για το συγκεκριµένο µάθηµα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισµού και τη διαθεσιµότητά τους. 
Αμφιθέατρο της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του ΝΝΘΑ «Σωτηρία» 
Επαρκές και κατάλληλα εξοπλισμένο. 

Σπουδαστήρια 
Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι, μέσω του site της γραμματείας της Ιατρικής Σχολής. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, κάθε Οκτώβριο από τη γραμματεία της Σχολής. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

5 

4-4,9 

5 

5-5,9 

5 

6.0-6.9 

20 

7.0-8.4 

25 

8.5-10.0 

40 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

8.5 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Α΄ Πνευμονολογική Κλινική 

Παθολογίας 

α. Ν. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Αν. Καθηγητής 
β. Χ. ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ - Αν. Καθηγήτιρα 
γ. Μ. ΒΕΣΛΕΜΕΣ - Αν. Καθηγητής 
δ. Κ. ΑΡ ΟΥΦΑΣ - Αν. Καθηγητής 
ε. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΗ - Αν. Καθηγήτρια 
ζ. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ- Λέκτορας 
η. Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ - Λέκτορας 

α. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 
β. Πνευμονολογία - Εντατικολογία 
γ. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 
δ. Ακτινοθεραπεία 
ε. Ακτινολογία 
στ. Ογκολογία 
ζ. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 
η. Πνευμονολογία - Φυματιολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000554 

Τίτλος Μαθήματος 

Καρκίνος πνεύμονα 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα του «Καρκίνου Πνεύμονα» περιλαμβάνει τον ορισμό, την επιδημιολογία, τους 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, την παθολογική ανατομική, τις διαγνωστικές μεθόδους, 
την κλινική εικόνα και σταδιοποίηση, τη χειρουργική, φαρμακευτική, και ακτινολογική 
θεραπεία, τη διαφορική διάγνωση, και επιπλοκές. Περιγράφονται αναλυτικά οι δοκιμασίες 
του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής που επιτρέπουν την προεγχειρητική εκτίμηση 
καθώς και νεώτερες επεμβατικές τεχνικές. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Η σωστή διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση ενός από τα συχνότερα ογκολογικά 
νοσήματα. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

10, 12 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΕΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

Ναι 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Όχι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 158 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Το 2010 με πρόσφατη αλλαγή του βιβλίου που διανέμεται στους φοιτητές που έχει γραφτεί 
προ 7 ετών. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Ελάχιστη στα πλαίσια του μαθήματος της Πνευμονολογίας που διδάσκεται και στους 
φοιτητές του 9ο υ-10ο υ εξαμήνου. 
Οι πληροφορίες ωστόσο στο κατ’ επιλογή μάθημα είναι πολύ περισσότερο λεπτομερείς με 
μεγαλύτερη εμβάθυνση σε παθογένεια, παθοφυσιολογία, μηχανισμούς, θεραπεία, διάγνωση, 
επιπλοκές. 

ιδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Βιβλίο «Βρογχογενής Καρκίνος Πνεύμονα» Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2004. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Με τις παρουσιάσεις από αμφιθεάτρου. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ενίοτε. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Η ύλη του μαθήματος είναι το βιβλίο που διανέμεται στους φοιτητές. Οι μαθησιακοί στόχοι 
καθορίζονται από το πρώτο μάθημα. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος 
του εξαμήνου. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Όχι. 
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Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 
και χρήση βιβλιογραφίας); 
Επικοινωνία µε µέλη ΕΠ της Α Πανεπιστηµιακής Κλινικής για εκείνους που έχουν ιδιαίτερο 
ερευνητικό ενδιαφέρον για τον πνευµονικό καρκίνο. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών Ι διαλέξεις 
επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 
εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 
Όχι. 

Συµµετοχή των φοιτητών στο µάθηµα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% X 60-80% 80-100% εν 
γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα *: 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
Γραπτές εξετάσεις µε γνωστή εξεταστέα ύλη. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Αµφιθέατρο της Α Πανεπιστηµιακής Πνευµονολογικής Κλινικής του ΝΝΘΑ «Σωτηρία» 
Επαρκές και κατάλληλα εξοπλισµένο. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Πολύ καλή. 
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Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Ναι, μέσω του site της γραμματείας της Ιατρικής Σχολής. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, κάθε Οκτώβριο από τη γραμματεία της Σχολής. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

5 

4-4,9 

5 

5-5,9 

5 

6.0-6.9 

20 

7.0-8.4 

25 

8.5-10.0 

40 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο 
φοιτητών) 

8.5 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Όχι. 
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Α’ Δερματολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 

ιευθυντής: Καθηγητής Α. Κατσάμπας 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστηµών Υγείας 

Ιατρικής 

Παθολογίας 

ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 

ερµατολόγος - Αφροδισιολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήµατος 

Παρανεοπλασµατικές εκδηλώσεις στο δέρµα -
Αλλεργιολογία ερµατολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το δέρµα διηθείται από νεοπλασµατικά κύτταρα προερχόµενα από την πρωτοπαθή εστία. 
• Αναγνωρίζονται ιστολογικώς (µεταστάσεις από ποικίλες νεοπλασµατικές εστίες π.χ. 

µελάνωµα, πέµφιγα κ.ά.). 
• ερµατικές εκδηλώσεις: κηλίδες, βλατίδες, οζίδια, όγκοι, διηθηµένες πλάκες. 
• Συνήθεις θέσεις εντοπισµού: τριχωτό κεφαλής, όρχεων, περίνεο. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
2004. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Με σηµειώσεις. 

ιδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Με σηµειώσεις. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Με συνέλευση ΕΠ. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Όχι. 
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Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Προπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα *: 

Χ 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή πρακτικών 

ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 

εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με την επιμέλεια της Καθηγήτριας Σ. Γεωργαλά. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αμφιθέατρο πλήρως εξοπλισμένο. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Επαρκώς εξοπλισμένα. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Επάρκεια στην καταλληλότητα και πο ιότητα. 

Εξοπλισμός και διαθεσιμότητα τόσο του αμφιθεάτρου όσο και των εξωτ. ιατρείων, της 

κλινικής και των εργαστηρίων. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Με υπολογιστή και προτζέκτορα. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Όχι. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι εγκαίρως. 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 

μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικό 

Παθολογία 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Παρανεοπλασματικές Εκδηλώσεις στο έρμα-
Αλλεργιολογία ερματολογία 

Γεωργάλα Σοφία 

000582 

Νοσοκ. «Α. Συγγρός» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 

Το δέρμα διηθείται από νεοπλασματικά κ ύ τ τ α ρ α προερχόμενα από την πρωτοπαθή εστία. 

• Αναγνωρίζονται ιστολογικώς (μεταστάσεις από ποικίλες νεοπλασματικές εστίες π.χ. 

μελάνωμα, πέμφιγα κ.ά.). 

• ερματικές εκδηλώσεις: κηλίδες, βλατίδες, οζίδια, όγκοι, διηθημένες πλάκες. 

• Συνήθεις θέσεις εντοπισμού: τρ ιχωτό κεφαλής, όρχεων, περίνεο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθημα/ 
Άσκηση 

Παρανεο-
πλασματικές 
Εκδηλώσεις 
στο έρμα 

Α 

000582 

Β Γ 

Ε 
Ο 
Χ 
Ι 

Ε 

Σ. Γεωρ-
γαλά 

Ζ 

Ο 
Χ 
Ι 

Η 

6 

Θ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ι 

10 

Κ Λ Μ Ν 

Ναι 

Ξ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ο 

Ναι 

Π 

Ναι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθµό και το είδος των ασθενών που 
χρησιµοποιούνται για την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου 
Π = Αξιολόγηση του µαθήµατος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 
Από τις οδηγίες που δίδονται στους συγγραφείς–µέλη ΕΠ των κεφαλαίων που 
συγγράφουν. 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 
Με τη συνεχή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συγγραµµάτων. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Σηµειώσεις. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 
Νέες προτάσεις µετά από συνέλευση του ΕΠ της κλινικής 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 
Με ανακοίνωση. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος /Ασκησης 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Δερµατολόγος -
Αφροδισιολόγος 

Παν/κή 
βαθµίδα 

Καθηγητής 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2002 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 

Ιατρική ειδικότητα 

Δερµατολόγος - Αφροδισιολόγος 

Δερµατολόγος - Αφροδισιολόγος 

Έτος εκλογής ή 
προαγωγής στην 

βαθµίδα 

2009 

2009 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

2. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ιατρική ειδικότητα 

Δερµατολόγος -
Αφροδισιολόγος 

Δερµατολόγος -
Αφροδισιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2008 

2005 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ιατρική ειδικότητα 

Δερµατολόγος -
Αφροδισιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2006 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Επαρκές. 

Αλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συμπράττει στην 

κλινική εκπαίδευση 

Γ.3.1. Διοικητικό ττροσωτπκό 

Γ.3.1. Νοσηλευτές 

Γ.3.3. Τεχνικό προσωπικό 

Γ.3.4. Αλλοι* 

Συνολικός 
αριθµός 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

1 άτοµο 

Ό χ ι 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Επαρκές. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Επαρκές. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 
Επαρκές. 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθημα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος Διευθυντής (Ονοματεπώνυμο) 

Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις στο δέρμα -
Αλλεργιολογία ερματολογία 

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

50 

ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 

Μέλη ΔΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

3 

Β 

2 

Γ 

1 

Δ 

0 

Ε 

0 

Ζ 

0 

Η 

0 

Θ 

0 

Ι 

0 

Άλλοι 

Κ 

0 

Λ 

0 

Μ 

1 

Ν 

0 

Ξ 

Ναι 

Ο 

Ναι 

Α = Διδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = Διδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = Διδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 
Δ = Διδάσκοντες Δ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Αλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι Διδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = Διοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Αλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Συμπληρώστε τον πίνακα που φανερώνει την υποστήριξη που παρέχεται για τη συμμετοχή 
των ειδικευομένων στην κλινική άσκηση των φοιτητών. Αντλήστε τα ακριβή στοιχεία από τα 

ελτία των επί μέρους Κλινικών Μαθημάτων/Ασκήσεων που συμπλήρωσαν οι υπεύθυνοι 
διδάσκοντες και οι ιευθυντές Κλινικών. 

Όνομα Κλινικής Άσκησης 

Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις στο δέρμα - Αλλεργιολογία ερματολογία 

Α 

Όχι 

Β 

Όχι 

Γ 

Όχι 

Α = Γίνεται επίβλεψη των φοιτητών από τους ειδικευομένους (Ναι/Όχι) 
Β = Ανατίθενται στόχοι εκπαίδευσης στους ειδικευόμενους; (Ναι/Όχι) 
Γ = Υπάρχουν προγράμματα των τομέων που εκπαιδεύουν τους ειδικευομένους για τη διδασκαλία 

& την αξιολόγηση των φοιτητών; (Ναι/Όχι) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

Αμφιθέατρο και κλινικές. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι φοιτητές; 

Ό χ ι . 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Υ Π Ο Δ Ο Μ Η Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 150. 

(β) 'Ωρες χρήσης. Πρωινές. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Πλήρης. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 8 εργαστήρια. 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. Επαρκείς. 

(γ) 'Ωρες χρήσης. 8ωρο. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 

(περιγράψτε συνοπτικά). 

Προβολείς / διαφανοσκόπια / δερματοσκόπιο / video. 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

Ναι. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Ικανοποιητικές. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο 

συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 

Ό χ ι . 

Συνοπτική Περιγραφή της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 

Γραπτές εξετάσεις φ ο ι τ η τ ώ ν (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάπτυξη θεμάτων). 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής 

κάθε μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συµβολή στη βαθµολογία % 

Κλινικό Μάθηµα/Άσκηση 

Παρανεοπλασματικές 
εκδηλώσεις στο δέρμα, 
Αλλεργιολογία ερματολογία 

Α 

10 

Β 

1 

Γ 

Γ 
Ο 
Χ 
Ι 

Ε 

Ο 
Χ 
Ι 

Ζ 

Ο 
Χ 
Ι 

Η 

Ο 
Χ 
Ι 

Θ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ι Κ 

Ν 
Α 
Ι 

Λ 

Ο 
Χ 
Ι 

Μ 

Ο 
Χ 
Ι 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις 

που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης 

των φ ο ι τ η τ ώ ν 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία α π ο φ ο ί τ ω ν τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών 

στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή 

άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην 

άσκηση ιατρικού επαγγέλματος). 

ιάλογος σχετικά με τ η διάγνωση και αντιμετώπιση τ ο υ ιατρικού προβλήματος. 

Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των 

βασικών κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες. 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς παρακολουθούνται από τους συνοδούς κ α τ ά τ η διάρκεια των μαθημάτων. 

Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν 

οι φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης και ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε. 

Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευομένους που περιγράφει 

την απόδοση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα 

όσον αφορά την αποκτηθείσα ικανότητά τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και 

να εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική 

θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση 

ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων). 

Απαντήσεις έως 43 και 44. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

15-20 ημέρες. 
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Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 
ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE 7 και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της ΕΕ, κλπ). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 
Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 
Η αξιολόγηση άρχισε επίσημα στο φετινό ακαδημαϊκό έτος. Εντούτοις ανεπίσημα γινόταν 
και στα προηγούμενα χρόνια. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων; 
Θετική. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Παθολογίας 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 

ερματολόγος - Αφροδισιολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήµατος 

Φαρμακευτικά εξανθήματα 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
ερματικές φαρμακευτικές αντιδράσεις από φάρμακα οι οποίες εμφανίζονται σε ασθενείς 

από την πρώτη εβδομάδα λήψης του φαρμάκου ή στη διάρκεια λήψης του φαρμάκου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
2004. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Με σημειώσεις. 

ιδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Με σημειώσεις. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Με συνέλευση ΕΠ. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Προπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 
και χρήση βιβλιογραφίας); 
Επιδεικνύοντας την κλινική εικόνα ασθενών με φαρμακευτικά εξανθήματα. Στην κλινική ή 
στα εξωτερικά ιατρεία. 
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Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα *: 

Χ 

Χ 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
Με την επιμέλεια του καθηγητή Α. ΚΑΤΣΑΜΠΑ. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Αμφιθέατρο πλήρως εξοπλισμένο. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Επαρκώς εξοπλισμένα. 
Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Ναι. 

Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 
Επάρκεια στην καταλληλότητα και ποιότητα εξοπλισμού και διαθεσιμότητα τόσο του 
αμφιθεάτρου όσο και των εξ. Ιατρείων και των εργαστηρίων. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Όχι. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Με υπολογιστή και προτζέκτορα. 
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Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Όχι. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι, εγκαίρως. 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 

μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικό 

Παθολογία 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Φαρμακευτικά εξανθήματα 

Ανδρέας . Κατσάμπας 

000492 

Νοσοκ. «Α. Συγγρός» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 

ερματικές φαρμακευτικές αντιδράσεις από φ ά ρ μ α κ α οι οποίες εμφανίζονται σε ασθενείς 

από την πρώτη εβδομάδα λήψης τ ο υ φαρμάκου ή στη διάρκεια λήψης του φαρμάκου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Φαρμα 
κευτικά 
εξανθή
ματα 

Α 

000 
492 

Β Γ 

Ε 
Ο 
Χ 
Ι 

Ε 

Α. 
ΚΑΤΣΑ
ΜΠΑΣ 

Ζ 

Ο 
Χ 
Ι 

Η 

3 

Θ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ι 

10 

Κ Λ Μ Ν 

Ναι 

Ξ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ο 

Ναι 

Π 

Ναι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 
Από τις οδηγίες που δίδονται στους συγγραφείς-µέλη ΔΕΠ των κεφαλαίων που συγγράφουν. 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 
Με την συνεχή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συγγραµµάτων 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Σηµειώσεις. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 
Νέες προτάσεις µετά από συνέλευση του ΔΕΠ της κλινικής. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 
Με ανακοίνωση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος /Ασκησης 

Ονοματεπώνυμο 

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Δερµατολόγος 
-Αφροδισιολόγος 

Παν/κή βαθμίδα 

Καθηγητής 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2002 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

1. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΜΑ 

2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ιατρική ειδικότητα 

Δερµατολόγος - Αφροδισιολόγος 

Δερµατολόγος - Αφροδισιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2003 

2002 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Αλλο ιατρικό προσωπικό που συμπράττει στην κλινική εκπαίδευση 

Γ.2.1. Ειδικευόμενοι ιατροί 

Συνολικός αριθμός 
Ώρες εβδομαδιαίας 

απασχόλησης στην εκπαίδευση 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Επαρκές. 
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Άλλο προσωπικό των πανεπιστηµιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συµπράττει στην 
κλινική εκπαίδευση 

Γ.3.1. Διοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1. Νοσηλευτές 

Γ.3.3. Τεχνικό προσωπικό 

Γ.3.4. Αλλοι* 

Συνολικός 
αριθµός 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

1 άτοµο 

Ό χ ι 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Επαρκές. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Επαρκές. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 
Επαρκές. 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστηµιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθηµα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθµός Κλινών 

Υπεύθυνος ιευθυντής (Ονοµατεπώνυµο) 

Φαρµακευτικά εξανθήµατα 

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

50 

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 

Μέλη ΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

1 

Β 

2 

Γ 

0 0 

Ε 

0 

Ζ 

0 

Η 

0 

Θ 

0 

Ι 

0 

Άλλοι 

Κ 

0 

Λ 

0 

Μ 

1 

Ν 

0 

Ξ 

ΝΑΙ 

Ο 

ΝΑΙ 

Α = ιδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = ιδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = ιδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

= ιδάσκοντες Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι ιδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = ιοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 
Συμπληρώστε τον πίνακα 4 που φανερώνει την υποστήριξη που παρέχεται για τη 
συμμετοχή των ειδικευομένων στην κλινική άσκηση των φοιτητών. Αντλήστε τα ακριβή 
στοιχεία από τα ελτία των επί μέρους Κλινικών Μαθημάτων/Ασκήσεων που συμπλήρωσαν 
οι υπεύθυνοι διδάσκοντες και οι ιευθυντές Κλινικών. 
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Όνομα Κλινικής Άσκησης 

Φαρμακευτικά εξανθήματα 

Α 

Όχι 

Β 

Όχι 

Γ 

Όχι 

Α = Γίνεται επίβλεψη των φοιτητών από τους ειδικευομένους (Ναι/Όχι) 

Β = Ανατίθενται στόχοι εκπαίδευσης στους ειδικευόμενους; (Ναι/Όχι) 

Γ = Υπάρχουν προγράμματα των τομέων που εκπαιδεύουν τους ειδικευομένους για τη διδασκαλία 

& την αξιολόγηση των φοιτητών; (Ναι/Όχι) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

Αμφιθέατρο και κλινικές. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι φοιτητές; 

Ό χ ι . 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Υ Π Ο Δ Ο Μ Η Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα: 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 150. 

(β) 'Ωρες χρήσης. Πρωινές. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Πλήρης. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 8 εργαστήρια. 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. Επαρκείς. 

(γ) 'Ωρες χρήσης. 8ωρο. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 

(περιγράψτε συνοπτικά). 

Προβολείς / διαφανοσκόπια / δερματοσκόπιο / video. 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά). 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

Ναι. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Ικανοποιητικές. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο 

συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 

Ό χ ι . 

Συνοπτική Περιγραφή της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 

Γραπτές εξετάσεις φ ο ι τ η τ ώ ν (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάπτυξη θεμάτων). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής 

κάθε μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συµβολή στη βαθµολογία % 

Κλινικό Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Φαρμακευτικά 
εξανθήματα 

Α Β Γ Ε Ζ 

10 1 Γ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Η 

ΟΧΙ 

Θ 

ΟΧΙ 

Ι Κ 

ΝΑΙ 

Λ 

ΟΧΙ 

Μ 

ΟΧΙ 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις 

που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης 

των φοιτητών 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών 

στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή 

άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην 

άσκηση ιατρικού επαγγέλματος). 

ιάλογος σχετικά με τ η διάγνωση και αντιμετώπιση του ιατρικού προβλήματος. 

Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των βασικών 

κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες. 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς παρακολουθούνται από τους συνοδούς κ α τ ά τ η διάρκεια των μαθημάτων. 

Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευομένους που περιγράφει 

την απόδοση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα 

όσον αφορά την αποκτηθείσα ικανότητά τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και 

να εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική 

θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση 

ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων). 

Απαντήσεις έως 43 και 44. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

15-20 ημέρες. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 
Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 
Η αξιολόγηση άρχισε επίσημα στο φετινό ακαδημαϊκό έτος. Εντούτοις ανεπίσημα γινόταν και 
στα προηγούμενα χρόνια. 

Πώς κρίνετε τη συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων; 
Θετική. 
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Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Λαϊκό» 

ιευθυντής: Σ. Λαδάς 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 
Σχολή 
Τμήμα 
Τομέας 
Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 
Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Ιατρική 

Παθολογίας 
Καθηγητής ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑ ΑΣ 
Παθολογία - Γαστρεντερολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

460 

Τίτλος Μαθήματος 

Γαστρεντερολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το µάθηµα διδάσκεται το χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο κάθε ακαδηµαϊκού έτους, 3 ώρες 
ηµερησίως για µία εβδοµάδα και αφορά στη γαστρεντερολογία από έµπειρα στο αντικείµενο 
τους µέλη ΕΠ και ιατρούς ΕΣΥ. 

Αντικείμενο διδασκαλίας 
Μετεωρισµός, Θωρακικός πόνος µη-καρδιακής αιτιολογίας, υσφαγία, Οπισθοστερνικός 
καύσος, υσκοιλιότητα, Οξεία και χρόνια διάρροια, Σύνδροµο δυσαπορρόφησης, Οξεία 
αιµορραγία από το πεπτικό σύστηµα, Ναυτία και έµετος, Οξύς κοιλιακός πόνος, Χρόνιος 
κοιλιακός πόνος, Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου, Σύνδροµο µετά χολοκυστεκτοµή, Ίκτερος, 
Ηπατοσπληνική διόγκωση, Ασκίτης, Σύνδροµο παθολογικής ηπατικής βιοχηµείας σε 
ασυµπτωµατικό ασθενή. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κλινική και εργαστηριακή 
διαφορική διάγνωση των νοσηµάτων του πεπτικού συστήµατος που είναι από τα 
συχνότερα συστήµατα στην κλινική πράξη. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

7ο – 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ια
λέξεις 

15 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

15 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι (appk.pblogs.gr) 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς λαμβάνουν τ ο βιβλίο « Γαστρεντερολογία- ιαφορική ιάγνωση», Συγγραφέας: 

Σπύρος Λαδάς. Το βιβλίο δ ιατ ίθεται με καταστάσεις εγγραφής απο τ ο βιβλιοπωλείο 

«Λίτσας» στο Γουδή. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Ενημέρωση κ α τ ά τ ο εισαγωγικό μάθημα και από την ιστοσελίδα τ ο υ μαθήματος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

ν εν 
0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% ζ 

γνωρί<ϊ) 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 
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* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας με παρακολούθηση σε πλήρες πρωινό 

ωράριο στη Μονάδα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού Συστήματος. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

ίνεται η δ υ ν α τ ό τ η τ α να ζητήσει ο φ ο ι τ η τ ή ς επαναξιολόγηση τ ο υ γραπτού παρουσία του. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η αίθουσα είναι επαρκούς χωρητικότητας και διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και κ α τ α γ ρ ά ψ τ ε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τ ις παραπάνω κατηγορίες. 

Πολύ ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Ναι. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Συστήματα ηλεκτρονικής προβολής οπτικοακουστικών προγραμμάτων. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ιστοσελίδα της κλινικής: appk.pblogs.gr 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

Ναι, εγκαίρως. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Ναι, με χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου στο τέλος της εβδομάδας διδασκαλίας. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Επανεκτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως 

από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία 

του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να 

συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός μαθήματος: Γαστρεντερολογία 0 0 0 4 6 0 

Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοματεπώνυμο): Καθηγητής ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑ ΑΣ 
Ημερομηνία: 18-12-2009 
Επικουρικό ιδακτικό Προσωπικό: 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Καθόλου 

1 

Απαράδεκτη 

Λίγο 

2 

Μη ικανοποιητική 

Μέτρια 

3 

Μέτρια 

Πολύ 

4 

Ικανοποιητική 

Πάρα πολύ 

5 

Πολύ καλή 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι 

ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα): 

Το μάθημα: 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του 
μαθήματος; 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 
κατανόηση του θέματος; 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη 
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη; 

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 

Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 

Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 

Εκτίμηση ποιότητας φροντιστηρίων. 

Πώς κρίνετε τον αριθμό ιδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο 
εργασίας; 

ιαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες: 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο 
θέμα; 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 
μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 

Το Εργαστήριο 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 

Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων; 

Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 

1 2 3 4 5 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 

Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 

1 2 

Χ 

3 

Χ 

4 

Χ 

Χ 

Χ 

5 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Παθολογίας 

Καθηγητής ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑ ΑΣ 

Παθολογία-Γαστρεντερολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

593 

Τίτλος Μαθήματος 

ιαγνωστική και Θεραπευτική Ενδοσκόπηση 
του Πεπτικού Συστήματος 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα διδάσκεται το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, 3 ώρες 
ημερησίως για μία εβδομάδα και αφορά στη διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση του 
πεπτικού συστήματος από έμπειρα στο αντικείμενό τους μέλη ΕΠ και ιατρούς ΕΣΥ. 

Αντικείμενα διδασκαλίας 
Κανόνες ιατρικής δεοντολογίας στις ενδοσκοπήσεις του πεπτικού συστήματος. Ασφάλεια 
των ασθενών στις ενδοσκοπήσεις του πεπτικού συστήματος. ιαγνωστική ενδοσκόπηση 
του ανώτερου πεπτικού συστήματος. Ορθοσκόπηση- Σιγμοειδοσκόπηση. Κολονοσκόπηση. 
Εντεροσκόπηση. Εντεροσκόπηση με ασύρματη βιντεο-κάψουλα. ιαγνωστική ενδοσκόπηση 
σε οξεία αιμορραγία από το πεπτικό σύστημα. ιαγνωστική ενδοσκοπική χολαγγειο-
παγκρεατογραφία (ERCP). ιαγνωστική ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS). ιαθερμική 
ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG) και νηστιδοστομία (PEJ). Ενδοσκοπική αφαίρεση 
ξένων σωμάτων. Ενδοσκοπική θεραπεία οξείας αιμορραγίας από το πεπτικό σύστημα. 
Ενδοσκοπική πολυπεκτομή. Θεραπευτική ενδοσκοπική χολαγγειο-παγκρεατογραφία. 
Ενδοσκοπική θεραπεία καλοήθων και νεοπλασματικών στενώσεων του πεπτικού 
σωλήνα. Ενδοσκοπική θεραπεία λειτουργικών στενώσεων του πεπτικού σωλήνα. Χρωμο-
ενδοσκόπηση πρώιμων νεοπλασματικών αλλοιώσεων και θεραπεία με εκτομή βλεννογόνου. 
Έντυπα ενημερώσεως των ασθενών και φόρμες καταγραφής ενδοσκοπήσεων. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τη χρήση των σύγχρονων 
διαγνωστικών και θεραπευτικών ενδοσκοπικών μεθόδων του πεπτικού συστήματος, γιατί 
οι μέθοδοι αυτές έχουν σήμερα υποκαταστήσει πολλές διαγνωστικές ακτινολογικές και 
θεραπευτικές χειρουργικές μεθόδους, που τις χρησιμοποιούσαμε παλιότερα στα νοσήματα 
του πεπτικού. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

7ο-12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

15 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

15 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι (appk.pblogs.gr) 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Οι φοιτητές λαμβάνουν το εκ 200 σελίδων βιβλίο « ιαγνωστική και Θεραπευτική 
Ενδοσκόπηση του Πεπτικού Συστήματος», συγγραφέας: Σπύρος Λαδάς. ιατίθεται με 
καταστάσεις εγγραφής από το βιβλιοπωλείο «Λίτσας» στο Γουδή. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Ενημέρωση κατά το εισαγωγικό μάθημα και από την ιστοσελίδα του μαθήματος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Ναι. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 
επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 
εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 
Όχι. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος; 
Ι ν εν 0-20% 20-40% 40-60% Χ 60-80% 80-100% γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 
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Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα * : 

Χ 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας με παρακολούθηση σε πλήρες πρωινό 

ωράριο στη Μονάδα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

ίδεται η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α ζητήσει ο φ ο ι τ η τ ή ς επαναξιολόγηση τ ο υ γ ρ α π τ ο ύ π α ρ ο υ σ ί α 

τ ο υ . 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Η αίθουσα είναι επαρκούς χωρητικότητας και διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Πολύ ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Ναι. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Συστήματα ηλεκτρονικής προβολής οπτικοακουστικών προγραμμάτων. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Ιστοσελίδα της κλινικής: appk.pblogs.gr. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι, εγκαίρως. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Ναι, με χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου στο τέλος της εβδομάδας διδασκαλίας. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Επανεκτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως 

από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία 

του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να 

συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός μαθήματος: ιαγνωστική και 
Θεραπευτική Ενδοσκόπηση του Πεπτικού Συστήματος 

0 0 0 5 9 3 

Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Καθηγητής ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑ ΑΣ 
Ημερομηνία: 22-1-2010 
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό: 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Καθόλου 

1 

Απαράδεκτη 

Λίγο 

2 

Μη ικανοποιητική 

Μέτρια 

3 

Μέτρια 

Πολύ 

4 

Ικανοποιητική 

Πάρα πολύ 

5 

Πολύ καλή 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι 

ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα): 

Το μάθημα 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 
κατανόηση του θέματος; 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη 
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη; 

Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 

Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 

Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 

Εκτίμηση ποιότητας φροντιστηρίων. 

Πώς κρίνετε τον αριθμό ιδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο 
εργασίας; 

ιαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 

1 2 

Χ 

Χ 

3 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

4 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

5 

Χ 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο 
θέμα; 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 
μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; | Χ 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 

Το Εργαστήριο 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 

Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων; 

Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 

1 2 3 4 5 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 

Παρακολουθώ τακτικά τ α εργαστήρια 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 

1 2 

Χ 

3 

Χ 

Χ 

4 

Χ 

Χ 

5 
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Β’ Π ρ ο π α ι δ ε υ τ ι κ ή Π α θ ο λ ο γ ι κ ή Κ λ ι ν ι κ ή 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 

ιευθυντής: Καθηγητής Θ. Οικονομόπουλος 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ / Αναπλ. Καθηγητής 

Παθολογία - Ενδοκρινολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000457 
Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΗΜ. Υπήρξα κύριος υπεύθυνος του μαθήματος για το ακαδη-
αϊκό έτος 2008-2009. Υπεύθυνες επίσης ήταν οι καθηγήτριες κ.κ. 
Ε. ιαμάντη-Κανδαράκη και Μ. Αλεβιζάκη-Χαρχαλάκη. 

Επιπλέον μετείχα ως διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Μάθημα 
«Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών», Υπεύθυνος ο Ομότιμος 
Καθηγητής κ. Γ. ΛΥΡΙΤΗΣ. 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Πρόκειται περί υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν μαθήματος τ ο υ 12 ο υ εξαμήνου. 

Οι ενότητες αφορούν σε ολόκληρο τ ο φ ά σ μ α της Ενδοκρινολογίας, τ ο υ Μεταβολισμού και 

του Σακχαρώδη ιαβήτη. Αυτές αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα. 

Κατ’ Επιλογήν Μάθημα «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ». 

Υπεύθυνοι ιδασκαλίας - Οργάνωσης 

Αναπλ. Καθηγητής κ. ημήτριος Χατζηδάκης (κύριος υπεύθυνος) 

Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μ α ρ ί α Αλεβιζάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ευανθία ι α μ ά ν τ η -

Κανδαράκη. 

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 

Τόπος μαθημάτων 

Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Μονάδα Έρευνας και 

ιαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Αίθουσα «Νέμεσις», 1 ο ς 

όροφος. 

ε 10/11/08 ( . ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ - Νοσήματα Παραθυρεοειδών και Οστικού Μεταβολισμού). 

Πε 13/11/08 (Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 15.00-17.00, Μ. ΠΕΠΠΑ 17.00-18.00 - Νοσήματα φλοιού 

επινεφριδίων, Φαιοχρωμοκύττωμα) 

Πε 20/11/08 (Γ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 15.00-16.00, Ε. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ 16.00-17.00, Κ. ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ 

17.00-18.00 - Σακχαρώδης ιαβήτης: Παθοφυσιολογία, Σακχαρώδης ιαβήτης: 

Ανοσολογία, ιαβήτης και αθηροσκλήρωση, ιαβητική μακροαγγειοπάθεια) 

ε 24/11/08 (Χ. ΚΑΝΑΚΑ-GANTENBEIN - ιαταραχές ανάπτυξης, ιαταραχές φύλου) 

Πε 27/11/08 (Γ. ΚΑΛΤΣΑΣ - Νοσήματα υπόφυσης). 
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Δε 01/12/08 (Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ - Νοσήματα θυρεοειδούς). 
Πε 04/12/08 (f. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ, Χ. ΛΙΑΠΗ - Εμμηνόπαυση, Υπογοναδισμός) 
Δε 08/12/08 (Μ. ΠΕΠΠΑ 15.00-16.00, Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 16.00-17.00, Ν. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ 

17.00-18.00 - Μεταβολικό σύνδρομο, Παχυσαρκία, υσλιπιδαιμίες, ιαβητική 
Νευροπάθεια, ιαβητικό πόδι) 

Πε 11/12/08 (Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ 15.00-17.00, Α.Ε. ΡΑΠΤΗΣ 17.00-18.00 - Νευροενδοκρινολογία του 
stress, ιαβητική νεφροπάθεια, ιαβητική αμφιβληστροειδοειδοπάθεια 

Δε 15/12/08 (Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ - Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών) 
Πε 18/12/08 (Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15.00-16.00, A.M. ΜΑΓΙΑΚΟΥ 16.00-17.00, Γ. ΚΑΛΤΣΑΣ 

17.00-18.00 - Φυσιολογία της αύξησης και της ήβης, ιαταραχές ενήβωσης, 
Νευροενδοκρινικοί όγκοι) 

2009 
Πε 08/01/09 (Π. ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ 15.00-16.00, Ε. ΜΠΟΥΤΑΤΗ 16.00-17.00, Ν. ΤΟΥΝΤΑΣ 17.00-

18.00 - Οξείες επιπλοκές στον διαβήτη, Λοιμώξεις στον διαβήτη, Θεραπεία 
σακχαρώδη διαβήτη) 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

-|ο _ ·|2° 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής 
(ΕΕ) 

Χειμερινό 7, 9, 11 ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής 

(ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 
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Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (σελ. 156) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Όχι 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Η αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές είναι ανέφικτη λόγω μη προσέλευσής 
τους σε όλη τη διάρκεια (παρακολουθούντες 1-2 μόνο) ενώ στις αντίστοιχες εξετάσεις 
(προφορικές), προσήλθε μόνο 1 φοιτήτρια. 
Τυχόν αξιολόγηση από τους 1-2 παρακολουθούντες δεν είναι αντιπροσωπευτική, αλλ’ 
απεναντίας επισφαλής. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Εν μέρει με τα μαθήματα της Παθολογίας και της Νοσολογίας, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο. 
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ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

«Βασική Ενδοκρινολογία» των Crooks και Marshall. Επιμέλεια Έκδοσης Μ. Αλεβιζάκη. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Ό λ ο . 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με ανακοίνωση και περιγραφή α τ ή διάρκεια τ ο υ πρώτου μαθήματος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι (και επιπλέον τηλεφωνική επικοινωνία εφόσον κ α τ ά περίπτωση εφόσον την κρίνουν 

απαραίτητη). 

Συμμετοχή των φ ο ι τ η τ ώ ν στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

ν εν 
0-20% Χ 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Υπάρχει αίθουσα χωρητικότητας 50 ατόμων με κατάλληλη υποδομή για προβολές 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Η Μονάδα έρευνας της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 

ιαβητολογικό Κέντρο με τ α εξής επί μέρους τ μ ή μ α τ α : 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Ανοσολογία ιαβήτη 
ιαβητικής Νεφροπάθειας και Υπέρτασης 
ιαβητικού ποδιού 
ιαιτολογικό 

Εργοφυσιολογίας στο ιαβήτη 
Λοιµώξεων στο ιαβήτη 
Μοριακής Βιολογίας 
Σακχαρώδη ιαβήτη και Κύησης 
Τεχνητού Παγκρέατος 
Ορµονολογικό Εργαστήριο της Ενδοκρινολογικής Μονάδας 
Μονάδα Οστικής Πυκνοµετρίας 

Είναι διαθέσιµα τα εργαστήρια του µαθήµατος για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; 
Ναι. 

Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισµού και της 
διαθεσιµότητάς τους. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι µαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, στην αρχή του αντίστοιχου εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2008-2009 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

Χ 

4-4,9 5-5,9 

Χ 

6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

2 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Η αξιολόγηση είναι από δυσχερής έως ανέφικτη λόγω µη προσέλευσης πλέον του ενός 
φοιτητού. Ευνόητο είναι ότι µια τέτοια αξιολόγηση στερείται αντιπροσωπευτικότητας. 
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Β’ Παθολογική Κλινική 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

ιευθυντής: Καθηγητής Α. Αρχιμανδρίτης 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 
μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος / 
ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Ηπατολογία 

Ι. Κοσκίνας Αναπλ. Καθηγητής / 
ιευθύντρια Άννα Φιλιώτου Αναπλ. Καθηγήτρια 

517 

Β΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 
α) Βιολογία και βιοχημεία του ήπατος - απεικονιστικές τεχνικές: Μεταβολικές -
βιοχημικές λειτουργίες του ήπατος και αξιολόγηση των διαταραχών τους, συμβολή των 
απεικονιστικών τεχνικών στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση των νόσων του ήπατος 
και των χοληφόρων (ακτινολογικός έλεγχος -υπερηχο-τομογραφία - υπολογιστική 
τομογραφία - μαγνητικός συντονισμός - αγγειογραφία), συμβολή της εν-δοσκοπήσεως 
στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του ήπατος και χοληφόρων, 
β) Ιογενείς ηπατίτιδες: Οι ιοί της ηπατίτιδας και η μοριακή τους βιολογία, ορολογική 
διάγνωση των ιογενών ηπατιτίδων, παθογένεια και φυσική πορεία της ιογενούς 
ηπατοκυτταρικής βλάβης, γ) Ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια: Αίτια οξείας και χρόνιας 
ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας, κλινική και παθοφυσιολογική θεώρηση της χρόνιας 
ηπατοκυτ-ταρικής ανεπάρκειας, παρουσίαση περιπτώσεων, δ) Αυτοάνοσα νοσήματα του 
ήπατος: Αυτοάνοση χρόνια ηπατίτιδα, αυτοανοδηλώσεις στα νοσήματα του ήπατος, ε) 
Κοκκιωματώδεις και χωροκατακτητικές εξεργασίες του ήπατος: Ηπατοκαρκινογένεση -
πρωτογενής καρκίνος του ήπατος, καλοήθεις όγκοι και κακοήθεις μεταστατικοί όγκοι του 
ήπατος, κοκκιωμα-τώδεις νόσοι του ήπατος, λίπωση του ήπατος. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 
Η προσέγγιση και αξιολόγηση των ασθενών με οξέα ή χρόνια ηπατολογικά νοσήματα. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 
- Βιολογία και βιοχημεία του ήπατος 
- Ιογενείς ηπατίτιδες 
- Ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια 
- Αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος 
- Κοκκιωματώδεις και χωροκατακτητικές εξεργασίες του ήπατος 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μά
θημα/ 
Άσκηση 

Ηπα
τολο
γία 

Α 

517 

Β 

98 

Γ 

Ε 
Ο 
Χ 
Ι 

Ε 

Ιωάννης 
Κοσκίνας 
Αναπλ. 
Καθη
γητής/ 
Άννα 
Φιλιώτου 
Αναπλ. 
Καθη
γήτρια 

Ζ 

Ο 
Χ 
Ι 

Η 

11/7 

Θ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ι 

3-10 

Κ 

6 

Λ 

1 

Μ 

15 

Ν 

Ο 
Χ 
Ι 

Ξ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ο 

ΟΧΙ 
από 
τους 
φοι
τητές 

Π 

Ν 
Α 
Ι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση τ ο υ μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 

Κατανομή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθμός ωρών 

15 

% 

100% 

Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 

Ίσως υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα αλλά το περιεχόμενο του 

μαθήματος όμως περιορίζεται στην Ηπατολογία. 
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Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Γίνεται αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών και 

τις εξελίξεις τις ιατρικής. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

1. ιαλέξεις/Εισηγήσεις σε μορφή Power Point 

2. Βιβλίο Ηπατολογίας 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 

Γίνεται ανανέωση με νεότερες εκδόσεις. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Ό λ ο τ ο ποσοστό της ύλης. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Με τ ο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο κοινοποιείται στους φοιτητές στην έναρξη μαθημάτων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης 

Ονοµατεπώνυµο 

Άννα Φιλιώτου 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Παθολογία-
Αιματολογία 

Παν/κή 
βαθµίδα 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2002 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο Ιατρική ειδικότητα 
Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

1. Σ. Ντουράκης 

2. Ι. Κοσκίνας 

3. Γ. Παπαθεοδωρίδης 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Παθολογία-Γαστρεντερολογία 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2003 

2006 

2010 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

1. . Βασιλόπουλος 

2. Α. Χατζηγιάννη 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία-Ρευματολογία 

Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2003 

2009 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 
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ιδάσκοντες ΄ βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Ε. Σαµπατάκου 

2. Α. Θανοπουλου 

3. Σ. Μανωλακόπουλος 

4. Φ. Κοντοπίδου 

5. Α. Αλεξοπούλου 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία-Λοιµωξιολογία 

Παθολογία–Διαβητολογία 

Γαστρεντερολογία 

Αιµατολογία 

Παθολογία 

Έτος 
εκλογής 

2005 

2005 

2006 

2007 

2008 

Πλήρους=Π ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Άλλοι διδάσκοντες 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Ρ. Ζαφειροπουλου 

2. Α. Μαρής 

3. Ε. Σπανού 

4. Α. Κοφίνης 

5. Χ. Παπαίωάννου 

6. Ν. Κίττου 

7. Μ. Νουτσου 

8. Μ. Ντόϊτς 

9. Ε. Παντελιδάκη 

10. Σ. Σάββας 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία 

Αιµατολογία 

Διαβητολογία 

Παθολογία 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Παθολογία 

Διαβητολογία 

Παθολογία 

Παθολογία 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Εργασιακή σχέση 
στην κλινική και έτος 
έναρξης της σχέσης 

Διευθυντρια/2009 

Διευεθυντής/2009 

Διευθυντρια/2009 

Διευθυντής/2010 

Διευθυντής/2010 

Διευθυντρια/2010 

Επιµελήτρια Α/2006 

Επιµελήτρια Κ/2007 

Επιµελήτρια Α/2008 

Επιµελητής Α/2009 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Πολύ καλή ποιότητα και επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Άλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συμπράττει στην 
κλινική εκπαίδευση 

Γ.3.1.Διοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1.Νοσηλευτές 

Γ.3.3.Τεχνικό προσωπικό 

Συνολικός 
αριθµός 

4 

19 

2 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

2 Δ.Ε. 
1 Ι.Ε.Κ. 

2 Δ.Ε. 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 

1 Π.Ε. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Πολύ καλή ποιότητα διοικητικού προσωπικού αλλά πληµµελής επάρκεια. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Ανεπάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 
Πολύ καλή ποιότητα και επάρκεια τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστηµιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθηµα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθµός Κλινών 

Υπεύθυνος ιευθυντής (Ονοµατεπώνυµο) 

Ηπατολογία 

Β΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 

50 

Άννα Φιλιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Μέλη ΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

-

Β 

4 

Γ 

2 5 

Ε 

10 ιατροί ΕΣΥ 

Ζ 

3 

Η 

27 

Θ 

-

Ι 

15 

Άλλοι 

Κ 

19 Νοσηλευτές 

4 Βοηθ. Θαλάµων 

Λ 

4 

Μ 

2 

Ν 

-

Ξ 

Ναι 

Ο 

Ναι 

Α = ιδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = ιδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = ιδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

= ιδάσκοντες Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι ιδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = ιοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των 
Πανεπιστημιακών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 

εν υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισµός για το πάσης φύσεως προσωπικό των 
Πανεπιστηµιακών Κλινικών. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑ ΗΠΑΤΟΛΟΠΑΣ 

25-31.5.2010, Ώ ρ α 15.00-18.00 

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 

Β΄ Παθολογική Κλινική 

(Πατάρι ΒΠ) 

Τρίτη 
25.5.2010 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΟΣ 

Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Μεταβολικές-βιοχηµικές λειτουργίες του ήπατος και 
αξιολόγηση των διαταραχών τους 

16:00-17:00 Α. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ: Ο Μοριακός έλεγχος στα νοσήµατα του ήπατος 

Λ. ΘΑΝΟΣ: Απεικονιστική προσέγγιση των νοσηµάτων του ήπατος και των 
χοληφόρων 

15:00-16:00 

17:00-18:00 

Τετάρτη 
26.5.2010 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ / ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

Μ. ΝΤΟΪΤΣ: Αίτια, παθογένεια και κλινικές εκδηλώσεις της οξείας 
ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας 

Σ. ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ: Αίτια, παθοφυσιολογική και κλινική θεώρηση της χρόνιας 
ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας 

17:00-18:00 Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επιπλοκές πυλαίας υπέρτασης 

Π έ μ π τ η . 
ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ 

27.5.2010 

15:00-16:00 Σ. ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ: Οι ιοί της ηπατίτιδας και η µοριακή τους βιολογία 

16:00-17:00 Ε. ΜΑΝΕΣΗΣ: Η φυσική εξέλιξη των ιογενών ηπατιτίδων 

17:00-18:00 Γ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ: Πρόληψη-Γενικές αρχές παρέµβασης 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 
Παρασκευή 
28.5.2010 
15:00-16:00 Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΟΥ: Αυτοάνοσες παθήσεις χοληφόρων 

16:00-17:00 Ι. ΚΟΣΚΙΝΑΣ: Αυτοάνοση ηπατίτιδα 

17:00-18:00 Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Εξωηπατικές εκδηλώσεις νοσηµάτων ήπατος 

ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ 
Δευτέρα 
31.5.2010 
15:00-16:00 Ε. ΜΑΝΕΣΗΣ: Καλοήθεις όγκοι του ήπατος 

16:00-17:00 Ι. ΚΟΣΚΙΝΑΣ: Ηπατοκυτταρικός καρκίνος 

17:00-18:00 Σ. ΣΑΒΒΑΣ: Μη-αλκοολική στεάτωση - στεατοηπατίτιδα 

ΥΠΕΥθΥΝΟΤΗΤΕΣ Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της Κλινικής 

Άσκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή; 

εν γίνεται κλινική άσκηση αλλά αναλύονται περιστατ ικά καθ’ όλη τ η διάρκεια των 

εισηγήσεων. 

Τι είδους κλινικές πράξεις αναλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης; 
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εν γίνεται κλινική άσκηση αλλά αναλύονται περιστατ ικά καθ’ όλη τ η διάρκεια των εισηγήσεων. 

Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι φοιτητές; 

Ό χ ι . 

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ Ο Μ Η Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 

(β) Ώ ρ ε ς χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Για τ η διδασκαλία του μαθήματος «Ηπατολογία» χρησιμοποιείται η Αίθουσα διαλέξεων της 

Κλινικής, χωρητικότητας περίπου 50 ατόμων. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Ώ ρ ε ς χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 

(περιγράψτε συνοπτικά). 

Χρησιμοποιείται Laptop, προβολέας κ.λπ. 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά). 

εν χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

εν υπάρχει βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος από υπηρεσίες βιβλιοθήκης. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Ανεπάρκεια σε π ο ι ό τ η τ α και επάρκεια υποδομών. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο 

συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 

εν συνεργάζονται έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρεία για την άσκηση των φοιτητών. 

Συνοπτική Περιγραφή της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς αξιολογούνται με προφορικές εξετάσεις. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε 

μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συμβολή στη βαθμολογία % 

Κλινικό Μάθημα/ 
Άσκηση 

Ηπατολογία 

Α 

3-10 

Β 

1 

Γ 

Π -

Ε 

-

Ζ 

-

Η 

-

Θ 

-

Ι 

-

Κ 

Ναι 

Λ 

Όχι 

Μ 

Όχι 
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Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις 

που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης 

των φοιτητών 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία α π ο φ ο ί τ ω ν τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών 

στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή 

άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην 

άσκηση ιατρικού επαγγέλματος). 

Το μάθημα δεν α φ ο ρ ά κλινική άσκηση. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και η βαθμολογία ανακοινώνεται στους φ ο ι τ η τ έ ς μετά το 

τέλος της εξέτασης. 

Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος 

της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 

εν γίνονται άλλες κλινικές ασκήσεις γ ια την αξιολόγηση των φοιτητών. 

Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις 

απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE 7 και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της 

ΕΕ, κλπ). 

εν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία των αποφοίτων του τμήματος σε εξετάσεις 

απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 

Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

εν αξιολογείται συστηματικά από τους φ ο ι τ η τ έ ς τ ο κλινικό μάθημα. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

εν αξιολογείται συστηματικά από τους φ ο ι τ η τ έ ς η αποτελεσματ ικότητα της διδασκαλίας 

των διδασκόντων. 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων; 

Θετική. 
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ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει 

χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα 

σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης: 
Ηπατολογία 

5 1 7 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Ε. Κ. Π.Α 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Παθολογικός 

Υπεύθυνος μαθήματος / ιευθυντής Κλινικής 

Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού μαθήματος/άσκησης 

κα Άννα Φιλιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Β΄ Παθολογική Κλινική , ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

22/6/10 

1 εβδομάδα 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή 

1 

Μέτρια 

2 

Καλή 

3 

Πολύ καλή 

4 

Άριστη 

5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

Κλινικό μάθημα/άσκηση 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής άσκησης 
την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη 
λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε 
στην εκπαίδευσή σας. 

Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού 
στη βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης 
ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου 
κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

1 2 3 

Χ 

4 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

5 

Χ 
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Εκτιµήστε τη χρησιµότητα και αποτελεσµατικότητα των µαθηµάτων 
που διδαχθήκατε 

Εκτιµήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των 
σχετικών θεµάτων 

Εκτιµήστε τη χρησιµότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και 
των συγγραµµάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιµήστε τη διαθεσιµότητα και επάρκεια των εποπτικών µέσων 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων των 
ειδικευοµένων 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων των 
επιµελητών 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων του 
Καθηγητή 

Εκτιµήστε την εµπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε 
ασθενείς της συγκεκριµένη κλινικής 

Εκτιµήστε την εµπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής 
εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριµένης κλινικής 

Εκτιµήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσηµάτων 

Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 
εργασίες 

Το θέµα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδοµητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο 
θέµα; 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 

Χ 

4 5 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της κλινικής 
άσκησης/μαθήματος; 

1 2 3 4 

Χ 

Χ 

5 
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Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Χ 

Χ 

Χ 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; Χ 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 

Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 
μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Παθολογικός 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

HIV Λοίμωξη/AIDS ιατομεακό 

Άννα Φιλιώτου Αναπλ. Καθηγήτρια 

595 

Β΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 
Το μάθημα διδάσκεται κάθε εαρινό εξάμηνο επί 1 εβδομάδα (5 ημέρες από 6 ώρες ανά 
ημέρα, 4 ώρες θεωρητικό μάθημα, μία ώρα παρουσίαση περιστατικού με συμμετοχή και 
ειδικευομένων ιατρών και μία ώρα επίσκεψη σε νοσηλευόμενους ασθενείς ή επίδειξη εξωτε
ρικών ασθενών (κατόπιν συγκατάθεσής τους). Στο μάθημα λαμβάνουν μέρος κυρίως μέλη 
της Β’Παθολόγικής Παν/κής Κλινικής καθώς και μέλη από άλλους τομείς (χειρουργός, μαιευ
τήρας) καθόσον το μάθημα είναι διατομεακό. Συγκεκριμένα τα θέματα που θα διδάσκονται 
είναι: Ιστορία, Επιδημιολογία, Ιολογία, Ανοσολογία HIV-λοίμωξης, Φυσική πορεία, Τρόποι 
μετάδοσης και προφύλαξης, Ευκαιριακές λοιμώξεις, Συλλοίμωξη HIV και HCV, Σύνδρομο 
λιποδυστροφίας, Νευρολογία, Αιματολογία, Ογκολογία, Ρευματολογία της HIV-λοίμωξης, Εκ
δηλώσεις από το πεπτικό σύστημα, Εκδηλώσεις από το πάγκρεας και χοληφόρα, Επιπλοκές 
από καρδιά-νεφρούς, Χειρουργικές επεμβάσεις σε αρρώστους με AIDS, Εγκυμοσύνη και HIV-
λοίμωξη, Θεραπεία-πρόληψη ευκαιριακών λοιμώξεων, Αντιρετροιική θεραπεία - Εμβόλια, 
Επαγγελματική έκθεση, Ιατρική δεοντολογία, Μελλοντικοί στόχοι. 
Στη διδασκαλία του μαθήματος λαμβάνουν μέρος (μέχρι εαρινό εξάμηνο2009): 
α) Οι κ.κ. Φιλιώτου Α. (υπεύθυνη του μαθήματος), Ντουράκης Σπ., Κοσκίνας Ι., 

Παπαθεοδωρίδης Γ., Σαμπατάκου Ε., Θανοπούλου Α. και Χατζηγιάννη Αιμ, μέλη ΕΠ της 
Β’ Παθολογικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών. 

β) Οι κ.κ. Ρόζεμπεργκ Θ. και Γρηγορίου Οδ., Αναπλ. Καθηγητές, μέλη ΕΠ της Α’ Χειρουργικής 
και Β’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών αντίστοιχα. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 
Η HIV λοίμωξη αποτελεί σημαντικό ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα του καιρού μας. Σε όλο 
τον κόσμο, οι εκδηλώσεις για το AIDS συγκεντρώνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον και 
γεμίζουν τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα. Το ΑIDS άλλαξε την ιστορία της ιατρικής και η 
μελέτη του διηύρυνε τις γνώσεις μας στην ανοσολογία, την λοιμωξιολογία, την ογκολογία, 
την νευρολογία και πλείστες άλλες ιατρικές ειδικότητες. 
Το διατομεακό μάθημα Ηΐν-λοίμωξη/AIDS που διδάσκεται στη Β΄ Παθολογική Κλινική του 
Παν/μίου Αθηνών (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) έχει ιστορία περίπου 15 ετών, παρουσιάζεται 
από εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς γιατρούς και δίδει στους φοιτητές την ευκαιρία να 
ευαισθητοποιηθούν και να μυηθούν τόσο στα ιατρικά όσο και στα και κοινωνικά προβλήματα 
που σχετίζονται με την HIV-λοίμωξη. 
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Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 

Τα θ έ μ α τ α που διδάσκονται είναι: Ιστορία, Επιδημιολογία, Ιολογία, Ανοσολογία HIV-

λοίμωξης, Φυσική πορεία, Τρόποι μετάδοσης και προφύλαξης, Ευκαιριακές λοιμώξεις, 

Συλλοίμωξη HIV και HCV, Σύνδρομο λιποδυστροφίας, Νευρολογία , Αιματολογία , 

Ογκολογία, Ρευματολογία της HIV-λοίμωξης, Εκδηλώσεις από τ ο πεπτ ικό σύστημα, 

Εκδηλώσεις από τ ο πάγκρεας και χοληφόρα, Επιπλοκές από καρδιά-νεφρούς, Χειρουργικές 

επεμβάσεις σε αρρώστους με AIDS, Εγκυμοσύνη και HIV-λοίμωξη , Θεραπεία-πρόληψη 

ευκαιριακών λοιμώξεων, Αντιρετροιική θεραπεία - Εμβόλια, Επαγγελματική έκθεση, Ιατρική 

δεοντολογία, Μελλοντικοί στόχοι. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μά
θημα/ 
Άσκηση 

HIV 
Λοί
μωξη/ 
AIDS 

Α 

595 

Β 

123 

Γ 

Ε 
Ο 
Χ 
Ι 

Ε 

Άννα 
Φιλιώ
του 
Αναπλ. 
Καθη
γήτρια 

Ζ Η 

Ο 
Χ 
Ι 

8/8 

Θ 

Ο 
Χ 
Ι 

Ι 

2-15 
άτο
μα 

Κ 

1 

Λ 

1 

Μ 

30 

Ν 

Ο 
Χ 
Ι 

Ξ 

Ν 
Α 
Ι 

Ο 

Όχι 
από 
τους 
φοι

τητές 

Π 

Ν 
Α 
Ι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κατανομή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και 
ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια = Κλινική άσκηση 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθμός ωρών 

25/εβδομάδα 

6/εβδομάδα 

Αναφέρεται στο 
32 

% 

81% 

19% 

Πως διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 
Γίνεται προσπάθεια να προσφέρονται ειδικότερες γνώσεις, όσο για μικρή επικάλυψη, η 
επανάληψη δεν βλάπτει. 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 
Μέσω επίκαιρης βιβλιογραφίας και μέσω διαδικτύου. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Ανδρέας Καλοταιράκης και συν: HIV Λοίμωξη/AIDS, Πασχαλίδης 1999. 
Ηλεκτρονική χορήγηση των μαθημάτων. Χορήγηση κατάλληλης βιβλιογραφίας 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 
Μέσω επίκαιρης βιβλιογραφίας και μέσω διαδικτύου. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Περίπου το 90%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Όπως ήδη αναφέρθηκε παρέχεται βιβλιογραφία και τα μαθήματα σε ηλεκτρονική μορφή. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 
Το μάθημα είναι υποχρεωτικό και έτσι όσοι παρακολουθούν το μάθημα μαθαίνουν τα 
σχετικά με την ύλη και τις εξετάσεις. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος / Άσκησης 

Ονοματεπώνυμο 

Άννα Φιλιώτου 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Παθολογία-
Αιματολογία 

Παν/κή βαθμίδα 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2002 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 
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Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Σ. Ντουράκης 

2. Ι. Κοσκίνας 

3. Γ. Παπαθεοδωρίδης 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Παθολογία-Γαστρεντερολογία 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στην βαθµίδα 

2003 

2006 

2010 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Δ. Βασιλόπουλος 

2. Α. Χατζηγιάννη 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία- Ρευ µατολογία 

Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2003 

2009 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Ε. Σαµπατάκου 

2. Α. Θανοπουλου 

3. Σ. Μανωλακόπουλος 

4. Φ. Κοντοπίδου 

5. Α. Αλεξοπούλου 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία-Λοιµωξιολογία 

Παθολογία–Διαβητολογία 

Γαστρεντερολογία 

Αιµατολογία 

Παθολογία 

Έτος εκλογής 

2005 

2005 

2006 

2007 

2008 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Άλλοι διδάσκοντες 

Ονοματεπώνυμο 

1. Ρ. Ζαφειροπουλου 

2. Α. Μαρής 

3. Ε. Σπανού 

4. Α. Κοφίνης 

5. Χ. Παπαϊωάννου 

6. Ν. Κίττου 

7. Μ. Νουτσου 

8. Μ. Ντόϊτς 

9. Ε. Παντελιδάκη 

10. Σ. Σάββας 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολογία 

Αιµατολογία 

Διαβητολογία 

Παθολογία 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Παθολογία 

Διαβητολογία 

Παθολογία 

Παθολογία 

Παθολογία-Ηπατολογία 

Εργασιακή σχέση 
στην κλινική και έτος 
έναρξης της σχέσης 

Διευθυντρια/2009 

Διευεθυντής/2009 

Διευθυντρια/2009 

Διευθυντής/2010 

Διευθυντής/2010 

Διευθυντρια/2010 

Επιµελήτρια Α/2006 

Επιµελήτρια Κ/2007 

Επιµελήτρια Α/2008 

Επιµελητής Α/2009 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 
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Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Πολύ καλή ποιότητα και επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Άλλο προσωπικό των πανεπιστηµιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συµπράττει στην 
κλινική εκπαίδευση 

Γ.3.1. ιοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1.Νοσηλευτές 

Γ.3.3.Τεχνικό προσωπικό 

Γ.3.4. Άλλοι* 

Συνολικός 
αριθµός 

4 

19 

2 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

2 .Ε., 1 Ι.Ε.Κ 

2 .Ε. 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 

1 Π.Ε. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Πολύ καλή ποιότητα διοικητικού προσωπικού αλλά πλημμελής επάρκεια. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Ανεπάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 
Πολύ καλή ποιότητα και επάρκεια τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστηµιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθηµα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθµός Κλινών 

Υπεύθυνος ιευθυντής (Ονοματεπώνυμο) 

HIV Λοίμωξη/AIDS 

Β΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 

50 

Αναπλ. Καθηγήτρια Άννα Φιλιώτου 

Μέλη ΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

-

Β 

3 

Γ 

2 5 

Ε 

10 ιατροί ΕΣΥ 

Ζ 

2 

Η 

27 

Θ 

-

Ι 

15 

Άλλοι 

Κ 

19 Νοσηλευτές 

4 Βοηθ. Θαλάμων 

Λ 

4 

Μ 

2 

Ν 

-

Ξ 

Ναι 

Ο 

Ναι 

Α = ιδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = ιδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = ιδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

= ιδάσκοντες Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι ιδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = ιοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των 

Πανεπιστημιακών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 

εν υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για τ ο πάσης φύσεως προσωπικό των 

Πανεπιστημιακών Κλινικών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΟΜΕΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «HIV-ΛΟΙΜΩΞΗ /AIDS» 

ώρα 15.00 έως 17.30 

Αίθουσα διδασκαλίας Β’ Παθολογικής Παν/κής Κλινικής 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών 

1 η ημέρα 

Ιστορία-Επιδημιολογία / Κα Α. Φιλιώτου 

Ιολογία HIV-λοίμωξης / Κα Ε. Χατζηγιάννη 

Ανοσολογία- Φυσική πορεία / Κα Α. Φιλιώτου 

Τρόποι μετάδοσης και προφύλαξης / Κα Α. Φιλιώτου 

Παρουσίαση ασθενών 

2 η ημέρα 

Συλλοίμωξη HIV και HCV / Κος Ι. Κοσκίνας 

Ευκαιριακές λοιμώξεις / Κα Ε. Σαμπατάκου 

Θεραπεία ευκαιριακών λοιμώξεων / Κα Ε. Σαμπατάκου 

Ρευματολογία της HIV-λοίμωξης / Κος . Βασιλόπουλος 

Νευρολογία της HIV-νόσου / Κα Α. Φιλιώτου 

Παρουσίαση ασθενών 

3 η ημέρα 

Εκδηλώσεις από τ ο πεπτικό σύστημα / Κος Σπ. Ντουράκης 

Εκδηλώσεις από τ ο πάγκρεας και χοληφόρα / Κος Γ. Παπαθεοδωρίδης 

Χειρουργικές επεμβάσεις σε αρρώστους με AIDS / Κος Θ. Ρόζεμπεργκ 

- Νευρολογία της HIV-λοίμωξης / Κα Α. Φιλιώτου 

- Εκδηλώσεις από νεφρούς-καρδιά / Κα Α. Φιλιώτου 

- Παρουσίαση ασθενών 

4η ημέρα 

- Σύνδρομο λιποδυστροφίας / Κα Α. Θανοπούλου 

- Αιματολογία ΗΙV- λοίμωξης / Κα Α. Φιλιώτου 

- Σάρκωμα Kaposi / Κα Α. Φιλιώτου 

- Ογκολογία ΗΙV- λοίμωξης / Κα Α. Φιλιώτου 

- Παρουσίαση περιπτώσεων 

5 η ημέρα 

- Εγκυμοσύνη και HIV-λοίμωξη / Κος Οδ. Γρηγορίου 

- Αντιρετροιική θεραπεία / Κα Ε. Σαμπατάκου 

- Εμβόλια Κα Ε. Σαμπατάκου 

- Παρουσίαση περιπτώσεων 

- Επίλογος / Κα Α. Φιλιώτου 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της Κλινικής 

Άσκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή; 

Υπάρχουν νοσηλευόμενοι ασθενείς σ τ α ειδικά τ μ ή μ α τ α και πληθώρα (>200) 
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παρακολουθούμενοι ασθενείς από την Μονάδα ειδικών λοιμώξεων της οποίας προΐσταται 
η υπεύθυνη του μαθήματος Άννα Φιλιώτου και στελεχώνεται από την λέκτορα κα Ε. 
Σαμπατάκου και μία νοσηλεύτρια. Η ανάθεση ευθύνης στους φοιτητές για τέτοιους ασθενείς 
είναι φυσικό να είναι περιορισμένη διότι ο χρόνος μιας εβδομάδος δεν αρκεί για να τους 
ανατεθούν πρωτοβουλίες. 

Τι είδους κλινικές πράξεις αναλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης; 
Λήψη ιστορικού, φυσική εξέταση, μελέτη εργαστηριακών και άλλων παρακλινικών 
παραμέτρων. 

Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι φοιτητές; 
Πάντα στα Νοσοκομεία ο χρόνος είναι πιεσμένος αλλά γίνεται προσπάθεια τις ώρες του 
μαθήματος να είμαστε απερίσπαστοι. υστυχώς, όπως αναλύω και παρακάτω, οι φοιτητές 
είναι πολύ απασχολημένοι με τις εξετάσεις τους και με άλλα μαθήματα επιλογής και ο 
χρόνος που αντέχουν είναι λίγος. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 
(β) 'Ωρες χρήσης. 
Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 
Υπάρχει κατάλληλη αίθουσα διδασκαλίας. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) 'Ωρες χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια αλλά επιδεικνύονται οι ίδιοι οι ασθενείς (αναφέρθηκε). Το 

μάθημα είναι κλινικό. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 
(περιγράψτε συνοπτικά). 
Ο τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται αποτελείται από διαφανοσκόπιο, Laptop, 
προβολέας κλπ. 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά). 
εν χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά Λογισμικά. 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 
Υπάρχει αρκετά ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη Βιβλιοθήκη. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο 
συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 

εν συνεργάζονται έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρεία για την άσκηση των φοιτητών. 

Συνοπτική Περιγραφή της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με προφορικές εξετάσεις. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε 

μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συμβολή στη βαθμολογία % 

Κλινικό 
Μάθημα/ 
Άσκηση 

HIV 
Λοίμωξη/ 
AIDS 

Α 

2-15 

Β 

1 

Γ 

Π 

Καθημερινή 
συνομιλία και 
αξιολό γηση 
(Το μάθημα 
διδάσκεται 
επί μία 
εβδομάδα) 

Ε 

Συζήτηση 
επί νοση
λευο
μένων 
και 
εξωτε
ρικών 
ασθενών 

Ζ 

-

Η 

-

Θ 

Όχι 

Ι 

-

Κ 

Ναι 

Λ Μ 

Όχι Όχι 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις 

που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης 

των φοιτητών 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχ ία αποφοίτων τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών 

στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή 

άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην 

άσκηση ιατρικού επαγγέλματος). 

Συχνή επικοινωνία , ερωτήσεις , σχόλια, ανάθεση αναζήτησης βιβλιογραφίας. 

Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των 

βασικών κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες. 

Βεβαίως και παρακολουθούνται καθημερινά. Υπάρχουν προβλήματα από φ ο ι τ η τ έ ς που 

δεν θέλουν να παρακολουθήσουν τ ο μάθημα και ισχυρίζονται ότ ι σε άλλα επιλεγόμενα 

μαθήματα η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική. Πάντως οι φ ο ι τ η τ έ ς που 

ενδιαφέρονται γ ια τ ο αντικείμενο -αν και λίγοι - μας έχουν δώσει δείγματα ενδιαφέροντος, 

γνώσης και φιλομάθειας. 

Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν 

οι φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης και ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε. 

Η εξέταση ουσιαστικά είναι καθημερινή, στο τέλος εξετάζονται προφορικά, δεν συντρέχει 

λόγος έλλειψης διαφάνειας. 
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Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευομένους που περιγράφει 

την απόδοση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα 

όσον αφορά την αποκτηθείσα ικανότητά τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και 

να εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική 

θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση 

ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων). 

Συνήθως δεν υπάρχει ευκαιρία να έχουμε πάνω από μία ομάδα (μικρός αριθμός 

παρακολουθούντων φοιτητών). 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και η βαθμολογία κοινοποιείται στους φ ο ι τ η τ έ ς μετά τ ο τέλος 

της εξέτασης. 

Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος 

της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 

εν γίνονται άλλες κλινικές ασκήσεις για την αξιολόγηση των φοιτητών. 

Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις 

απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE 7 και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της ΕΕ, 

κλπ). 

εν υπάρχουν στοιχεία γ ια την επιτυχ ία των α π ο φ ο ί τ ω ν τ ο υ τμήματος σε εξετάσεις 

απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 

Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

εν αξιολογείται συστηματικά από τους φ ο ι τ η τ έ ς τ ο κλινικό μάθημα. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

εν αξιολογείτε συστηματικά από τους φ ο ι τ η τ έ ς η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α της διδασκαλίας 

των διδασκόντων. 

Πώς κρίνετε τη συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων; 

Είναι θετικό στοιχείο. 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 



Δ' Παθολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 

ιευθύντρια: Καθηγήτρια Ε. Γιαμαρέλλου 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 
μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Λοιμώξεις 

Επικ. Καθηγητής Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης/ 
Καθηγητής Γ. Πετρίκκος 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 
ιδασκαλία των κλινικών συνδρόμων των λοιμώξεων και της φαρμακολογίας των 

αντι μικροβιακών. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 
Ορθολογική χρήση αντι μικροβιακών για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 
- Φαρμακολογία αντιμικροβιακών 
- Βασικά σύνδρομα λοιμώξεων 
- Αντιμικροβιακή αντοχή 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 
υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθημα/ 
Άσκηση 

Α Β Γ 

Ε ΟΧΙ 

Ε 

Καθη

γητής Γ. 
Πετρί
κκος 

Ζ 

Όχι 

Η 

8 

Θ 

Όχι 

Ι 

35 

Κ 

20 

Λ 

12 

Μ 

2 

Ν 

Όχι 

Ξ 

Ναι 

Ο 

Ναι 

Π 

Ναι 

Α = Κωδικός μαθήματος 
Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 
Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 
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Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση τ ο υ μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κατανοµή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού µαθήµατος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθµός ωρών 

2 

% 

100 

Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 

Είναι η πρώτη ε π α φ ή των φ ο ι τ η τ ώ ν με τ ο γνωστικό αντικείμενο. 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Τα θεωρητικά μαθήματα αναπροσαρμόζονται σ τ α τρέχοντα δεδομένα. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία, Εκδόσεις Λίτσας 2005. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, ανά θεωρητικό μάθημα οπότε και δίνονται σημειώσεις. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

ίδεται δακτυλογραφημένο αναλυτικό πρόγραμμα με τ η θεματολογία των διαλέξεων. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης 

Ονοµατεπώνυµο 

Γ. Πετρίκκος 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολόγος-
Λοιµωξιολόγος 

Παν/κή 
βαθµίδα 

Καθηγητής 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2008 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

Γ. Πετρίκκος 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2008 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

Γ. αϊκος 

Κ. Κανελλακοπούλου 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2007 

2000 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Ε. Γιαµαρέλλος-
Μπουρµπούλης 

Α. Αντωνιάδου 

Α. Παπαδόπουλος 

Μ. Σουλή 

Σ. Τσιόδρας 

. Πλαχούρας 

Ιατρική ειδικότητα 

Παθολόγος 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2005 

2008 

2009 

2009 

2009 

2010 

Πλήρους=Π 
ή Μερικής=Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Άλλο ιατρικό προσωπικό που συμπράττει στην κλινική εκπαίδευση 

Ειδικευόμενοι ιατροί 

Συνολικός αριθµός 
Ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης 

στην εκπαίδευση 

12 14 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Λίαν έµπειρο και επαρκές. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου 

Κλινικό Μάθημα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος Διευθυντής (Ονοματεπώνυμο) 

Παθολογία 6ου Έτους 

ΕΚΠΑ, ΄Παθολογική Κλινική 

50 

Καθηγητής Γ. Πετρίκκος 

Μέλη ΔΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

1 

Β 

1 

Γ 

6 

Δ 

1 

Ε Ζ Η 

6 

Θ Ι 

35 

Άλλοι 

Κ 

18 

Λ 

4 

Μ 

8 

Ν Ξ 

Ναι 

Ο 

Ναι 

Α = Διδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Β = Διδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Γ = Διδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

Δ = Διδάσκοντες Δ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 

Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ι = Υποψήφιοι Διδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Λ = Διοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σε περίπτωση που ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο στους ειδικευομένους, περιγράψτε τον 

ρόλο των ειδικευομένων στην κλινική άσκηση των φοιτητών και δώστε πληροφορίες για το 

απαραίτητο επίπεδο επίβλεψης που παρέχεται στους φοιτητές από τα μέλη ΕΠ ή άλλους 

εξουσιοδοτημένους ιατρούς. 

Σ τ α πλαίσια της κλινικής άσκησης, οι ειδικευόμενοι επιβλέπουν τους φ ο ι τ η τ έ ς στη σωστή 

εκτέλεση της τεχνικής της αντικειμενικής εξέτασης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

Θεωρητική διδασκαλία από αμφιθεάτρου κάθε Τετάρτη 16:00-18:00. 

ΥΠΕΥθΥΝΟΤΗΤΕΣ Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της Κλινικής 

Άσκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή; 

Το μάθημα είναι θεωρητικής διδασκαλίας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Υ Π Ο Δ Ο Μ Η Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. Μ ί α αίθουσα, 60m 2 . 

(β) 'Ωρες χρήσης. Η αίθουσα διατ ίθεται 2 ώρες/εβδομάδα. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Λίγες σε αριθμό. 
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Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 

(περιγράψτε συνοπτικά). 

ιατίθενται σύστημα Η/Υ και βιντεοπροβολέας. 

Συνοπτική Περιγραφή της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς βαθμολογούνται σε γραπτή εξέταση στο τέλος τ ο υ εξαμήνου. Η τ ε λ ε υ τ α ί α 

περιλαμβάνει την επίλυση απλών προβλημάτων της καθημερινής ιατρικής πράξης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε 

μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συµβολή στη βαθµολογία % 

Κλινικό Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α 

35 

Β 

1 

Γ 

Γ Ό χ ι 

Ε Ζ 

ΕΠ 

Η 

Ό χ ι 

Θ 

Ό χ ι 

Ι Κ 

Ναι 

Λ 

Ναι 

Μ 

Ό χ ι 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις 

που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης 

των φοιτητών 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών 

στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή 

άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην 

άσκηση ιατρικού επαγγέλματος). 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς βαθμολογούνται σε γραπτή εξέταση στο τέλος τ ο υ εξαμήνου. Η τ ε λ ε υ τ α ί α 

περιλαμβάνει την επίλυση απλών προβλημάτων της καθημερινής ιατρικής πράξης. 

Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των 

βασικών κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες. 

Η παρακολούθηση είναι υπευθυνότητα τ ο υ διδάσκοντα. 

Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν 

οι φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης και ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε. 

Μ ε τ ά κάθε γραπτή εξέταση ακολουθεί διαλογική συζήτηση με τους φ ο ι τ η τ έ ς γ ια τον τρόπο 

σκέψης προκειμένου να προσεγγίσουν τ η σωστή διάγνωση-απάντηση. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευομένους που περιγράφει 

την απόδοση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα 

όσον αφορά την αποκτηθείσα ικανότητά τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και 

να εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική 

θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση 

ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων). 

ε γ ίνεται. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

10 ηµέρες. 

Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος 

της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 

εν υπάρχουν. 

Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις 

απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE 7 και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της 

ΕΕ, κλπ). 

Ό χ ι . 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 

Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

Ό χ ι . 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

Στο τέλος κάθε κύκλου άσκησης οι φ ο ι τ η τ έ ς αξιολογούν προφορικά την παρεχόµενη 

εκπαίδευση. 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων; 

Καθοριστική γ ια την τροποποίηση τ ο υ προγράµµατος εκπαίδευσης από έτος σε έτος. 
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Β’ Κ λ ι ν ι κ ή Ε ν τ α τ ι κ ή ς Θ ε ρ α π ε ί α ς 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 

ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Αρμαγανίδης 

ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που 

μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης: 
Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική 

0 0 0 6 5 2 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικό 

Παθολογίας 

Υπεύθυνος μαθήματος / ιευθυντής Κλινικής 

Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού μαθήματος/άσκησης 

Καθηγητής Απ. Αρμαγανίδης ΒΠΚΕΘ 
Καθηγήτρια Γ. Κωστοπαναγιώτου 

Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

συνολική εκτίμηση επί 6 δελτίων 

Χειμερινό & Εαρινό Εξάμηνο 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή 

1 

Μέτρια 

2 

Καλή 

3 

Πολύ καλή 

4 

Άριστη 

5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

. Κλινικό μάθημα/άσκηση 1 2 3 4 5 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής άσκησης 
την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη 
λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε 
στην εκπαίδευσή σας. 

3 3 

1 1 4 

3 1 2 
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Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού 
στη βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης 
ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου 
κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων 
που διδαχθήκατε 

Εκτιμήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των 
σχετικών θεμάτων 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και 
των συγγραμμάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιμήστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των εποπτικών μέσων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
ειδικευομένων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
επιμελητών 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων του 
Καθηγητή 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε 
ασθενείς της συγκεκριμένη κλινικής 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής 
εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριμένης κλινικής 

Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσημάτων 

Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

1 

4 2 

2 4 

3 3 

2 4 

1 3 2 

2 3 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

1 

2 1 3 

4 2 

1 3 

1 4 

1 2 2 

1 2 3 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο 
θέμα; 

Να σηµειωθεί ότι για τα ερωτήµατα 18 µε 24 δόθηκαν απαντήσεις από 
ένα άτοµο. Άλλο ένα δελτίο είχε συµπληρωθεί (σε όλα τα ερωτήµατα 5), 
αλλά µετά έχει διαγραφεί η συγκεκριµένη οµάδα ερωτηµάτων. 

1 

1 
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Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της κλινικής 
άσκησης/) ιαθή| ιατος : 
Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα : 
Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους: 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

1 2 3 4 5 

3 3 

1 1 4 

1 1 4 

2 

6 

4 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 1 

2 2 

2 

2 2 

2 3 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Ιατρική 

Παθολογικός 

Απόστολος Αρμαγανίδης / Καθηγητής 

Πνευμονολόγος / Εντατικολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

000653 Τεκμηριωμένη ιατρική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Τα κεφάλαια - διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: 

Γενικές αρχές τεκμηριωμένης ιατρικής 

Κλινικά παραδείγματα χρήσης της ΕΒΜ για απάντηση κλινικών ερωτημάτων 

Χρήση δοκιμασιών για καθορισμό διαγνωστικών πιθανοτήτων 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας 

Καθορισμός «ορίων» για λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και αξιολόγηση δοκιμασιών 

Ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας 

Αξιολόγηση αξιοπιστίας μελετών γενικά 

Αξιολόγηση μελέτης για δείκτες πρόγνωσης 

Αξιολόγηση Ανασκοπίσεων και Μετα-αναλύσεων 

Αξιολόγηση μελέτης για διαγνωστικά tests 

Αξιολόγηση μελέτης για αποτελεσματικότητα θεραπείας 

Αξιολόγηση αναλύσεων λήψης αποφάσεων και κόστους/ωφελιμότητας 

Αξιολόγηση και χρήση των Guidelines και λήψη ιατρικών αποφάσεων 

Τεκμηριωμένη Ιατρική και κλινική πράξη: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο βασικός στόχος τ ο υ μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φ ο ι τ η τ έ ς με την έννοια της 

Τεκμηριωμένης Ιατρικής, με τ η σημασία και τ η χρησιμότητα της στην κλινική πράξη και με τη 

μεθοδολογία της. 

Πρόκειται γ ια μάθημα Γενικών Γνώσεων που δεν εστιάζει ειδικά στην Εντατική Θεραπεία 

(απλά κάποια παραδείγματα είναι από την Εντατική Θεραπεία για προφανείς λόγους), το 

οποίο περιλαμβάνει και δεξιότητες απαραίτητες για κάθε ειδικότητα όπως: 

η μεθοδολογία λήψης ιατρικών αποφάσεων 

η αναζήτηση της βιβλιογραφίας στη σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή και 

η αξιολόγηση των δημοσιεύσεων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται (πρβλ 

και κεφάλαια - διδακτικές ενότητες στο προηγούμενο εδάφιο). 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1 » _ 12° 

8ο, 10ο και 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΓΓ 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΑ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

15 

Εργα
στήρια 

0 

Μικρές 
ομάδες 

ΟΧΙ 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Όχι (Ναι σε προηγούμενο) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
2009. 
Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Όχι δεν διδάσκεται πουθενά αλλού. 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Μετάφραση του Βιβλίου «Evidence Based Medicine - A framework for clinical Practice» του 
Friedman DJ και συνεργατών, Επιμέλεια μετάφρασης Καθηγητής Απόστολος Αρμαγανίδης, 
Εκδόσεις Πασχαλίδη 2009. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Όλη η ύλη. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι κατά περίπτωση. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Ανακοινώσεις, διανομή φυλλαδίων και συζήτηση στο αμφιθέατρο. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Όχι κανονίζονται RDV όταν χρειάζεται με τη γραμματεία. 
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Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αποτελεί µέρος του µαθήµατος. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% Χ 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 
εν 

γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

Ό χ ι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Γραπτή εξέταση. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Επαρκείς και κατάλληλες, ο εξοπλισµός έχει αγορασθεί µε δωρεές προς την Κλινική µέσω 

ΕΛΚΕ. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιµοποιούνται. 
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Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισµού και της 
διαθεσιµότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
ΟΧΙ μόνο PowerPoint για τις παρουσιάσεις. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι µαθησιακοί πόροι); 
Όχι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 
Αρνητικά, περιορισμένες αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, παλαιός εξοπλισμός όχι σε 
μόνιμη θέση (απαιτείται εγκατάσταση σε κάθε μάθημα). 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
µαθήµατος και πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Όχι. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 
Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Όχι. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι συνήθως μετά την έναρξη του εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

10% 

4-4,9 

10% 

5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

80% 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

8 
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Όχι έντυπο, συζήτηση στο τέλος των μαθημάτων στο αμφιθέατρο. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Βελτίωση του προγράμματος για την επόμενη χρονιά με βάση τις υποδείξεις των φοιτητών 
και το αποτέλεσμα των εξετάσεων. 
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ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που 

μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης: 
Τεκμηριωμένη Ιατρική 

0 0 0 6 5 3 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικό 

Παθολογίας 

Υπεύθυνος μαθήματος / ιευθυντής Κλινική 

Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού μαθήματος/άσκησης 

Καθηγητής Απ. Αρμαγανίδης ΒΠΚΕΘ 

Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Συνολική εκτίμηση επί 3 δελτίων 

Εαρινό εξάμηνο 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή 

1 

Μέτρια 

2 

Καλή 

3 

Πολύ καλή 

4 

Άριστη 

5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 

Κλινικό μάθημα/άσκηση 1 2 3 4 5 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής άσκησης 
την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη 
λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε 
στην εκπαίδευσή σας. 

Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού 
στη βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης 
ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

1 1 

1 2 

2 1 

1 2 

2 1 
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Ποια είναι η άποψή σας για την κατανοµή του εκπαιδευτικού χρόνου 
κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιµήστε τη χρησιµότητα και αποτελεσµατικότητα των µαθηµάτων 
που διδαχθήκατε 

Εκτιµήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των 
σχετικών θεµάτων 

Εκτιµήστε τη χρησιµότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και 
των συγγραµµάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιµήστε τη διαθεσιµότητα και επάρκεια των εποπτικών µέσων 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων των 
ειδικευοµένων 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων των 
επιµελητών 

Εκτιµήστε την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων του 
Καθηγητή 

Εκτιµήστε την εµπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε 
ασθενείς της συγκεκριµένη κλινικής 

Εκτιµήστε την εµπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής 
εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριµένης κλινικής 

Εκτιµήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσηµάτων 

Εκτιµήστε τον τρόπο εκτίµησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

2 

1 2 

2 1 

1 2 

1 1 1 

1 2 

2 

1 1 

1 1 

1 2 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 
εργασίες 

Το θέµα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδοµητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριµένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο 
θέµα; 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο της κλινικής 
άσκησης/µαθήµατος; 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

1 

5 

5 
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Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

2 

1 

1 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 1 1 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη 

1 2 3 4 5 

1 1 1 

1 2 

1 2 

1 1 1 
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Α ’ Κ α ρ δ ι ο λ ο γ ι κ ή Κ λ ι ν ι κ ή 

Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» 

ιευθυντής: Καθηγητής Χ. Στεφανάδης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας, 
ιευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Πρόεδρος της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιατρός Καρδιολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

(ΚΩ ΙΚΟΣ: 637) Προπτυχιακό 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 

Τίτλος Μαθήματος 

Γενική Ιατρική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Το περιεχόμενο τ ο υ μαθήματος α φ ο ρ ά μία πρώτη προσέγγιση στην ειδικότητα 

της Γενικής Ιατρικής. Οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής παρέχουν υπηρεσίες όλο τ ο 24ωρο 

αντιμετωπίζοντας τ α προβλήματα υγείας των ασθενών ή κατευθύνοντας τους ασθενείς 

προς την καταλληλότερη εξειδικευμένη λύση μέσα στο σύστημα υγείας. Είναι οι Ιατροί που 

παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε όλη την οικογένεια, σε επείγουσες και χρόνιες καταστάσεις. 

Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος τους στην ενημέρωση των ασθενών και την πρόληψη μέσα από ένα 

οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Το περιεχόμενο τ ο υ μαθήματος α φ ο ρ ά τ α κάτωθι θ έ μ α τ α που διαπραγματεύεται η 

ειδικότητα της γενικής Ιατρικής: 1) Η Γενική/ Οικογενειακή Ιατρική ( ο νέος ορισμός της 

Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γ/Ο Ιατρικής, τ α Ευρωπαϊκά ίκτυα ). Εισαγωγή στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) - έννοιες - ορισμοί. 2) Η ταξινόμηση των νοσημάτων 

και καταστάσεων στη γενική ιατρική (αναφορά στο ICD-10, ICPC-2, Red codes) 3) 

Προσέγγιση ασθενούς προσανατολισμένη στην επίλυση τ ο υ προβλήματος ( Problem oriented 

approach ). Παραδείγματα ασθενών π.χ. Υπέρταση - Σ τ ε φ α ν ι α ί α νόσος κ.α. 4) Επιδημιολογία 

και πρόληψη λοιμωδών, χρόνιων νοσημάτων ( Κ.Α., Σ.Ν., Χ.Α.Π. κ.α.) και κακοηθών 

νεοπλασιών στην Π.Φ.Υ. 5) Παροχή φροντίδας στον ασθενή ως ο λ ό τ η τ α - σωματική, 

ψυχική. Κοινωνική διάσταση της υγείας και της αρρώστιας. Σχέση ι α τ ρ ο ύ - ασθενούς. 

6) Πληροφοριακά συστήματα κατάλληλα για χρήση στη ΠΦΥ 7) Η διασύνδεση με το 

νοσοκομείο και η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία 8) Επιδημιολογία και πρόληψη 

ατυχημάτων στην Π.Φ.Υ. 9) Η λήψη της ορθής απόφασης στη γενική ιατρική και evidence-

based general practice 10) Ο ρόλος τ ο υ Γενικού Ιατρού στην αντιμετώπιση χειρουργικών 

περιστατικών 11) Η διασφάλιση και η αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας στην ΠΦΥ και 

στη γενική ιατρική. 12) Η έρευνα στη γενική ιατρική και η μελέτη της φυσικής πορείας της 
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νόσου 13) Ο ρόλος του Γενικού Ιατρού στην αντιμετώπιση παθολογικών νοσημάτων 14) 
Συστήματα πληροφορικής και τηλεϊατρικής. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έχουν μία πρώτη επαφή με την ειδικότητα 
της Γενικής Ιατρικής, μιας ειδικότητας αφενός καινούριας και αφετέρου βασικής για την 
οργάνωση ενός σύγχρονου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αποτελεί το 
θεμέλιο που πάνω του στηρίζεται ένα αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο _ 12ο 

7ο/9ο/11 ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

10 

Εργαστήρια 
(Κλινική Άσκηση 

Κέντρα Υγείας 
(Κ.Υ. Βύρωνα, Κ.Υ. 

Κορωπίου) 

2 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Όχι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 
Σελ 100-101 και 158 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

εν υπάρχει ιστοσελίδα 
αποκλειστικά για το μάθημα 

αλλά γίνεται συνεχής 
ενημέρωση των φοιτητών 

μέσω ανακοινώσεων 
στην ιστοσελίδα της 

Ιατρικής Σχολής URL/www. 
grammateia.med.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Πρόσφατα (2009) έγινε επικαιροποίηση της ύλης του μαθήματος με ενσωμάτωση όλων των 
σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
εν υπάρχει, λόγω της φύσης του μαθήματος, επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα. 
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ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιανέμονται τ α συγγράμματα 

1. Murtagh J., Γενική Ιατρική 3 τόμοι, ISBN: Ι) 9603990248 ΙΙ) 9603990264, ΙΙΙ) 9603990272 

Σελ: Ι) 791, ΙΙ) 782, ΙΙΙ) 343 -Έκδοση 2005-ΕΚ ΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ 

2) Beers M., Berkow R.-Merck Εγχειρίδιο Γηριατρικής-ISBN: 9603993085 ΣΕΛ 1738- Έκδοση 

2005- Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Με προμήθεια ανά τ α κ τ ά δ ιαστήματα ενημερωμένων εκδόσεων των βοηθημάτων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το 100% της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τ α βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Κατά περίπτωση ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Αυτό γ ίνεται : α) μέσω τ ο υ οδηγού σπουδών της Ιατρικής σχολής β) μέσω της γραμματείας 

της Ιατρικής σχολής γ) μέσω της γραμματείας της Α Καρδιολογικής Κλινικής δ) μέσω της 

επαφής των φ ο ι τ η τ ώ ν με τους διδάσκοντες τ ο υ μαθήματος ε) μέσω ανακοινώσεων στην 

ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/www.grammateia.med.uoa.gr 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι υπάρχουν ανακοινωμένες ώρες για συνεργασία με τους φ ο ι τ η τ έ ς στον πίνακα 

ανακοινώσεων της γραμματείας της Κλινικής (Καθημερινά 12-2 μμ). Επίσης γίνεται συνεχής 

ενημέρωση των φ ο ι τ η τ ώ ν μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/ 

www.grammateia.med.uoa.gr 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Σε κάθε μάθημα οι φοιτητές παροτρύνονται και κατευθύνονται στην αναζήτηση και την χρήση 

βιβλιογραφίας πάνω στο αντικείμενο που αναλύεται, από τους εκάστοτε διδάσκοντες. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς συμμετέχουν ενεργά σε μία σειρά από δραστηριότητες που οργανώνονται 

από την κλινική όπως συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικές προσπάθειες τ ο υ κοινού, 

επισκέψεις σε σχολεία, εθελοντικές δράσεις ,σε συνεργασία με κοινωνικούς πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

Ι ν εν 
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% Χ \ γνωρίζω 
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Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
ίδεται ιδιαίτερη μέριμνα στη διαφάνεια της αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών μέσω: 

α) αδιάβλητων, με την παρουσία 2 τουλάχιστον εξεταστών, εξετάσεων 
β) στην γραπτή εξέταση τα θέματα έχουν μονοσήμαντες απαντήσεις χωρίς τ α περιθώρια 

παρερμηνειών 
γ) γίνεται συνεχής ανανέωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 
δ) οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο διορθωμένο γραπτό τους 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Καρδιολογίας χρησιμοποιείται το πρόσφατα ανακαινι
σμένο, σύγχρονο αμφιθέατρο της Ά καρδιολογικής κλινικής στον 4ο όροφο του Ιπποκρατείου 
Νοσοκομείου Αθηνών. Η αίθουσα κρίνεται επαρκέστατη, με κατάλληλους χώρους, άνετα ερ
γονομικά καθίσματα, κατάλληλο φωτισμό, θέρμανση και ψύξη. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρο
να εποπτικά μέσα όπως υπολογιστή και μηχανή προβολής (projector) και το μάθημα γίνεται 
με χρήση όλων των σύγχρονων λογισμικών προγραμμάτων ( Power Point, Media player κ.λπ). 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Για το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση 2 ωρών που 
πραγματοποιείται στο ΚΥ Βύρωνα ή στο ΚΥ Κορωπίου. Όλοι οι χώροι θεωρούνται επαρκείς, 
σύγχρονοι και είναι εφοδιασμένοι με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για την 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ασθενείς και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση 
στους φοιτητές κατά την άσκησή τους σε αυτούς. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Όλοι οι χώροι των Κέντρων Υγείας είναι διαθέσιμοι για τους φοιτητές και εκτός των 
προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας και άσκησης εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν σε 
αυτούς για επιπλέον κλινική άσκηση. 
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Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Συγκεκριμένο σπουδαστήριο δεν υπάρχει στους χώρους της κλινικής αλλά εάν οι φ ο ι τ η τ έ ς 

το επιθυμούν, έχουν πρόσβαση σ τ α γ ρ α φ ε ί α της κλινικής και στην χρήση των υπολογιστών 

της για μελέτη της Ελληνικής ή διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω της ταχείας σύνδεσης internet 

και της διασύνδεσης με τ ο ηλεκτρονικό σύστημα Healink (διασύνδεσης των ηλεκτρονικών 

βιβλιοθηκών) που διαθέτει. Επίσης είναι διαθέσιμη για χρήση και η ά ρ τ ι α εξοπλισμένη 

βιβλιοθήκη τ ο υ Ιπποκρατείου Νοσοκομείου εάν τ ο επιθυμούν. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Η εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν από αμφιθεάτρου γίνεται με διαλέξεις που είναι γραμμένες 

με ευθύνη των εκάστοτε διδασκόντων σε παρουσιάσεις Power point που περιλαμβάνουν 

κείμενο, εικόνες και βίντεο και προβάλλονται με ηλεκτρονική μηχανή προβολής στο 

αμφιθέατρο της κλινικής. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη τ ο υ μαθήματος από την βιβλιοθήκη γ ια αναζήτηση 

βιβλιογραφίας και άλλων μαθησιακών πόρων. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή κρίνεται επαρκής και σύγχρονη. Είναι εναρμονισμένη με 

τ α διεθνή standards και προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Για τ ο νέο ακαδημαϊκό έτος, τ α μαθήματα της Κλινικής μας, είναι υπό ένταξη στην 

π λ α τ φ ό ρ μ α “e-class” - η-τάξη). Η Πλατφόρμα η-Τάξη (e-class) τ ο υ ΕΚΠΑ αποτελε ί ένα 

ολοκληρωμένο Σύστημα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Με τ η χρήση της «η-

Τάξης» τ α μέλη ΕΠ μπορούν να αποστέλλουν e-mail στους φ ο ι τ η τ έ ς για τ ις διάφορες 

ανακοινώσεις τους, να «ανεβάζουν» υλικό για τους φ ο ι τ η τ έ ς τους (παραδόσεις, σημειώσεις, 

βίντεο, ερωτηματολόγια, links), να δημιουργούν ασκήσεις και εργασίες ηλεκτρονικά κ.α. 

Έτσι οι φ ο ι τ η τ έ ς έχοντας πρόσβαση στο internet, εισέρχονται σε μία εικονική αίθουσα 

διδασκαλίας και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους από τ ο σπίτι τους αξιοποιώντας τις 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Η χρήση των ΤΠΕ είναι υπό ανάπτυξη στην κλινική μας μέσω της πρόσβασης στην 

π λ α τ φ ό ρ μ α η-Τάξη και χρήσης των δυνατοτήτων που παρέχει. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Στη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρησιμοποιούνται λογισμικά ανοιχτού κώδικα για την 

εκπαίδευση φ ο ι τ η τ ώ ν στην επεξεργασία εικόνας. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι επί τ ο υ παρόντος. Η αξιολόγηση των φ ο ι τ η τ ώ ν γίνεται με την συμμετοχή τους σε 

γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος τ ο υ εξαμήνου. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Χρησιμοποιείται τ ο ηλεκτρονικό Σύστημα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας (www. 
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grammateia.med.uoa.gr). Στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων της Γραμματείας παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πρόγραμμα σπουδών που 
αφορούν στην Α’ Καρδιολογική Κλινική. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ο κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα κοινοποιείται στη 
γραμματεία της κλινικής τόσο γραπτά όσο και ηλεκτρονικά στις αρχές του κάθε εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2008 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

0% 

0% 

0% 

0% 

-

4-4,9 

0% 

0% 

0% 

0% 

5-5,9 

0% 

0% 

0% 

0% 

6.0-6.9 

0% 

0% 

0,4% 

0% 

7.0-8.4 

2,1% 

3,4% 

1,7 

7,8% 

8.5-10.0 

97,9% 

96,6% 

97,9% 

92,2% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9,79 (486) 

9,71 (363) 

9,70 (288) 

9,61 (155) 

-
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που 

μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης: 
Γενική Ιατρική 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική 

Παθολογίας 

Υπεύθυνος μαθήματος / 
ιευθυντής Κλινικής 

Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης 
δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού 
μαθήματος/άσκησης 

Καθηγητής ΧΡΙΣΤ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ/ ιευθυντής της Α΄ 
Καρδιολογικής Κλινικής, Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 

-

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών / Α΄ Καρδιολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

15/11/2009 

2009 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή 

1 

Μέτρια 

2 

Καλή 

3 

Πολύ καλή 

4 

Άριστη 

5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 

Μ.Ο = Ο μέσος όρος των απαντήσεων απο 1 εως 5 των φοιτητών 

Α. Κλινικό μάθημα/άσκηση Μ.Ο 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής 
άσκησης την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι 
στη λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο 
συνέβαλε στην εκπαίδευσή σας. 

4,30 

4,38 

4,00 

1 2 3 4 5 
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Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού 
προσωπικού στη βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής 
ενασχόλησης ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού 
χρόνου κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των 
μαθημάτων που διδαχθήκατε 

Εκτιμήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης 
των σχετικών θεμάτων 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού 
και των συγγραμμάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιμήστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των εποπτικών μέσων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
ειδικευομένων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
επιμελητών 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων του 
Καθηγητή 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε 
ασθενείς της συγκεκριμένη κλινικής 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής 
εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριμένης κλινικής 

Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσημάτων 

4,30 

4,26 

4,46 

4,53 

4,20 

4,73 

4,80 

4,00 

4,00 

4,33 

4,00 

4,00 

4,60 

Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 4,70 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των 
εργασιών ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το 
συγκεκριμένο θέμα; 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 
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Ο/Η διδάσκων/ουσα Μ.Ο 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της 
κλινικής άσκησης/μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και 
ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις 
και να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα 
μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 
αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

4,30 

3,84 

4,07 

4,07 

4,46 

1 2 3 4 5 

4,07 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη 

Μ.Ο. 1 2 3 4 5 

4,00 

3,84 

3,66 

3,69 

Η Α Π Ο Ψ Η Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 

Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλία από τους φοιτητές 

μέσω συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων. Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας 

του μαθήματος και συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φ ο ι τ η τ έ ς . Τα συμπληρωμένα δελτία 

συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από 

φοιτητή(ές) που ορίζονται γ ια τ ο σκοπό αυτό. Κάτωθι επισυνάπτεται δείγμα τ ο υ σχετικού 

ερωτηματολογίου: 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 

Αφού συγκεντρωθούν τ α ερωτηματολόγια, αναλύονται τ α αποτελέσματα και βγαίνουν 

χρήσιμα συμπεράσματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες 

για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων έτσι ώστε να βελτιωθούν 

παραλείψεις, προβλήματα κ α τ ά τ η διδασκαλία ή την κατανόηση της ύλης που πιθανά να 

επισημάνουν οι φοιτητές. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστηµών Υγείας 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας, 
ιευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Πρόεδρος της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Ιατρός Καρδιολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

(ΚΩ ΙΚΟΣ: 600) Προπτυχιακό 
Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Τίτλος Μαθήματος 

Επείγοντα καρδιολογικά προβλήµατα 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Καθώς η καρδιαγγειακή νόσος αποτελε ί τ η σύγχρονη µάστιγα των υτικών κοινωνιών 

και την πρώτη α ι τ ί α θανάτου στον πολιτισµένο κόσµο και στην Ελλάδα, τ α επείγοντα 

καρδιολογικά προβλήµατα αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία καθώς είναι τ α πιο συχνά επείγοντα 

προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο Ιατρός στην καθηµερινή κλινική πράξη στον 

21ο αιώνα και α υ τ ά µε τ ο µεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας. 

Το περιεχόµενο τ ο υ µαθήµατος α φ ο ρ ά την διάγνωση, την διαφορική διάγνωση και την 

θεραπευτική αντιµετώπιση των κάτωθι επειγόντων καρδιολογικών προβληµάτων: 

1) Υπερτασική κρίση, 2) Οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου, 3) Λοιµώδης Ενδοκαρδίτιδα, 4) 

Καρδιογενής καταπληξία, 5) Συγκοπτικά επεισόδια- βραδυαρρυθµίες, 6) Ταχυαρρυθµίες 

- κοιλιακές αρρυθµίες, 7) Καρδιακή ανακοπή - Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, 

8) Σύγχρονες επεµβατικές τεχνικές στην αντιµετώπιση επειγόντων καρδιολογικών 

προβληµάτων, 9) Πνευµονικό οίδηµα, 10) Πνευµονική Εµβολή - φλεβοθρόµβωση, 11) 

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 12) Περιφερικό εµβολικό επεισόδιο, 13) Περικαρδίτ ιδα-

Καρδιακός επιπωµατισµός, 14) ιαχωριστικό ανεύρυσµα αορτής. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στόχος του µαθήµατος είναι οι φ ο ι τ η τ έ ς να ενσωµατώσουν όλες τ ις σύγχρονες γνώσεις 

από τ ις εξελίξεις που σηµειώθηκαν στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών µηχανισµών, 

την διαγνωστική προσέγγιση και την θεραπευτική αντ ιµετώπιση, όλου τ ο υ φάσµατος 

των επειγόντων καρδιολογικών προβληµάτων . Έτσι θα είναι έτοιµοι ανεξαρτήτως 

ειδικότητας που θα ακολουθήσουν, να συµβάλουν µε την κατάρτιση τους στην αναβάθµιση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στον τ ο µ έ α της αντιµετώπισης των επειγόντων 

περιστατικών αφενός και να προετοιµαστούν κατάλληλα να αντιµετωπίσουν µόνοι τους 

ένα επείγον καρδιολογικό πρόβληµα σε ένα κέντρο υγείας ή ένα περιφερειακό Ιατρείο που 

σύντοµα θα κληθούν να υπηρετήσουν ως νέοι Ιατροί. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1 » _ 12° 

8ο/10712ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

10 

Εργαστήρια 
(Κλινική 

Άσκηση στους 
θαλάμους) 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

2 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Όχι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 
στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/'Οχι) 
Σελίδα αναφοράς 

μαθήματος 

Ναι 
Σελ 99 και 158 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

εν υπάρχει ιστοσελίδα 
αποκλειστικά για το μάθημα 

αλλά γίνεται συνεχής 
ενημέρωση των φοιτητών 
μέσω ανακοινώσεων στην 

ιστοσελίδα της Ιατρικής 
Σχολής URL/www.grammateia. 

med.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; 
(Ναι/'Οχι) 

Θα γίνει με την ολοκλήρωση 
των διαλέξεων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Πρόσφατα (2009) έγινε επικαιροποίηση της ύλης του μαθήματος με ενσωμάτωση όλων των 

σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει, λόγω της φύσης του μαθήματος, επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιανέμεται το σύγγραμμα: Εγχειρίδιο Επείγουσας Καρδιολογίας, Συγγραφέας: Nolan Ν., 

Έτος έκδοσης: 2005, ISBN: 9603992097, Σελ.: 294, Εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

ιανομή ενημερωμένων εκδόσεων των Βοηθημάτων. 
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Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το 100% της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τ α βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Κατά περίπτωση ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Αυτό γ ίνεται : α) μέσω τ ο υ οδηγού σπουδών της Ιατρικής σχολής β) μέσω της γραμματείας 

της Ιατρικής σχολής γ) μέσω της γραμματείας της Α Καρδιολογικής Κλινικής δ) μέσω της 

επαφής των φ ο ι τ η τ ώ ν με τους διδάσκοντες τ ο υ μαθήματος ε) μέσω ανακοινώσεων στην 

ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/www.grammateia.med.uoa.gr. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι υπάρχουν ανακοινωμένες ώρες για συνεργασία με τους φ ο ι τ η τ έ ς στον πίνακα 

ανακοινώσεων της γραμματείας της Κλινικής (Καθημερινά 12-2) . Επίσης γίνεται συνεχής 

ενημέρωση των φ ο ι τ η τ ώ ν μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/ 

www.grammateia.med.uoa.gr 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Σε κάθε μάθημα οι φ ο ι τ η τ έ ς παροτρύνονται και κατευθύνονται στην αναζήτηση και 

τη χρήση βιβλιογραφίας πάνω στο αντικείμενο που αναλύεται , από τους εκάστοτε 

διδάσκοντες. Επίσης οι φ ο ι τ η τ έ ς παρακινούνται να συμμετέχουν στις εφημερίες τ ο υ ΤΕΠ 

όπου πραγματικά βλέπουν την αντιμετώπιση των επειγόντων καρδιολογικών προβλημάτων 

από τους εφημερεύοντες ιατρούς της κλινικής. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά σε μία σειρά από δραστηριότητες που οργανώνονται από την 

κλινική όπως συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικές προσπάθειες του κοινού, επισκέψεις σε σχο

λεία, εθελοντικές δράσεις ,σε συνεργασία με κοινωνικούς πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% Χ εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 
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Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Ναι 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

ίδεται ιδιαίτερη μέριμνα στην δ ιαφάνεια της αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών 

μέσω: 

α) αδιάβλητων, με την παρουσία 2 τουλάχιστον εξεταστών, εξετάσεων 

β) στην γραπτή εξέταση τ α θ έ μ α τ α έχουν μονοσήμαντες απαντήσεις χωρίς τ α περιθώρια 

παρερμηνειών 

γ) γίνεται συνεχής ανανέωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

δ) οι φ ο ι τ η τ έ ς έχουν πρόσβαση στο διορθωμένο γραπτό τους 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Για τ η διδασκαλία τ ο υ μαθήματος της Καρδιολογίας χρησιμοποιείται τ ο π ρ ό σ φ α τ α ανακαινι

σμένο, σύγχρονο αμφιθέατρο της Ά καρδιολογικής κλινικής στον 4ο όροφο τ ο υ Ιπποκρατείου 

Νοσοκομείου Αθηνών. Η αίθουσα κρίνεται επαρκέστατη, με κατάλληλους χώρους, ά ν ε τ α ερ

γονομικά καθίσματα, κατάλληλο φωτισμό, θέρμανση και ψύξη. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρο

να εποπτικά μέσα όπως υπολογιστή και μηχανή προβολής (projector) και τ ο μάθημα γίνεται 

με χρήση όλων των σύγχρονων λογισμικών προγραμμάτων ( Power Point, Media player κ.λπ). 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, π ο ι ό τ η τ α των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν υπάρχει θεσμοθετημένη υποχρεωτική κλινική εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν σ τ α επείγοντα 

Καρδιολογικά προβλήματα, αλλά α υ τ ή πραγματοποιε ίται εφόσον τ ο επιθυμούν εθελοντικά 

με την συμμετοχή τους στις εφημερίες στους χώρους Α’ Καρδιολογικής Κλινική τ ο υ Πανε

πιστημίου Αθηνών και τ ο υ Ομώνυμου (Α’ Καρδιολογικό - Αιμοδυναμικό) Εργαστηρίου που 

λειτουργούν στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, η κλινική ανή

κουν η π ρ ό σ φ α τ α ανακαινισμένη σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα 40 κλινών στον 5ο όροφο 

του Ιπποκρατείου, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Στεφανιαίας Νόσου δύναμης 10 κλινών, 

η Αιμοδυναμική Μονάδα με δύο αίθουσες καθετηριασμών και 6 κλίνες αυξημένης φροντίδας 

ασθενών στον 4ο όροφο και π ρ ό σ φ α τ α ανακαινισμένο καρδιολογικό ΤΕΠΕ. Ό λ ο ι οι χώροι 

θεωρούνται επαρκείς, σύγχρονοι και είναι εφοδιασμένοι με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό 

που α π α ι τ ε ί τ α ι γ ια την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ασθενείς και υψηλής 

ποιότητας εκπαίδευση στους φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την άσκησή τους σε αυτούς. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ό λ ο ι οι χώροι της κλινικής είναι διαθέσιμοι γ ια τους φ ο ι τ η τ έ ς και εκτός των 

προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας και άσκησης εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν 

σε αυτούς για επιπλέον κλινική άσκηση, παρακολούθηση καθετηριασμών, ενδιαφερόντων 

περιστατικών κ.λπ. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Συγκεκριμένο σπουδαστήριο δεν υπάρχει στους χώρους της κλινικής αλλά εάν οι φ ο ι τ η τ έ ς 
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το επιθυμούν, έχουν πρόσβαση σ τ α γ ρ α φ ε ί α της κλινικής και στην χρήση των υπολογιστών 

της γ ια μελέτη της Ελληνικής ή διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω της ταχείας σύνδεσης internet 

και της διασύνδεσης με τ ο ηλεκτρονικό σύστημα Healink (διασύνδεσης των ηλεκτρονικών 

βιβλιοθηκών) που διαθέτει. Επίσης είναι διαθέσιμη για χρήση και η ά ρ τ ι α εξοπλισμένη 

βιβλιοθήκη τ ο υ Ιπποκρατείου Νοσοκομείου εάν τ ο επιθυμούν. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Η εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν από αμφιθεάτρου γίνεται με διαλέξεις που είναι γραμμένες 

με ευθύνη των εκάστοτε διδασκόντων σε παρουσιάσεις Power point που περιλαμβάνουν 

κείμενο, εικόνες και βίντεο και προβάλλονται με ηλεκτρονική μηχανή προβολής στο 

αμφιθέατρο της κλινικής. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη τ ο υ μαθήματος από την βιβλιοθήκη για αναζήτηση 

βιβλιογραφίας και άλλων μαθησιακών πόρων. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή κρίνεται επαρκής και σύγχρονη. Είναι εναρμονισμένη με 

τ α διεθνή standards και προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΕΠ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Για τ ο νέο ακαδημαϊκό έτος, τ α μαθήματα της Κλινικής μας, είναι υπό ένταξη στην 

π λ α τ φ ό ρ μ α “e-class” - η-τάξη). Η Πλατφόρμα η-Τάξη (e-class) τ ο υ ΕΚΠΑ αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο Σύστημα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Με τ η χρήση της «η-

Τάξης» τ α μέλη ΕΠ μπορούν να αποστέλλουν e-mail στους φ ο ι τ η τ έ ς για τ ις διάφορες 

ανακοινώσεις τους, να «ανεβάζουν» υλικό για τους φ ο ι τ η τ έ ς τους (παραδόσεις, σημειώσεις, 

βίντεο, ερωτηματολόγια, links), να δημιουργούν ασκήσεις και εργασίες ηλεκτρονικά κ.α. 

Έτσι οι φ ο ι τ η τ έ ς έχοντας πρόσβαση στο internet, εισέρχονται σε μία εικονική αίθουσα 

διδασκαλίας και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους από τ ο σπίτι τους αξιοποιώντας τις 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Η χρήση των ΤΠΕ είναι υπό ανάπτυξη στην κλινική μας μέσω της πρόσβασης στην 

π λ α τ φ ό ρ μ α η-Τάξη και χρήσης των δυνατοτήτων που παρέχει. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Στη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρησιμοποιούνται λογισμικά ανοιχτού κώδικα για την 

εκπαίδευση φ ο ι τ η τ ώ ν στην επεξεργασία εικόνας. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι επί του παρόντος. Η αξιολόγηση των φ ο ι τ η τ ώ ν γίνεται με την συμμετοχή τους σε 

γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος τ ο υ εξαμήνου 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Χρησιμοποιείται τ ο ηλεκτρονικό Σύστημα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας (www. 

grammateia.med.uoa.gr). Στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων της Γραμματείας παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με τ α προπτυχιακά και μεταπτυχ ιακά πρόγραμμα σπουδών που 

αφορούν στην Α’ Καρδιολογική Κλινική. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ο κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµένοι στο µάθηµα κοινοποιείται στη 
γραµµατεία της κλινικής τόσο γραπτά όσο και ηλεκτρονικά στις αρχές του κάθε εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2008 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

-

-

-

-

4% 

4-4,9 

-

-

4% 

5-5,9 

-

-

0% 

6.0-6.9 

1,7% 

-

12% 

7.0-8.4 

33,4% 

31,5% 

36% 

8.5-10.0 

64,9% 

68,8% 

44% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9,01 (57) 

9,1 (38) 

-

-

8,04 (25) 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλία από τους φοιτητές 
µέσω συµπλήρωσης ειδικών ερωτηµατολογίων. Τα δελτία διανέµονται σε ώρα διδασκαλίας 
του µαθήµατος και συµπληρώνονται ανωνύµως από τους φοιτητές. Τα συµπληρωµένα 
δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραµµατεία του τµήµατος σε σφραγισµένο 
φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Κάτωθι επισυνάπτεται δείγµα 
του σχετικού ερωτηµατολογίου: 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Μόλις συγκεντρωθούν τα ερωτηµατολόγια, αναλύονται τα αποτελέσµατα και βγαίνουν 
χρήσιµα συµπεράσµατα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες 
για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη µελλοντικών µαθηµάτων έτσι ώστε να βελτιωθούν 
παραλείψεις, προβλήµατα κατά τη διδασκαλία ή την κατανόηση της ύλης που πιθανά να 
επισηµάνουν οι φοιτητές. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας, 
ιευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Πρόεδρος της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιατρός Καρδιολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

(ΚΩ ΙΚΟΣ: 662) Προπτυχιακό 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 

Τίτλος Μαθήματος 

Επεμβατική Καρδιολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Η καρδιαγγειακή ιατρική αποτελεί ένα ταχέως εξελισσόμενο πεδίο λόγω των νέων εξελίξεων 
στην παθοφυσιολογία, την διαγνωστική και την θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιακών 
παθήσεων. Μεγάλο μέρος αυτών των εξελίξεων αφορούν την πρόοδο που έχει επιτελεστεί 
στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας. 
Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το κάτωθι: 

Στεφανιαία νόσος: Η αθηροσκλήρωση για τον επεμβατικό καρδιολόγο- η ευάλωτη αθηρω-
ματική πλάκα. Μη αθηροσκληρωτικές ασθένειες της στεφανιαίας κυκλοφορίας. 

Βασικές αρχές του καρδιακού καθετηριασμού: Ενδείξεις καρδιακού καθετηριασμού και 
στεφανιογραφίας σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη. εξιός και αριστερός καρδιακός καθε
τηριασμός. Μ ε τ α - επεμβατική φροντίδα. Ανατομία των στεφανιαίων και παραλλαγές. Μυο-
καρδιακή αιματική ροή, εκτίμηση του σπασμού των στεφανιαίων αρτηριών. 

Φαρμακολογία: Θρομβολυτικά / Αντιπηκτικά /Αναστολείς αιμοπεταλιακών γλυκοπρωτεινών 
lib/ III a. Αιμοπεταλιακή λειτουργία και από του στόματος αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία. Συ
νειδητή απομόνωση στις επεμβατικές διεργασίες. Υπολιπιδαιμικά και δευτερογενής πρόληψη 
μετά την επέμβαση. Αντιισχαιμικοί παράγοντες. 

Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος: Αμφικοιλιακή βηματοδότηση/ Απινιδωτές. 

Ανασκόπηση των καταξιωμένων και αναδυόμενων τεχνικών στην επεμβατική καρδιο
λογία: Θερμογραφία. Ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα. Coronary Angioplasty για χρόνιες 
αποφράξεις. Αγγειακή βραχυθεραπεία. Θρομβοεκτομή και τεχνικές προφύλαξης από εμβο
λές. Γονιδιακή θεραπεία. ιαδερμική μυοκαρδιακή αναγέννηση κυττάρων. 

Σύγχρονη διαχείρηση της ασταθούς στηθάγχης και του οξέος εμφράγματος του μυοκαρ
δίου χωρίς ανάσπαση του ST: ιαστρωμάτωση κινδύνου/Θεραπεία. 

Σύγχρονη διαχείρηση του οξέος εμφράγματος με ανάσπαση του ST: Σύγκριση θρομβόλυ-
σης με πρωτογενείς επεμβάσεις. Αγγειογραφική εκτίμηση των στεφανιαίων αγγείων κατά τις 
επεμβάσεις. 

Καρδιογενές Shock: ιαχείρηση του καρδιογενούς Shock μετά από ισχαιμία ή έμφραγμα. 
Ενδοαορτικό μπαλόνι. Ενδείξεις και τεχνικές διαδερμικής βαλβιδοπλαστικής και αντικατάστα-
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σης (μιτροειδικής, αορτικής και πνευμονικής βαλβίδα). ιαδερμική αντιμετώπιση παθήσεων 
μεσοκολπικού διαφράγματος. ιαχείρηση επιπλοκών από επεμβάσεις στα στεφανιαία (No 
reflow φαινόμενο , οξεία θρόμβωση). 

Στεφανιαία stents - DES: Ενδείξεις των stents και ανασκόπηση συγκριτικών μελετών. 

Εδικοί προβληματισμοί στην επέμβαση: κόστος και αποτελέσματα. 

Λήψη απόφασης: Αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή φαρμακευτική αγωγή. 

Επεμβατικές τεχνικές: Ενδείξεις, οδηγίες και αποτελέσματα της PCI. Αγγειοπλαστική με 
μπαλόνι (μηχανισμοί - επιπλοκές). 

Επιλογή και χρήση του βασικού εξοπλισμού: Καθετήρες, οδηγοί, σύρματα, μπαλόνια Αγγει
ακή πρόσβαση και διαδερμική επέμβαση. ιαβητικοί ασθενείς. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να ενσωματώσουν όλες τις σύγχρονες γνώσεις από 
τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας, της υποειδικότη-
τας της Καρδιολογίας με την μεγαλύτερη σε όγκο αλλα και επιστημονική βαρύτητα ερευνη
τική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και Παγκοσμίως. Έτσι θα είναι 
έτοιμοι ανεξαρτήτως ειδικότητας που θα ακολουθήσουν, να συμβάλουν με την κατάρτιση 
τους στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

10ο /12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ια

λέξεις 

24 

Εργαστήρια 
(Κλινική 

άσκηση στο 
Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο) 

4 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

6 

ιδακτικές 
Μονάδες 

-

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Όχι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 
Σελ 104-105 και 159 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

εν υπάρχει ιστοσελίδα 
αποκλειστικά για το μάθημα 

αλλά γίνεται συνεχής 
ενημέρωση των φοιτητών 
μέσω ανακοινώσεων στην 

ιστοσελίδα της Ιατρικής 
Σχολής URIVvwvw.grammateia. 

med.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Π ρ ό σ φ α τ α (2009) έγινε επικαιροποίηση της ύλης τ ο υ μαθήματος με ενσωμάτωση όλων των 

σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει, λόγω της φύσης τ ο υ μαθήματος, επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιανέμεται τ ο σύγγραμα Σύγχρονη Καρδιολογία CURRENT - Συγραφέας: Crawford Μ -

Εκδοση 2009-Σελίδες 8 0 7 - Εκδόσεις Πασχαλίδη -ISBN: 9789603998358. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Γίνεται επικαιροποίσηση των βοηθημάτων, με την προμήθεια νεότερων, ενημερωμένων στις 

πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, εκδόσεων τ ο υ βοηθήματος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το 100% της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τ α βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Κατά περίπτωση ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Αυτό γ ίνεται : α) μέσω τ ο υ οδηγού σπουδών της Ιατρικής σχολής β) μέσω της γραμματείας 

της Ιατρικής σχολής γ) μέσω της γραμματείας της Α Καρδιολογικής Κλινικής δ) μέσω της 

επαφής των φ ο ι τ η τ ώ ν με τους διδάσκοντες τ ο υ μαθήματος ε) μέσω ανακοινώσεων στην 

ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/www.grammateia.med.uoa.gr. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι υπάρχουν ανακοινωμένες ώρες για συνεργασία με τους φ ο ι τ η τ έ ς στον πίνακα 

ανακοινώσεων της γραμματείας της Κλινικής (Καθημερινά 12-2 μ.μ.). Επίσης γίνεται συνεχής 

ενημέρωση των φ ο ι τ η τ ώ ν μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/ 

www.grammateia.med.uoa.gr 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Σε κάθε μάθημα οι φ ο ι τ η τ έ ς παροτρύνονται και κατευθύνονται στην αναζήτηση και 

την χρήση βιβλιογραφίας πάνω στο αντικείμενο που αναλύεται , από τους εκάστοτε 

διδάσκοντες. Επίσης οι φ ο ι τ η τ έ ς παρακινούνται να συμμετέχουν σε μελέτες που 

πραγματοποιούνται στην κλινική εκτός ωραρίου εφόσον τ ο επιθυμούν όπως και σε 

καθε άλλη ερευνητική ή διδακτική δραστηριότητα της κλινικής η οποία είναι πολλαπλή 

και καθημερινή ( συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών, παρουσίαση ερευνητικών 

πρωτοκόλλων, βιβλιογραφική ενημέρωση κ.ά). 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς συμμετέχουν ενεργά σε μία σειρά από δραστηριότητες που οργανώνονται 
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από την κλινική όπως συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικές προσπάθειες τ ο υ κοινού, 

επισκέψεις σε σχολεία, εθελοντικές δράσεις ,σε συνεργασία με κοινωνικούς πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% Χ εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

ίδεται ιδιαίτερη μέριμνα στην δ ιαφάνεια της αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών 

μέσω: 

α) αδιάβλητων, με την παρουσία 2 τουλάχιστον εξεταστών, εξετάσεων 

β) στην γραπτή εξέταση τ α θ έ μ α τ α έχουν μονοσήμαντες απαντήσεις χωρίς τ α περιθώρια 

παρερμηνειών 

γ) γίνεται συνεχής ανανέωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

δ) οι φ ο ι τ η τ έ ς έχουν πρόσβαση στο διορθωμένο γραπτό τους. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Για τ η διδασκαλία τ ο υ μαθήματος της Επεμβατικής Καρδιολογίας χρησιμοποιείται το 

π ρ ό σ φ α τ α ανακαινισμένο, σύγχρονο αμφιθέατρο της Ά καρδιολογικής κλινικής στον 4ο 

όροφο τ ο υ Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Η αίθουσα κρίνεται επαρκέστατη, με 

κατάλληλους χώρους, ά ν ε τ α εργονομικά καθίσματα, κατάλληλο φωτισμό, θέρμανση 

και ψύξη. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα όπως υπολογιστή και μηχανή 

προβολής (projector) και τ ο μάθημα γίνεται με χρήση όλων των σύγχρονων λογισμικών 

προγραμμάτων ( Power Point, Media player κλπ). 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Η κλινική εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν στην Επεμβατική Καρδιολογία πραγματοποιε ίται στους 

χώρους του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Ά Καρδιολογικής κλινικής τ ο υ Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Πρόκειται γ ια μία σύγχρονη Αιμοδυναμική Μονάδα με δύο αίθουσες καθετηριασμών 

και 6 κλίνες αυξημένης φροντίδας ασθενών.Οι χώροι της θεωρούνται επαρκείς, απόλυτα 

λειτουργικοί και είναι εφοδιασμένοι με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό που α π α ι τ ε ί τ α ι γ ια την 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ασθενείς και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση 

στους φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την άσκησή τους σε αυτούς. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ό λ ο ι οι χώροι της κλινικής είναι διαθέσιμοι γ ια τους φ ο ι τ η τ έ ς και εκτός των 

προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας και άσκησης εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν 

σε αυτούς για επιλέον κλινική άσκηση, παρακολούθηση καθετηριασμών, ενδιαφερόντων 

περιστατικών κ.λπ. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Συγκεκριμένο σπουδαστήριο δέν υπάρχει στους χώρους της κλινικής αλλά εάν οι φ ο ι τ η τ έ ς 

το επιθυμούν, έχουν πρόσβαση σ τ α γ ρ α φ ε ί α της κλινικής και στην χρήση των υπολογιστών 

της γ ια μελέτη της Ελληνικής ή διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω της ταχείας σύνδεσης internet 

και της διασύνδεσης με τ ο ηλετρονικό σύστημα Heal link (διασύνδεσης των ηλεκτρονικών 

βιβλιοθηκών) που διαθέτει. Επίσης είναι διαθέσιμη για χρήση και η ά ρ τ ι α εξοπλισμένη 

βιβλιοθήκη τ ο υ Πανεπιστημίου πλησίον τ ο υ Ιπποκρατείου Νοσοκομείου εάν τ ο επιθυμούν. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Η εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν από αμφιθεάτρου γίνεται με διαλέξεις που είναι γραμμένες 

με ευθύνη των εκάστοτε διδασκόντων σε παρουσιάσεις Power point που περιλαμβάνουν 

κείμενο, εικόνες και βίντεο και προβάλλονται με ηλεκτρονική μηχανή προβολής στο 

αμφιθέατρο της κλινικής. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη τ ο υ μαθήματος από την βιβλιοθήκη για αναζήτηση 

βιβλιογραφίας και άλλων μαθησιακών πόρων. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή κρίνεται επαρκής και σύγχρονη. Είναι εναρμονισμένη με 

τ α διεθνή standards και προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Για τ ο νέο ακαδημαϊκό έτος, τ α μαθήματα της Κλινικής μας, είναι υπό ένταξη στην 

π λ α τ φ ό ρ μ α “e-class” - η-τάξη). Η Πλατφόρμα η-Τάξη (e-class) τ ο υ ΕΚΠΑ αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο Σύστημα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Με τ η χρήση της «η-

Τάξης» τ α μέλη ΕΠ μπορούν να αποστέλλουν e-mail στους φ ο ι τ η τ έ ς για τ ις διάφορες 

ανακοινώσεις τους, να «ανεβάζουν» υλικό για τους φ ο ι τ η τ έ ς τους (παραδόσεις, σημειώσεις, 

βίντεο, ερωτηματολόγια, links), να δημιουργούν ασκήσεις και εργασίες ηλεκτρονικά κ.α. 

Έτσι οι φ ο ι τ η τ έ ς έχοντας πρόσβαση στο internet, εισέρχονται σε μία εικονική αίθουσα 
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διδασκαλίας και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους από το σπίτι τους αξιοποιώντας τις 
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 
Η χρήση των ΤΠΕ είναι υπό ανάπτυξη στην κλινική μας μέσω της πρόσβασης στην 
πλατφόρμα η-Τάξη και χρήσης των δυνατοτήτων που παρέχει. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Στη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρησιμοποιούνται λογισμικά ανοιχτού κώδικα για την 
εκπαίδευση φοιτητών στην επεξεργασία εικόνας. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι επί του παρόντος. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την συμμετοχή τους σε 
γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό Σύστημα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας (www 
grammateia.med.uoa.gr). Στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων της Γραμματείας παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τ α προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πρόγραμμα σπουδών που 
αφορούν στην Α’ Καρδιολογική Κλινική 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ο κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα κοινοποιείται στη 
γραμματεία της κλινικής τόσο γραπτά όσο και ηλεκτρονικά στις αρχές του κάθε εξαμήνου. 
Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2008 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0 - 3,9 

0% 

0% 

-

-

-

4 - 4,9 

0% 

0% 

5 - 5,9 

0% 

1,08% 

6.0-6.9 

0% 

1,08% 

7.0-8.4 

0% 

29,34% 

8.5-10.0 

100% 

68,5% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9,6 (190) 

9,1 (92) 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλία από τους φοιτητές 
μέσω συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων. Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας 
του μαθήματος και συμπληρώνονται ανώνυμος από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα 
δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο 
φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Κάτωθι επισυνάπτεται δείγμα 
του σχετικού ερωτηματολογίου: 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει 

χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα 

σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομα
σία και 
κωδικός 
Κλινικού 
Μαθήμα
τος/Άσκη
σης 

Ε Π Ε Μ Β Α Τ Ι Κ Η Κ Α Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Πανεπιστήμιο: 

Σχολή: 

Τμήμα: 

Τομέας: 

ΕΚΠΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Υπεύθυνος μαθήματος / 
ιευθυντής Κλινικής: 

Καθηγητής ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ/ ιευθυντής της 
Ά Καρδιολογικής Κλινικής, Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ 

Αριθμός διδακτικών μονάδων: 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο: 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών / Ά Καρδιολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ημερομηνία συμπλήρωσης 
δελτίου: 

15/11/2009 

Χρονικό διάστημα κλινικού 
μαθήματος/άσκησης: 

2009 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή Μέτρια Καλή Πολύ καλή Άριστη 

1 2 3 4 5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι : 

Κλινικό μάθημα/άσκηση: 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής 
άσκησης την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

4,57 

Μ.Ο 1 2 3 4 5 
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Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι 
στη λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο 
συνέβαλε στην εκπαίδευσή σας. 

Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού 
προσωπικού στη βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής 
ενασχόλησης ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού 
χρόνου κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των 
μαθημάτων που διδαχθήκατε 

Εκτιμήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης 
των σχετικών θεμάτων 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού 
και των συγγραμμάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιμήστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των εποπτικών μέσων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
ειδικευομένων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
επιμελητών 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων του 
Καθηγητή 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε 
ασθενείς της συγκεκριμένη κλινικής 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής 
εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριμένης κλινικής 

Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσημάτων 

Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

4,50 

4,50 

4,57 

4,64 

4,42 

4,35 

4,28 

4,71 

4,92 

4,75 

4,50 

4,50 

3,50 

3,25 

4,21 

4,71 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των 
εργασιών ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το 
συγκεκριμένο θέμα; 
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Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

Μ.Ο 

4,33 

1 2 3 4 5 

Ο/Η διδάσκων/ουσα Μ.Ο 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της 
κλινικής άσκησης/μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και 
ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις 
και να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα 
μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 
αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

4,28 

3,85 

4,07 

4,42 

4,85 

4,57 

1 2 3 4 5 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την ύλη 

Μ.Ο. 1 2 3 4 5 

4,23 

4,15 

4,33 

4,84 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 

Αφού συγκεντρωθούν τα ερωτηματολόγια, αναλύονται τα αποτελέσματα και βγαίνουν 

χρήσιμα συμπεράσματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες 

για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων έτσι ώστε να βελτιωθούν 

παραλείψεις, προβλήματα κατα την διδασκαλία ή την κατανόηση της ύλης που πιθανά να 

επισημάνουν οι φοιτητές 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα: 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστηµών Υγείας 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας, 
ιευθυντής της Ά Καρδιολογικής Κλινικής, 

Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Ιατρός Καρδιολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

(Κωδικός: 672) 
Προπτυχιακό 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 

Τίτλος Μαθήματος 

Μοριακή Καρδιολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς, µαζί της ακολουθεί και η γνώση 
µας και η κατανόησή µας για τους παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς της καρδιαγγειακής 
νόσου. Σήµερα είµαστε σε θέση να µπορούµε να εµβαθύνουµε και να µελετήσουµε την νόσο 
σε µοριακό επίπεδο, εκεί που πραγµατικά βρίσκονται οι βασικές διαταραχές που οδηγούν 
στην απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας και την εκδήλωση της παθολογίας, που 
οδηγεί στα καρδιαγγειακά συµβάµατα, την πρώτη αιτία θανάτου στις υτικές κοινωνίες. 
Το περιεχόµενο του µαθήµατος είναι το κάτωθι : Εισαγωγή και βασικές αρχές. Βιοχηµεία 
του ενδοθηλίου. Φλεγµονή και αθηροσκλήρυνση - Βιοχηµικοί δείκτες οξέων ισχαιµικών 
συνδρόµων. Καρδιαγγειακή νόσος - Βιοχηµεία της αθηροσκλήρυνσης. Μοριακοί µηχανισµοί 
υπέρτασης. Μοριακοί µηχανισµοί στην καρδιακή ανεπάρκεια. Μοριακοί µηχανισµοί λιπιδίων. 
Κάπνισµα και αθηροσκλήρυνση. Μοριακές θεραπείες. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Στόχος του µαθήµατος είναι οι φοιτητές να ενσωµατώσουν όλες τις σύγχρονες γνώσεις 
από τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών µηχανισµών 
σε µοριακό επίπεδο τόσο των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου όσο και της 
Αθηρωσκληρωτικής νόσου όταν αυτή εκδηλωθεί κλινικά. Επίσης να εξοικειωθούν µε τους 
όρους και έννοιες της µοριακής καρδιολογίας, ενός σύγχρονου και µε µεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης τοµέα έρευνας. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 
Ιο - 12ο 

7ο/9ο /11 ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής 

(ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 
Ειδίκευσης (ΕΙ ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 
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ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες ιδασκαλίας 
ανά εξάμηνο 

ια
λέξεις 

8 

Εργαστήρια 
(Κλινική 
άσκηση 
στους 

θαλάμους) 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομα
διαίων 
ωρών 

διδασκαλίας 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

2 Όχι Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 
Σελ 125 και 170 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

εν υπάρχει ιστοσελίδα 
αποκλειστικά για το μάθημα 

αλλά γίνεται συνεχής 
ενημέρωση των φοιτητών 

μέσω ανακοινώσεων 
στην ιστοσελίδα της 

Ιατρικής Σχολής URL7www. 
grammateia.med.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Θα γίνει με την ολοκλήρωση των 
διαλέξεων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Π ρ ό σ φ α τ α (2009) έγινε επικαιροποίηση της ύλης τ ο υ μαθήματος με ενσωμάτωση όλων των 

σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς τ ο αντ ιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει, λόγω της φύσης τ ο υ μαθήματος, επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιανέμεται τ ο σύγγραμμα Μοριακή Καρδιολογία-Μοριακοί Μηχανισμοί Αθηροσκλήρωσης 

- Συγγραφέας: Loscalzo J - Έκδοση 2 0 0 9 - Σελίδες 2 8 5 - Εκδόσεις Πασχαλίδη -ISBN: 

9789603998754. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Γίνεται επικαιροποίσηση των βοηθημάτων, με την συγγραφή νεότερων, ενημερωμένων στις 

πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, εκδόσεων τ ο υ βοηθήματος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το 100% της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τ α βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Κατά περίπτωση ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φ ο ι τ η τ έ ς την ύλη τ ο υ μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Αυτό γ ίνεται : α) μέσω τ ο υ οδηγού σπουδών της Ιατρικής σχολής β) μέσω της γραμματείας 

της Ιατρικής σχολής γ) μέσω της γραμματείας της Α Καρδιολογικής Κλινικής δ) μέσω της 

επαφής των φ ο ι τ η τ ώ ν με τους διδάσκοντες τ ο υ μαθήματος ε) μέσω ανακοινώσεων στην 

ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/www.grammateia.med.uoa.gr 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι υπάρχουν ανακοινωμένες ώρες για συνεργασία με τους φ ο ι τ η τ έ ς στον πίνακα 

ανακοινώσεων της γραμματείας της Κλινικής (Καθημερινά 12-2 μμ). Επίσης γίνεται συνεχής 

ενημέρωση των φ ο ι τ η τ ώ ν μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής URL/ 

www.grammateia.med.uoa.gr 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Σε κάθε μάθημα οι φ ο ι τ η τ έ ς παροτρύνονται και κατευθύνονται στην αναζήτηση και 

τη χρήση βιβλιογραφίας πάνω στο αντικείμενο που αναλύεται , από τους εκάστοτε 

διδάσκοντες. Επίσης οι φ ο ι τ η τ έ ς παρακινούνται να συμμετέχουν σε μελέτες που 

πραγματοποιούνται στην κλινική εκτός ωραρίου εφόσον τ ο επιθυμούν όπως και σε 

κάθε άλλη ερευνητική ή διδακτική δραστηριότητα της κλινικής η οποία είναι πολλαπλή 

και καθημερινή ( συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών, παρουσίαση ερευνητικών 

πρωτοκόλλων, βιβλιογραφική ενημέρωση κ.ά). 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς συμμετέχουν ενεργά σε μία σειρά από δραστηριότητες που οργανώνονται 

από την κλινική όπως συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικές προσπάθειες τ ο υ κοινού, 

επισκέψεις σε σχολεία, εθελοντικές δράσεις ,σε συνεργασία με κοινωνικούς πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τ ι ποσοστό φ ο ι τ η τ ώ ν κ α τ ά μέσο όρο παρακολουθεί τ ο θεωρητικό 

μέρος τ ο υ μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% Χ εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 
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Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
ίδεται ιδιαίτερη μέριμνα στην διαφάνεια της αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών 

μέσω: 
α) αδιάβλητων, με την παρουσία 2 τουλάχιστον εξεταστών, εξετάσεων 
β) στην γραπτή εξέταση τα θέματα έχουν μονοσήμαντες απαντήσεις χωρίς τ α περιθώρια 

παρερμηνειών 
γ) γίνεται συνεχής ανανέωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 
δ) οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο διορθωμένο γραπτό τους 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Για την διδασκαλία του μαθήματος της Μοριακής Καρδιολογίας χρησιμοποιείται το 
πρόσφατα ανακαινισμένο, σύγχρονο αμφιθέατρο της Ά καρδιολογικής κλινικής στον 4ο 
όροφο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Η αίθουσα κρίνεται επαρκέστατη, με 
κατάλληλους χώρους, άνετα εργονομικά καθίσματα, κατάλληλο φωτισμό, θέρμανση 
και ψύξη. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα όπως υπολογιστή και μηχανή 
προβολής (projector) και το μάθημα γίνεται με χρήση όλων των σύγχρονων λογισμικών 
προγραμμάτων ( Power Point, Media player κ.λπ.). 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν υπάρχουν θεσμοθετημένες ώρες για εργαστηριακή εκπαίδευση στο συγκεκριμένο 
μάθημα 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Όλοι οι χώροι της κλινικής είναι διαθέσιμοι για τους φοιτητές και εκτός των προγραμματι
σμένων ωρών διδασκαλίας και άσκησης εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτούς για 
κλινική άσκηση, παρακολούθηση καθετηριασμών, ενδιαφερόντων περιστατικών κ.λπ. 

Σπουδαστήρια: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 
Συγκεκριμένο σπουδαστήριο δεν υπάρχει στους χώρους της κλινικής αλλά εάν οι φοιτητές 
το επιθυμούν, έχουν πρόσβαση στα γραφεία της κλινικής και στην χρήση των υπολογιστών 
της για μελέτη της Ελληνικής ή διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω της ταχείας σύνδεσης internet 
και της διασύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα Healink (διασύνδεσης των ηλεκτρονικών 
βιβλιοθηκών) που διαθέτει. Επίσης είναι διαθέσιμη για χρήση και η άρτια εξοπλισμένη 
βιβλιοθήκη του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου εάν το επιθυμούν. 
Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Η εκπαίδευση των φοιτητών από αμφιθεάτρου γίνεται με διαλέξεις που είναι γραμμένες 
με ευθύνη των εκάστοτε διδασκόντων σε παρουσιάσεις Power point που περιλαμβάνουν 
κείμενο, εικόνες και βίντεο και προβάλονται με ηλεκτρονική μηχανή προβολής στο 
αμφιθέατρο της κλινικής. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από την βιβλιοθήκη για αναζήτηση 
βιβλιογραφίας και άλλων μαθησιακών πόρων. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Πώς κρίνετε συνολικά τ η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή κρίνεται επαρκής και σύγχρονη. Είναι εναρμονισμένη με 

τ α διεθνή standards και προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

µαθήµατος και πώς; 

Για τ ο νέο ακαδημαϊκό έτος, τ α μαθήματα της Κλινικής μας, είναι υπό ένταξη στην 

π λ α τ φ ό ρ μ α “e-class” - η-τάξη). Η Πλατφόρμα η-Τάξη (e-class) τ ο υ ΕΚΠΑ αποτελε ί ένα 

ολοκληρωμένο Σύστημα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Με τ η χρήση της «η-

Τάξης» τ α μέλη ΕΠ μπορούν να αποστέλλουν e-mail στους φ ο ι τ η τ έ ς για τ ις διάφορες 

ανακοινώσεις τους, να «ανεβάζουν» υλικό για τους φ ο ι τ η τ έ ς τους (παραδόσεις, σημειώσεις, 

βίντεο, ερωτηματολόγια, links), να δημιουργούν ασκήσεις και εργασίες ηλεκτρονικά κ.α. 

Έτσι οι φ ο ι τ η τ έ ς έχοντας πρόσβαση στο internet, εισέρχονται σε μία εικονική αίθουσα 

διδασκαλίας και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους από τ ο σπίτι τους αξιοποιώντας τις 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 

Η χρήση των ΤΠΕ είναι υπό ανάπτυξη στην κλινική μας μέσω της πρόσβασης στην 

π λ α τ φ ό ρ μ α η-Τάξη και χρήσης των δυνατοτήτων που παρέχει. 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Στη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χρησιμοποιούνται λογισμικά ανοιχτού κώδικα για την 

εκπαίδευση φ ο ι τ η τ ώ ν στην επεξεργασία εικόνας. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι επί τ ο υ παρόντος. Η αξιολόγηση των φ ο ι τ η τ ώ ν γίνεται με την συμμετοχή τους σε 

γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος τ ο υ εξαμήνου. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 

Χρησιμοποιείται τ ο ηλεκτρονικό Σύστημα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας (www. 

grammateia.med.uoa.gr). Στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων της Γραμματείας παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με τ α προπτυχ ιακά και μεταπτυχ ιακά πρόγραμμα σπουδών που 

αφορούν στην Α’ Καρδιολογική Κλινική 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και 

πότε; 

Ο κατάλογος των φ ο ι τ η τ ώ ν που είναι εγγεγραμμένη στο μάθημα κοινοποιείται στη 

γραμματεία της κλινικής τόσο γ ρ α π τ ά όσο και ηλεκτρονικά στις αρχές τ ο υ κάθε εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 

προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

Κατανομή Βαθμών (% φοιτητών) 

0 - 3,9 

-

-

4 - 4,9 

-

5 - 5,9 

-

6.0-6.9 

-

7.0-8.4 

-

8.5-10.0 

100% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9,9 (78) 

-
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2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Η Α Π Ο Ψ Η Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 

Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης τ ο υ μαθήματος και της διδασκαλία από τους φ ο ι τ η τ έ ς 

μέσω συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων. Τα δελτία διανέμονται σε ώρα διδασκαλίας 

του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως από τους φ ο ι τ η τ έ ς . Τα συμπληρωμένα 

δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο 

φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται γ ια τ ο σκοπό αυτό. Κάτωθι επισυνάπτεται δείγμα 

του σχετικού ερωτηματολογίου: 

Πώς αξιοποιούνται τ α αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 

Αφού συγκεντρωθούν τ α ερωτηματολόγια, αναλύονται τ α αποτελέσματα και βγαίνουν 

χρήσιμα συμπεράσματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες 

για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων έτσι ώστε να βελτιωθούν 

παραλείψεις, προβλήματα κ α τ ά την διδασκαλία ή την κατανόηση της ύλης που πιθανά να 

επισημάνουν οι φοιτητές. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Γ’ Καρδιολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Λαϊκό» 

ιευθυντής: Καθηγητής Ι. Νανάς 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ- ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Παθολογίας 

Ιωάννης Ν. Νανάς / Καθηγητής 1 ης βαθμίδας 

Καρδιολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

651 

Τίτλος Μαθήματος 

Καρδιακή ανεπάρκεια 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδρομο η συχνότητα του οποίου παρουσιάζει 
αύξηση λαμβάνοντας διαστάσεις πανδημίας. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα πάσχουν 
από καρδιακή ανεπάρκεια περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
αποτελεί τη συχνότερη αιτία εισαγωγής στα νοσοκομεία για άτομα άνω των 65 ετών, με το 
κόστος νοσηλείας να υπερβαίνει το συνολικό κόστος νοσηλείας όλων των μορφών καρκίνου. 
Σκοπός του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Καρδιακή Ανεπάρκεια» είναι η ολόπλευρη 
προσέγγιση του συνδρόμου, με έμφαση στην εκμάθηση των βασικών αρχών φυσιολογίας 
του μυοκαρδιακού κυττάρου και του καρδιαγγειακού συστήματος, των κυρίων κλινικών 
εκδηλώσεων της νόσου καθώς και των καθιερωμένων αλλά και των νεότερων μεθόδων 
θεραπευτικής αντιμετώπισης. Πέραν τούτου, η διδασκαλία των μαθημάτων εμπλουτίζεται 
με την παρουσίαση και συζήτηση πραγματικών περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας. 
Επιπλέον δίδεται η ευκαιρία πρακτικής άσκησης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Σκοπός του κατ΄ επιλογήν μαθήματος «Καρδιακή Ανεπάρκεια» είναι η ολόπλευρη 
προσέγγιση του συνδρόμου, με έμφαση στην εκμάθηση των βασικών αρχών φυσιολογίας 
του καρδιαγγειακού συστήματος, των κύριων κλινικών εκδηλώσεων της νόσου καθώς και 
των καθιερωμένων αλλά και των νεότερων μεθόδων θεραπευτικής αντιμετώπισης. Επιπλέον 
μέσα από τη διδασκαλία των μαθημάτων στόχο έχουμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον 
των φοιτητών για την ενασχόληση με τη βασική έρευνα στο χώρο της καρδιολογίας 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

8, 10, 12 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

14 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

6 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Ναι/ υποχρεωτική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, 106 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

01/2011, ενόψει της διδασκαλίας του μαθήματος στο εαρινό εξάμηνο τ ο υ Ακαδημαϊκού έτους 

2010-2011. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Με τ ο μάθημα της Καρδιολογίας. Σκοπός όμως τ ο υ κατεπιλογήν μαθήματος είναι να 

εξετάσει τ ο σύνδρομο της Καρδιακής Ανεπάρκειας σε μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρεια, με 

έμφαση σε παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και διαταραχές σε κυτταρικό επίπεδο. Επίσης, 

σ τ α πλαίσια τ ο υ μαθήματος, δίνεται η ευκαιρία στους φ ο ι τ η τ έ ς να εξετάσουν πάσχοντες 

σε όλα τ α στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας και να συνδυάσουν τ η θεωρητική γνώση με 

πρακτική εφαρμογή. Τέλος μεγάλη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες επιτέλεσης έρευνας 

στο χώρο της καρδιολογίας και ειδικότερα της καρδιακής ανεπάρκειας. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σημειώσεις που έχουν ετοιμαστεί από τους διδάσκοντες, παρουσιάσεις σε μορφή 

powerpoint με τ ις διαλέξεις των μαθημάτων και π ρ ό σ φ α τ α άρθρα-ανασκοπήσεις από τη 

διεθνή βιβλιογραφία. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι, ανανέωση των σημειώσεων κάθε χρόνο, ανανέωση των παρουσιάσεων και προσθήκη 

πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, π ρ ό σ φ α τ α άρθρα-ανασκοπήσεις. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

α) Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της γραμματείας της Ιατρικής Σχολής 

β) Με εισαγωγικό μάθημα μιας ώρας, όπου εξηγούνται αναλυτικά η μορφή τ ο υ μαθήματος, 

οι μαθησιακοί στόχοι, οι υποχρεώσεις διδασκόντων και φ ο ι τ η τ ώ ν και ο τρόπος 

αξιολόγησης. 
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Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι, οι διδάσκοντες έχουν σταθερές ώρες όπου είναι διαθέσιµοι γ ια συνεργασία µε τους 

φοιτητές. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με παρακολούθηση και συµµετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα (έρευνα σε πειραµατικά 

µοντέλα καρδιακής ανεπάρκειας σε µικρά και µεγάλα ζώα, βασική έρευνα σε εργαστήριο 

πειραµατικής καρδιολογίας). 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% X εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 
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Νεφρολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Αρεταίειον» 

ιευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Τζανάτου- Εξάρχου 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ- ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Παθολογίας 

Ελένη Τζανάτου-Εξάρχου / Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Νεφρολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

50 / Προπτυχιακό (εαρινό εξάμηνο) 
Σελ. 154 στον Οδηγό Σπουδών 

Τίτλος Μαθήματος 

Νεφρολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Στο μάθημα «Νεφρολογία» το σύνολο των νεφρικών παθήσεων που διδάσκονται με από 
αμφιθεάτρου μαθήματα (συνολικής διάρκειας 15 ωρών) για λόγους εκπαιδευτικούς έχει 
ταξινομηθεί σε έξι (6) ενότητες: 
1. ιαγνωστική προσέγγιση νεφρικών παθήσεων, που περιλαμβάνει την κλινική, 

εργαστηριακή και απεικονιστική διαγνωστική προσέγγιση καθώς και τη βιοψία νεφρού. 
2. Σπειραματοπάθειες, που περιλαμβάνει τα κλινικά σύνδρομα με τα οποία εκδηλώνονται 

(π.χ. νεφρωσικό, οξύ νεφριτιδικό κ.ά.). στα πλαίσια είτε πρωτοπαθών νεφρικών 
νοσημάτων είτε ως δευτεροπαθείς επί συστηματικών νοσημάτων, καθώς και η 
θεραπευτική τους αντιμετώπιση. 

3. ιάμεσες νεφροπάθειες, οξείες και χρόνιες διαφόρου αιτιολογίας. 
4. Νεφρολιθίαση, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση της αιτιοπαθογένειάς τους και την ειδική 

θεραπευτική αντιμετώπιση για κάθε μορφή χωριστά. 
5. Νεφρική ανεπάρκεια, που περιλαμβάνει το σύνδρομο της οξείας και της χρόνιας νεφρικής 

ανεπάρκειας. 
6. Μεταμόσχευση νεφρού και μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης, στις οποίες περιλαμβάνονται 

η αιμοκάθαρση και η περιτοναϊκή κάθαρση. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Τα νεφρικά νοσήματα στην πλειοψηφία τους αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρά νοσήματα 
τα οποία αν δεν διαγνωστούν εγκαίρως, συνήθως από το γενικό γιατρό, και δεν 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα με την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση, από 
ειδικευμένο νεφρολόγο, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της νεφρικής λειτουργίας 
του ασθενούς, αλλά και επιπλέον να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή αυτών των 
ασθενών. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος «Νεφρολογία» είναι οι 
φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (10ου και 12ου εξαμήνου) να 
αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να διαγνώσουν 
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όσο τ ο δυνατό νωρίτερα και έγκαιρα την ύπαρξη υποκείμενου νεφρικού νοσήματος (στην 

πλειοψηφία τους ασυμπτωματικά) στο γενικό πληθυσμό, ώστε οι ασθενείς α υ τ ο ί να 

τύχουν της αποτελεσματικότερης δυνατής αντιμετώπισης υπό ειδικών ιατρών, με σκοπό 

τη διατήρηση ή/και υποκατάσταση της νεφρικής τους λειτουργίας όταν α υ τ ό α π α ι τ ε ί τ α ι , 

διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες συχνά ακόμα και γ ια την επιβίωση ασθενών που 

πάσχουν ιδιαίτερα από νεφρικά νοσήματα. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1 ο _ 12° 

10ο-12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής 

(ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού (KO), 
Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

15 

Άλλη 

Προαιρετικά 
κλινική άσκηση 

1-5 ημέρες 

Χρήση Πολλαπλής 
Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ό χ ι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι / σελ. 154 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ό χ ι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι (εαρινό εξαμήνο) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Ακαδ. έτος 2006-2007 και επόμενη ακαδ. έτος 2009-2010. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ελάχιστη, μόνο με τ ο μάθημα της Παθολογίας. 

Τα υπάρχοντα σχετικά συγγράμματα Παθολογίας δεν καλύπτουν π α ρ ά μόνο τ ο 10% 

περίπου της ύλης τ ο υ μαθήματος. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Για πρώτη φ ο ρ ά συγγραφή και έκδοση συγγράμματος με τ ί τλο «Νεφρολογία» εκ μέρους μου, 

το ακαδ. έτος 2006-2007, που ανέλαβα Υπεύθυνη του μαθήματος και διανέμεται δωρεάν 

στους φ ο ι τ η τ έ ς που δηλώνουν τ ο μάθημα. 
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Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι (με τ η χορήγηση των μαθημάτων σε οπτικό δίσκο, επικαιροποιημένου κατ’ έτος βάσει 

τυχόν υπαρχόντων πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων ). Προγραμματίζεται γ ια το 

επόμενο ακαδ. έτος 2 η έκδοση του συγγράμματος «Νεφρολογία». 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Από τον οδηγό σπουδών, την αναλυτική ανακοίνωση της σειράς μαθημάτων, με τους 

τ ίτλους και τ ο περιεχόμενο των επιμέρους κεφαλαίων τ ο υ συγγράμματος και ενδελεχή 

ομιλία και ενημέρωση κ α τ ά τ ο ενακτήριο μάθημα κάθε έτος στην έναρξη τ ο υ εαρινού 

εξαμήνου. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας. 

Συμμετοχή φ ο ι τ η τ ώ ν σε πρωτότυπες κλινικό-εργαστηριακές μελέτες της Κλινικής. 

3ο βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης πρωτότυπης μελέτης σε Ελληνικό συνέδριο με διεθνή 

συμμετοχή από φ ο ι τ η τ έ ς της Κλινικής. Συμμετοχή φ ο ι τ η τ ώ ν σε ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

Συμμετοχή φ ο ι τ η τ ώ ν της Κλινικής στην οργάνωση και διεξαγωγή κλινικού φροντιστηρίου 

Νεφρολογίας σ τ α πλαίσια Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή και διανομή 

οπτικού δίσκου (CD) με πλήρες τ ο περιεχόμενο των ομιλιών του φροντιστηρίου σε όλους 

τους συμμετέχοντες σε αυτό. Η δημιουργία του CD έγινε με τ η συμμετοχή φ ο ι τ η τ ώ ν και 

ειδικευόμενων της Κλινικής, οι οποίοι και συμμετείχαν με διαλέξεις στη διεξαγωγή τ ο υ . 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος 

0-20% Χ 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

*Από τους δηλώσαντες το μάθημα ως κατ’ επιλογή. Συχνή συμμετοχή φοιτητών του προγράμματος 

ERASMUS. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Προφορική αξιολόγηση με ερωτήσεις-συζήτηση για όλους τους συμμετέχοντες στη διδασκαλία των 

μαθημάτων που λαμβάνεται υπ’ όψιν στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον 
του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 
(προφορικά) 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Μετά τ η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), 

συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις φ ο ι τ η τ έ ς για την επίδοσή τους στις 

εξετάσεις, τ η βαθμολογία τους και τ ις κλινικές επιπτώσεις επί των ασθενών από τις λάθος 

απαντήσεις επί των ερωτήσεων των εξετάσεων. Σκοπός της ακολουθούμενης διαδικασίας 

είναι η δ ιαφάνεια στην αξιολόγηση των επιδόσεων των φ ο ι τ η τ ώ ν αλλά και η επιπρόσθετη 

εκπαίδευσή τους στο αντικείμενο τ ο υ μαθήματος. Η ανωτέρω διαδικασία είναι όχι μόνο 

αποδεκτή από τους συμμετέχοντες φ ο ι τ η τ έ ς , αλλά τ η θεωρούν ιδιαιτέρως χρήσιμη και την 

αιτούνται ακόμα και όσοι χρειάζονται επανεξέταση. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αμφιθέατρο ή άλλη αίθουσα διδασκαλίας τ ο υ Αρεταίειου Νοσοκομείου, σπανίως και η 

αίθουσα διδασκαλίας της Κλινικής. Έλλειψη βιντεοπροβολέα, δανεική χρήση από άλλες 

κλινικές τ ο υ Νοσοκομείου. Έχει ζητηθεί η προμήθειά του. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν προβλέπεται εργαστηριακή άσκηση. Προαιρετική η κλινική άσκηση. Υπάρχει επάρκεια 

και καταλληλότητα χώρων. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ναι. 
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Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Η Κλινική διαθέτει πλήρη επάρκεια και καταλληλότητα χώρων για την εκπαίδευση φ ο ι τ η τ ώ ν 

που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τ η χρήση τ ο υ υπάρχοντος σπουδαστηρίου εντός της 

Κλινικής που χρησιμοποιείται και από τους ειδικευόμενούς της (εξειδικευμένα σύγχρονα 

ξενόγλωσσα συγγράμματα και περιοδικά νεφρολογίας, Η/Υ, συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο, 

πρόσβαση σε Uptodate, pubmed, medline κ.ά.). 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ό χ ι . 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Ναι, η διδασκαλία τ ο υ μαθήματος γίνεται με τ η χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω 

Η/Υ, δίδεται στους ενδιαφερόμενους φ ο ι τ η τ έ ς οπτικός δίσκος με τ ο υλικό των μαθημάτων 

καθώς και επιπλέον βοηθήματα (σχετικοί διαδικτυακοί τόποι , που αναφέρονται και στο 

σύγγραμμα, site νεφρολογικών εταιριών με πρόσβαση σε νεφρολογικά και ιατρικά περιοδικά, 

πρακτ ικά νεφρολογικών συνεδρίων και σεμιναριακών μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή 

κ.α.). Επιπλέον παρέχεται στους φ ο ι τ η τ έ ς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον η δ υ ν α τ ό τ η τ α 

χρήσης των Η/Υ της Κλινικής με συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο και πρόσβαση σε 

επιστημονικούς διαδικτυακούς τόπους (Uptodate, Pubmed κ.ά.). 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Ναι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Το μάθημα είναι κλινικό. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ό χ ι . 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι, λίγες εβδοµάδες µετά την έναρξη του εαρινού εξαµήνου και πριν από κάθε εξεταστική 
περίοδο. 

Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

1 

2 

5 

2 

-

4-4,9 

4 

1 

-

1 

5-5,9 

5 

5 

3 

5 

6.0-6.9 

10 

20 

15 

50 

7.0-8.4 

75 

70 

75 

40 

8.5-10.0 

5 

2 

2 

2 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

7,1 

7,4 

7,7 

6,7 

-
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 (εαρινό εξάµηνο) που ανέλαβα Υπεύθυνη του 
µαθήµατος εφαρµόζεται η διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας του 
από τους φοιτητές µε προφορική συζήτηση και ελεύθερη έκφραση της γνώµης τους. Τα 
σχόλια εκ µέρους τους είναι γενικώς θετικά, το ενδιαφέρον τους ιδιαίτερο, γι’ αυτό και τα 
µαθήµατα παρατείνονται και πέραν της υποχρεωτικής χρονικής τους διάρκειας. εν έχω 
προς το παρόν στη διάθεσή µου έγγραφη αξιολόγηση από τους φοιτητές είχα λόγω του 
ότι µόλις προ ολίγων ηµερών έλαβα γνώση της ύπαρξης σχετικού ερωτηµατολογίου προς 
συµπλήρωση, το οποίο θα δοθεί στους φοιτητές που θα συµµετέχουν στο µάθηµα κατά 
το εαρινό εξάµηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους. Η σειρά µαθηµάτων διεξάγεται συνήθως το 
πρώτο 10ήµερο του Μαΐου εκάστου έτους. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Το µάθηµα της Νεφρολογίας επιλέγεται γενικά από φοιτητές µε ιδιαίτερη έφεση µάθησης 
και επιστηµονικό ενδιαφέρον, µέσης γενικής βαθµολογίας >7, θεωρείται δε δύσκολο µάθηµα 
από τους περισσότερους φοιτητές. Σε σηµαντικό ποσοστό αυτοί που το παρακολουθούν 
αποφασίζουν να ακολουθήσουν την ειδικότητα της Νεφρολογίας. Όταν ανέλαβα Υπεύθυνη 
του µαθήµατος αίτηµα των φοιτητών ήταν η ανάγκη ύπαρξης συγγράµµατος και όχι 
πρόχειρων σηµειώσεων, όπως γινόταν µέχρι τότε, αίτηµα στο οποίο και ανταποκρίθηκα 
άµεσα συγγράφοντας και εκδίδοντας από το Πανεπιστήµιο και πριν την έναρξη του εαρινού 
εξαµήνου το σύγγραµµα «Νεφρολογία» τον Ιανουάριο του 2007. 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 
μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Παθολογίας 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 

Ελένη Τζανάτου-Εξάρχου 

50 

Αρεταίειο Παν/μιακό Νοσοκομείο Νεφρολογική 
Κλινική 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 
Τα νεφρικά νοσήματα στην πλειοψηφία τους αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρά νοσήματα 
τα οποία αν δεν διαγνωστούν εγκαίρως, συνήθως από το γενικό γιατρό, και δεν 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα με την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση, από 
ειδικευμένο νεφρολόγο, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της νεφρικής λειτουργίας 
του ασθενούς, αλλά και επιπλέον να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή αυτών των 
ασθενών. Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος «Νεφρολογία» είναι οι 
φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (10ου και 12ου εξαμήνου) να 
αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να διαγνώσουν 
όσο το δυνατό νωρίτερα και έγκαιρα την ύπαρξη υποκείμενου νεφρικού νοσήματος (στην 
πλειοψηφία τους ασυμπτωματικά) στο γενικό πληθυσμό, ώστε οι ασθενείς αυτοί να 
τύχουν της αποτελεσματικότερης δυνατής αντιμετώπισης υπό ειδικών ιατρών, με σκοπό 
τη διατήρηση ή/και υποκατάσταση της νεφρικής τους λειτουργίας όταν αυτό απαιτείται, 
διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες συχνά ακόμα και για την επιβίωση ασθενών που 
πάσχουν ιδιαίτερα από νεφρικά νοσήματα. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 
Το κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα Νεφρολογία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
σπουδών της Ιατρικής Σχολής από το 1990, διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο σε φοιτητές 10ου 

και 12ου εξαμήνου και περιλαμβάνει μόνο μαθήματα από αμφιθεάτρου συνολικής διάρκειας 
15 ωρών, χωρίς κλινική άσκηση. Από το ακαδ. έτος 2006-2007 που είμαι Υπεύθυνη του 
μαθήματος πρόσθεσα μόνο σε προαιρετική βάση μέχρι σήμερα κλινική άσκηση 1-5 ημερών 
στις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης για όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Μέχρι 
σήμερα η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά μικρό ποσοστό φοιτητών που δηλώνουν το 
μάθημα (περίπου 20%). Η συμμετοχή της Νεφρολογικής Κλινικής στην κλινική άσκηση των 
φοιτητών των άλλων Κλινικών του Νοσοκομείου επί νοσηλευόμενων ασθενών τους με 
νεφρικά νοσήματα-σύνδρομα συμβάλλει επίσης στην αρτιότερη κατά το δυνατό εκπαίδευση 
των προπτυχιακών φοιτητών στην έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπευτική 
αντιμετώπιση των ιδιαίτερα σοβαρών για τη ζωή των ασθενών νεφρικών παθήσεων, 
αποκτώντας γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες σε κάθε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής. 
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Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 

Στο μάθημα «Νεφρολογία» τ ο σύνολο των νεφρικών παθήσεων που διδάσκονται με από 

αμφιθεάτρου μαθήματα (συνολικής διάρκειας 15 ωρών) για λόγους εκπαιδευτικούς έχει 

ταξινομηθεί σε έξι (6) ενότητες: 

12. ιαγνωστική προσέγγιση νεφρικών παθήσεων, που περιλαμβάνει την κλινική, 

εργαστηριακή και απεικονιστική διαγνωστική προσέγγιση καθώς και τ η βιοψία νεφρού. 

13. Σπειραματοπάθειες, που περιλαμβάνει τ α κλινικά σύνδρομα με τ α οποία εκδηλώνονται 

(π.χ. νεφρωσικό, οξύ νεφριτιδικό κ.α.). σ τ α πλαίσια είτε πρωτοπαθών νεφρικών 

νοσημάτων είτε ως δευτεροπαθείς επί συστηματικών νοσημάτων, καθώς και η 

θεραπευτική τους αντιμετώπιση. 

14. ιάμεσες νεφροπάθειες, οξείες και χρόνιες διαφόρου αιτιολογίας. 

15. Νεφρολιθίαση, που περιλαμβάνει τ η διερεύνηση της αιτιοπαθογένειάς τους και την 

ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση για κάθε μορφή χωριστά. 

16. Νεφρική ανεπάρκεια, που περιλαμβάνει τ ο σύνδρομο της οξείας και της χρόνιας 

νεφρικής ανεπάρκειας. 

17. Μεταμόσχευση νεφρού και μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης, στις οποίες 

περιλαμβάνονται η αιμοκάθαρση και η περιτοναϊκή κάθαρση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α 

50 

Β 

154 

Γ 

Ε ΟΧΙ 

Ε 

Τζανάτου-
Εξάρχου Ελ 

Ζ 

Ό χ ι 

Η 

3 

Θ 

Ό χ ι 

Ι Κ Λ Μ Ν Ξ 

Ναι 

Ο 

Ναι 

Π 

Ναι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση τ ο υ μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 

Κατανομή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

Αριθµός ωρών % 
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Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε µικρές οµάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή µε ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κ.λπ. 

Προαιρετική 

Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 
Με το ιδιαίτερο περιεχόµενο του µαθήµατος, όπως αυτό έχει αναφερθεί. 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 
Προστίθενται τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα κατά τη διάρκεια της ετήσιας σειράς 
µαθηµάτων. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Σύγγραµµα, βιβλιογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική) 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 
Με νεότερη έκδοση του σχετικού συγγράµµατος και συνεχή ανανέωση και εµπλουτισµό των 
ηλεκτρονικών βοηθηµάτων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 
Με γραπτή ανακοίνωση στη γραµµατεία της Σχολής, ηλεκτρονικά και στην Κλινική. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
Μέλη ΕΠ 

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ονοματεπώνυμο 

Ελένη Τζανάτου–Εξάρχου 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Νεφρολογία 

Παν/κή 
βαθμίδα 

Αν. Καθηγήτρια 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2006 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Άλλο ιατρικό προσωπικό που συμπράττει στην κλινική εκπαίδευση (Η κλινική άσκηση 
είναι μόνο προαιρετική) 

Γ.2.1. Ειδικευόμενοι ιατροί 

Συνολικός αριθμός 

5 

Ώρες εβδομαδιαίας 
απασχόλησης στην εκπαίδευση 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Άλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συμπράττει στην 
κλινική εκπαίδευση 

Γ.3.1. ιοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1. Νοσηλευτές 

Γ.3.3. Τεχνικό προσωπικό 

Συνολικός 
αριθμός 

-

3 

1 
(Παρασκευαστής) 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης 

Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης 

Β 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης 

Γ 

Γ.3.4. Άλλοι* 1 (Βιολόγος) 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Παντελής έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης της /νσης της Κλινικής. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Εξαιρετική ποιότητα, σοβαρότατες ελλείψεις. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 
Εξαιρετική ποιότητα, σοβαρότατες ελλείψεις. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου. 

Κλινικό Μάθημα/Ασκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος Διευθυντής (Ονοµατεπώνυµο) 

Νεφρολογία 

Ιατρική Σχολή Αθηνών, Νεφρολογική Κλινική, 
Αρεταίειο Νοσοκοµείο 

10 θέσεις αιµοκάθαρσης, 2 νοσηλευτικές κλίνες 

Ελένη Τζανάτου-Εξάρχου 

Μέλη ΔΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α Β 

1 

Γ 

1 Από 15/06/2010 

Δ Ε Ζ Η 

5 

Θ Ι 

1 

Άλλοι 

Κ 

3 

Λ 

-

Μ 

1 

Ν 

1 

Ξ 

Όχι 

Ο 

Όχι 

Α = Διδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Β = Διδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Γ = Διδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

Δ = Διδάσκοντες Δ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ε = Αλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 

Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ι = Υποψήφιοι Διδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Λ = Διοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ν = Αλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Υ Π Ο Δ Ο Μ Η Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. Αµφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας Αρεταίειου Νοσοκ. 

(β) 'Ωρες χρήσης. 15 (Νεφρολογία) 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

Ναι. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 

Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

Ναι, µόνο προφορικά, θα χρησιµοποιηθεί τ ο γραπτό ερωτηµατολόγιο που µου 

κοινοποιήθηκε προ ολίγων ηµερών στην επόµενη σειρά µαθηµάτων. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

ΝΑΙ, προφορικά. 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων; 

Τη θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιµη, µε σκοπό την αρτ ιότερη δυνατή εκπαίδευσή τους. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Παρατηρήσεις: 
Συμμετοχή της Νεφρολογικής Κλινικής στην κλινική άσκηση φοιτητών 
των άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών του Αρεταίειου Νοσοκομείου. 
Η Νεφρολογική Κλινική συμμετέχει στην κλινική άσκηση και εκπαίδευση των προπτυ
χιακών φοιτητών που ασκούνται στις άλλες Πανεπιστημιακές Κλινικές του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου και ειδικότερα της Β’ Χειρουργικής Κλινικής, της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής 
Κλινικής και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου με μαθήματα από αμφιθεάτρου ενταγμένα στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτών των Κλινικών (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό). Συμμετέχει 
επιπλέον και στην καθημερινή κλινική άσκηση των ασκούμενων φοιτητών επί των νοση
λευόμενων ασθενών των ανωτέρω Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου που παρου
σιάζουν νεφρικές παθήσεις και σύνδρομα, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές στη μεθοδολογία 
της διερεύνησης και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων που είτε προϋ
πήρχαν αδιάγνωστα, είτε εκδηλώνονται ως επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων 
διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων στους ασθενείς αυτούς. Επιπλέον σημαντική 
στον τομέα αυτό είναι και η συμβολή και αξιοπιστία του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Κλι
νικής που αναγνωρίζεται από τους ιευθυντές των άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών ως 
ιδιαίτερα σημαντική στο κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική 

Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο " 

ιευθυντές: Καθηγητής Ι. Μπράμης, Καθηγητής Γ. Ζωγράφος 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστηµών Υγείας 

Ιατρικής 

Χειρουργικός 

Καθηγητής Χειρουργικής κ. Στ. ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Ά µεση αντιµετώπιση πολυτραυµατία (κατ’επιλογήν) 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκτίµηση πολυτραυµατία 

ιαλογή και αρχές διακοµιδής πολυτραυµατία 
Ειδικές κακώσεις: διάγνωση και αντιµετώπιση 
Επίδειξη σε προπλάσµατα διασωλήνωσης και αρχών διασφάλισης του αεραγωγού 

Μαθησιακοί στόχοι 
Σύγχρονη προσέγγιση του πολυτραυµατία από το µη ειδικό ιατρό. Ανάπτυξη των αρχών 
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκτίµησης και αντιµετώπισης του πολυτραυµατία. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1 ο_·( 2ο 

90-10ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δ
ια


λέ

ξε
ις

 

10 

Ερ
γα


σ

τή
ρ

ια
 

Μ
ικ

ρέ
ς 

ομ
ά

δε
ς 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

20 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Όχι 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Προ 4ετίας. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Μερική µε τ ο µάθηµα Χειρουργικής. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ό χ ι . 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Εναρκτήριο µάθηµα - εισαγωγή, 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Η συνεννόηση µε τους φ ο ι τ η τ έ ς είναι διαρκής. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Προσωπική επικοινωνία. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% X εν γνωρίζω 
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Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
Υπάρχουν δύο διορθωτές για κάθε γραπτό και δίδεται στους φοιτητές το δικαίωμα ελέγχου 
του γραπτού τους. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Ικανοποιητικοί χώροι. 

Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Όχι. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

εν παρέχονται προπλάσματα από το Πανεπιστήμιο για την επίδειξη τεχνικών (π.χ. 
διασφάλισης αεραγωγού κλπ.). 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι από τη Γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής πριν την έναρξη του µαθήµατος. 
Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

20% 

7.0-8.4 

40% 

8.5-10.0 

40% 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστηµών Υγείας 

Ιατρικής 

Χειρουργικός 

Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

564 Ογκολογία II (κατ’επιλογήν) 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Κλινική εικόνα, διάγνωση, σταδιοποίηση και θεραπεία κακοήθων νόσων που εµπίπτουν στο 

φάσµα της Χειρουργικής. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά στην κλινική εικόνα, διάγνωση, 

σταδιοποίηση, θεραπεία και πρόληψη των κακοήθων νόσων που εµπίπτουν στο φάσµα της 

Χειρουργικής. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

•{ο _ ΐ2ο 

9 ο –12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δ
ια


λ

έξ
ει

ς
 

5 

Ε
ργ

α


σ
τή

ρ
ια

 

Μ
ικ

ρ
ές

 
ο

μ
ά

δ
ες

 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

15 Όχι 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Προ 2ετίας βάση απόφασης τ ο υ Χειρουργικού Τοµέα. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Μερική µε τ α αντ ίστοιχα µαθήµατα Χειρουργικής 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ό χ ι . 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Συζήτηση και ενηµέρωση. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Η συνεννόηση µε τους φ ο ι τ η τ έ ς είναι διαρκής. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% X εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Χ 

Άλλα*: 
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Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

ΝΑΙ 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

ΝΑΙ 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Υπάρχουν δύο διορθωτές για κάθε γραπτό και δίδεται στους φ ο ι τ η τ έ ς τ ο δικαίωμα ελέγχου 

του γραπτού τους. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Επαρκείς και κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Επαρκής. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Ναι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ό χ ι . 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

Ναι λίγες μέρες πριν την έμαρξη των μαθημάτων. 
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Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

8.5-10.0 

80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 
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Α γ γ ε ι ο χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή Κ λ ι ν ι κ ή 

Νοσοκομείο «Αττικό» 

ιευθυντής: Καθηγητής Χ. Λιάπης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Επιστηµών Υγείας 

Ιατρική 

Χειρουργικός 

Καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ . ΛΙΑΠΗΣ 

Αγγειοχειρουργός 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Προπτυχιακό Κατ’ επιλογήν µάθηµα Αγγειοχειρουργικής 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Αγγειοχειρουργική είναι η ιατρική ειδικότητα που περιλαµβάνει την πρόληψη, διάγνωση και 

τη θεραπεία των αρτηριακών, φλεβικών και λεµφαγγειακών παθήσεων. 

Περιεχόμενο: 

5) Αγγειοχειρουργική και αγγειοχειρουργικός ασθενής 

6) Εγκεφαλικές αρτηρίες 

7) Θωρακική αορτή 

8) Κοιλιακή αορτή και λαγόνιες αρτηρίες 

9) Σπλαχνικές αρτηρίες 

10) Αρτηρίες των κάτω άκρων 

11) ιαβητικό πόδι 

12) Παθήσεις φλεβών 

13) Παθήσεις λεµφαγγείων 

14) Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες 

15) Πολυσυστηµατικά αγγειακά προβλήµατα 

Μαθησιακοί στόχοι 

Οι παθήσεις των αγγείων είναι η πρώτη α ι τ ί α (40%) θανάτου και αναπηρίας στον 

ανεπτυγµένο κόσµο. Παρόλα α υ τ ά τ ο γνωστικό αντικείµενο της «Αγγειοχειρουργικής» 

διδάσκεται αποσπασµατικά στο 7ο και 8ο εξάµηνο σε ελάχιστες διδακτικές ώρες µε 

αποτέλεσµα ο φ ο ι τ η τ ή ς να διδάσκεται µόνο τ ο 20% της ύλης που θα έπρεπε να διδαχθεί. 

Ο στόχος τ ο υ επιλεγόµενου µαθήµατος «Αγγειοχειρουργική» είναι να καλύψει τ ο κενό στο 

πρόγραµµα σπουδών όσων α φ ο ρ ά τ ο γνωστικό αντικείµενο της Αγγειοχειρουργικής. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

•{ο _ ΐ2ο 

10ο, 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΕΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ, ΓΓ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

14 

Εργα
στήρια 

7 

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

21 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Από το 2000 διδάσκεται εντατικότερα η ενδαγγειακή θεραπεία στο μάθημα. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Ναι. Με συνεννόηση με τις αντίστοιχες κλινικές και σε συνεργασία με διδάσκοντες από άλλες 
κλινικές, π.χ. Αναισθησιολογία, Ακτινολογία. 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
«Αγγειακή Χειρουργική» - Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Ιατρικής, Senior Editor: CD. Liapis, Editors: 
Κ. Balze, F. Benedetti - Valentini, J. Fernandes e Fernandes. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: 
Χρήστος Λιάπης, Ιωάννης Κακίσης. Επιστημονικές Εκδόσεις: Παρισιάνου. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Ναι, το συγκεκριμένο σύγγραμμα είναι πολύ πρόσφατο και διανέμεται στους φοιτητές τα 
τελευταία 2 χρόνια. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Υπάρχει συνεχής ενημέρωση πρός τους φοιτητές από τη γραμματεία της Αγγειοχειρουργικής 
Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν». 
Λεπτομερέστερη γνωστοποίηση των παραπάνω γίνεται από τον Καθηγητή Χρήστο Λιάπη 
στην εισαγωγική ομιλία του, στο πρώτο μάθημα. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Ναι, κάθε Τετάρτη 09:00 - 11:00 οι φοιτητές μπορούν να συζητήσουν λεπτομέρειες με τα 
μέλη ΕΠ και πληροφορίες από τη Γραμματεία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν». 
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Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Ερεθίσµατα γ ια αναζήτηση βιβλιογραφίας σ τ α πιο επίκαιρα θέµατα της Αγγειοχειρουργικής, 

συζήτηση δηµοσιευµένων εργασιών κ α τ ά τ ις ώρες διδασκαλίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% X εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Χρησιµοποιούνται οι αίθουσες διδασκαλίας τ ο υ ΠΓΝ «Αττικόν» τ ο οποίο είναι και τ ο νεότερο 

και πιο σύγχρονο ηµόσιο και Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Αττικής. 

Οι αίθουσες είναι επαρκής. Όμως: Η Αγγειοχειρουργική Κλινική είναι νέα στη λειτουργία της 

και δεν έχει ακόµα λάβει κονδύλια και εξοπλισµό για ερευνητικές υποδοµές. Οι ανάγκες είναι 

τεράστιες. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Η διδασκαλία και τ α εργαστήρια γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας τ ο υ ΠΓΝ «Αττικόν». Οι 

αίθουσες είναι επαρκείς και σύγχρονες. Ό μ ω ς : Ακόµα δεν έχουν διατεθεί ούτε δηµιουργηθεί 
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ειδικοί χώροι γ ια τ η λειτουργία επαρκούς Αγγειολογικού Ιατρείου τ ο οποίο είναι α π α ρ α ί τ η τ ο 

για τ η σωστή λειτουργία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και την εκπαίδευση των φοιτητών. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ό χ ι . 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Οι αίθουσες είναι επαρκείς. Η υποδομή Αγγειολογικού εργαστηρίου είναι ανεπαρκής. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Σ τ α πλαίσια λειτουργίας της Μονάδας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Αγγειοχειρουργικής 

Κλινικής, λειτουργεί βάση δεδομένων για την καταχώρηση, έλεγχο και επεξεργασία των 

ερευνητικών και κλινικών πρωτοκόλλων της κλινικής, καθώς και γ ια τ ις ερευνητικές 

δραστηριότητες που γίνονται σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Microsoft Access. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ό χ ι . 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε υποδομές Αγγειολογικού εργαστηρίου αλλά πειραματικού 

χειρουργείου στο ΠΓΝ «Αττικόν». 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Ναι. Χρησιμοποιούνται οπτ ικο-ακουστικά μέσα στη διδασκαλία του μαθήματος. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ναι. Χρησιμοποιούνται οπτ ικο-ακουστικά μέσα στη διδασκαλία του μαθήματος. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι. Η επικοινωνία με την υπεύθυνη γραμματεία τ ο υ μαθήματος μπορεί να γίνει και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ο φ ο ι τ η τ ή ς τ ο επιλέγει. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, τουλάχιστον 1 µήνα πρίν την έναρξη του µαθήµατος. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

V 

8.5-10.0 

V 
ν 
ν 
ν 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9 

9 

9 

9 

8 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Ναι. Με τα ερωτηµατολόγια που προµηθευόµαστε από τη γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Με την εσωτερική αξιολόγηση προς το παρόν. Θα ακολουθήσει και εξωτερική αξιολόγηση. 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Επιστηµών Υγείας 

Ιατρική 

Χειρουργικός 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Κατ’ Επιλογήν Μάθηµα Αγγειοχειρουργικής 

Καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ . ΛΙΑΠΗΣ 

Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 

Αγγειοχειρουργική είναι η ιατρική ε ιδικότητα που περιλαµβάνει την πρόληψη, διάγνωση και 

τη θεραπεία των αρτηριακών, φλεβικών και λεµφαγγειακών παθήσεων. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 

Οι παθήσεις των αγγείων είναι η πρώτη α ι τ ί α (40%) θανάτου και αναπηρίας στον 

ανεπτυγµένο κόσµο. Παρόλα α υ τ ά τ ο γνωστικό αντικείµενο της «Αγγειοχειρουργικής» 

διδάσκεται αποσπασµατικά στο 7ο και 8ο εξάµηνο σε ελάχιστες διδακτικές ώρες µε 

αποτέλεσµα ο φ ο ι τ η τ ή ς να διδάσκεται µόνο τ ο 20% της ύλης που θα έπρεπε να διδαχθεί. 

Ο στόχος τ ο υ επιλεγόµενου µαθήµατος «Αγγειοχειρουργική» είναι να καλύψει τ ο κενό στο 

πρόγραµµα σπουδών όσων α φ ο ρ ά τ ο γνωστικό αντικείµενο της Αγγειοχειρουργικής. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 

Περιεχόμενο: 

1. Αγγειοχειρουργική και αγγειοχειρουργικός ασθενής 

2. Εγκεφαλικές αρτηρίες 

3. Θωρακική αορτή 

4. Κοιλιακή αορτή και λαγόνιες αρτηρίες 

5. Σπλαχνικές αρτηρίες 

6. Αρτηρίες των κάτω άκρων 

7. ιαβητικό πόδι 

8. Παθήσεις φλεβών 

9. Παθήσεις λεµφαγγείων 

10. Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες 

11. Πολυσυστηµατικά αγγειακά προβλήµατα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α Β Γ 

Ε 
Ο 
Χ 
Ι 

Ε 

Καθηγητής 
Χρήστος 

. Λιάπης 

Ζ 

Ο 
Χ 
Ι 

Η 

17 

Θ 

1 

Ι 

5 

Κ 

3 

Λ 

2 

Μ 

15 

Ν 

Ο 
Χ 
Ι 

Ξ 

Ν 
Α 
Ι 

Ο 

Ν 
Α 
Ι 

Π 

Ν 
Α 
Ι 

Α = Κωδικός µαθήµατος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 
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Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κατανοµή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού µαθήµατος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθµός ωρών 

14 

7 

21 

7 

% 

65 

35 

100 

35 

Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 

Με συνεννόηση με τ ις αντίστοιχες κλινικές και σε συνεργασία με διδάσκοντες από άλλες 

κλινικές, π.χ. Αναισθησιολογία, Ακτινολογία. 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Σύμφωνα με τ ις νέες τάσεις της Αγγειοχειρουργικής Επιστήμης. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

«Αγγειακή Χειρουργική» - Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Ιατρικής, Senior Editor: C D . Liapis, Editors: 

Κ. Balze, F. Benedetti - Valentini, J. Fernandes e Fernandes, Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: 

Χρήστος Λιάπης, Ιωάννης Κακίσης. Επιστημονικές Εκδόσεις: Παρισιάνου. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 

Ναι, τ ο συγκεκριμένο σύγγραμμα είναι πολύ π ρ ό σ φ α τ ο και διανέμεται στους φ ο ι τ η τ έ ς τ α 

τ ε λ ε υ τ α ί α 2 χρόνια. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 
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Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 
Υπάρχει συνεχής ενηµέρωση πρός τους φοιτητές από τη γραµµατεία της Αγγειοχειρουργικής 
Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν». Λεπτοµερέστερη γνωστοποίηση των παραπάνω γίνεται από τον 
Καθηγητή Χρήστο Λιάπη στην εισαγωγική οµιλία του, στο πρώτο µάθηµα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος /Ασκησης 

Ονοµατεπώνυµο 

Χρήστος Λιάπης 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Παν/κή 
βαθµίδα 

Καθηγητής 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθµίδα 

2006 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

Κωστοπαναγιώτου -
Γερολουκά Γεωργία 

Ιατρική ειδικότητα 

Αναισθησιολογία 

Έτος εκλογής ή 
προαγωγής στην 

βαθµίδα 

2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Κωνσταντίνος Κατσένης 

2. Σπυρίδων Βασδέκης 

3. Ηλίας Μπρούτζος 

4. Βασίλειος Αράπογλου 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Ακτινολόγος 

Αγγειοχειρουργός 

Έτος εκλογής ή 
προαγωγής στην 

βαθµίδα 

2009 

2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Σωτήρης Γεοργόπουλος 

2. Αναστάσιος Χατζηϊωάννου 

3. Χρήστος Κλωνάρης 

4. Ιωάννης Κακίσης 

5. Κωνσταντίνος Φίλης 

6. Ανδρέας Λάζαρης 

7. Φραντζέσκα Σιγάλα 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Έτος εκλογής ή 
προαγωγής στην 

βαθµίδα 

2009 

2009 

2010 

2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 
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ιδάσκοντες ΄ βαθμίδος 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Χρήστος Βερύκοκος 

2. Θωµάς Κώτσης 

3. Χρήστος Μπακογιάννης 

4. Ηλίας αλαϊνας 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Έτος εκλογής 

2006 

2008 

2008 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Άλλοι διδάσκοντες: 

Ονοµατεπώνυµο 

1. Μαργαρίτης-Μάριος 
ασκαλόπουλος 

2. Χρήστος Παπασιδέρης 

3. Βασίλης Τζιλαλής 

4. Αναστάσιος Παπαπέτρου 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Εργασιακή σχέση 
στην κλινική και έτος 
έναρξης της σχέσης 

Επιµελητής Α’ 

Επικ. Επιµελητής Β’ 

Επιστηµονικός 
Συνεργάτης 

Ειδικός Επιστηµονικός 
Συνεργάτης 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Μ 

Μ 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Εξαιρετική. 

Άλλο προσωπικό των πανεπιστηµιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συµπράττει στην 
κλινική εκπαίδευση 

Γ.3.1. ιοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1. Νοσηλευτές 

Γ.3.3. Τεχνικό προσωπικό 

Γ.3.4. Άλλοι* 

Συνολικός 
αριθµός 

1 

9 

-

2 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Εξαιρετική. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Ποιότητα χαµηλή δεδοµένου ότι δεν πρόκειται περί εξειδικευµένου στις αγγειακές παθήσεις 
νοσηλευτικού προσωπικού. Ο αριθµός των νοσηλευτών είναι τελείως ανεπαρκής και όσον 
αφορά την κλινική και κυρίως όσον αφορά τα χειρουργεία. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου. 

Κλινικό Μάθημα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος Διευθυντής (Ονοματεπώνυμο) 

Αγγειοχειρουργική 

ΕΚΠΑ Αγγειοχειρουργική Κλινική 

21 

Καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ . ΛΙΑΠΗΣ 

Μέλη ΔΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

1 

Β 

-

Γ 

-

Δ 

1 

Ε 

6 

Ζ 

-

Η 

2 

Θ 

33 

Ι 

5 

Άλλοι 

Κ Λ 

9 1 

Μ 

-

Ν 

-

Ξ 

Ό χ ι 

Ο 

Ό χ ι 

Α = Διδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = Διδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = Διδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 
Δ = Διδάσκοντες Δ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Αλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι Διδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = Διοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Αλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των 
Πανεπιστημιακών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 
Η Κλινική είναι νεοσυσταθείσα. Ο ενιαίος εσωτερικός κανονισμός είναι σε στάδιο υλοποίησης. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Σε περίπτωση που ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο στους ειδικευομένους, περιγράψτε τον 
ρόλο των ειδικευομένων στην κλινική άσκηση των φοιτητών και δώστε πληροφορίες για το 
απαραίτητο επίπεδο επίβλεψης που παρέχεται στους φοιτητές από τα μέλη ΕΠ ή άλλους 
εξουσιοδοτημένους ιατρούς. 
Στους ειδικευόμενους δεν ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 
Λήψη ιστορικού. ιαφορική διάγνωση. Κλινική εξέταση. Αγγειακή σημειολογία. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της Κλινικής 
Άσκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή; 
Ένας ασθενής ανά φοιτητή. Ο φοιτητής είναι υπό επίβλεψη από μέλος ΕΠ. 

Τι είδους κλινικές πράξεις αναλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης; 
Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, παρακλινικό έλεγχο με Dopier VW. 

Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι φοιτητές; 
Ναι. Είναι εξαιρετικά λίγος για την επαρκή άσκηση στις αγγειακές παθήσεις. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα. Υπάρχει επάρκεια στις αίθουσες του Νοσοκομείου. 
(β) 'Ωρες χρήσης. 21. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 
Καλή. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα. εν υπάρχει επαρκές αγγειολογικό εργαστήριο στο 
Νοσοκομείο. 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) 'Ωρες χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 
Ανεπαρκής. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 
(περιγράψτε συνοπτικά). 
Η/Υ, προβολέας, διαφανοσκόπιο. 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά). 
εν υπάρχει. 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 
Ανεπαρκής. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 
Το ΠΓΝ «Αττικόν» είναι καινούριο Νοσοκομείο και έχει επαρκή αριθμό αιθουσών για τη 
διδασκαλία. Ο μεγάλος αριθμός των Πανεπιστημιακών Κλινικών όμως, κάνει την εύρεση 
ωρών χρήσης δύσκολη. Κατά συνέπεια θα ήταν χρήσιμο η αξιοποίηση καινούριων χώρων 
για διδασκαλία και έρευνα. 
Η υποδομή σε αγγειολογικό εργαστήριο είναι ανεπαρκής. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο 
συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 
Ναι. Όλες οι Κλινικές του ΕΚΠΑ στο οποίο εργάζονται μέλη ΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την 
Αγγειοχειρουργική συνεργάζονται με την Αγγειοχειρουργική Κλινική για τη διδασκαλία του 
μαθήματος. 

Συνοπτική Περιγραφή της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 
Εσωτερική αξιολόγηση. Σύντομα θα γίνει και εξωτερική αξιολόγηση. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε 

μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συµβολή στη βαθµολογία % 

Κλινικό Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α Β Γ 

3 1 Γ -

Ε 

-

Ζ 

ΕΠ 

Η 

Ό χ ι 

Θ 

Ό χ ι 

Ι 

-

Κ 

Ναι 

Λ 

Ναι 

Μ 

Ό χ ι 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις 

που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης 

των φοιτητών 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία α π ο φ ο ί τ ω ν τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών 

στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή 

άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην 

άσκηση ιατρικού επαγγέλματος). 

Αξιολόγηση στην κλίνη τ ο υ ασθενούς σε πραγματικό περιστατικό. 

Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των 

βασικών κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες. 

Ναι παρακολουθούνται. 

Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν 

οι φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης και ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε. 

Καλή. 

Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευομένους που περιγράφει 

την απόδοση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα 

όσον αφορά την αποκτηθείσα ικανότητά τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και 

να εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική 

θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση 

ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων). 

Αξιολόγηση στην κλίνη τ ο υ ασθενούς σε πραγματικό περιστατικό παρουσία μέλους ΕΠ. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

Μία εβδομάδα. 
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Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος 
της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 
Κλινική εξέταση αγγειοχειρουργικού ασθενούς. 

Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις 
απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE 7 και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της 
Ε.Ε., κλπ.). 
Όχι. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 
Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 
Ναι, επισυνάπτεται. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 
Όχι. 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων; 
Θετική. 
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ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που 

μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Κατ’ επιλογήν μάθημα Αγγειοχειρουργικής 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρικής 

Χειρουργικός 

Υπεύθυνος μαθήματος / ιευθυντής Κλινικής 

Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού μαθήματος/άσκησης 

Καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ . ΛΙΑΠΗΣ 

-

Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 

Ιούνιος 2010 

6μηνο 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή 

1 

Μέτρια 

2 

Καλή 

3 

Πολύ καλή 

4 

Άριστη 

5 

Εκτιµήστε τις ακόλουθες προτάσεις σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 

Κλινικό μάθημα/άσκηση 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής 
άσκησης την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη 
λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε 
στην εκπαίδευσή σας. 

Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού 
στη βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης 
ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου 
κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων 
που διδαχθήκατε 

1 2 3 4 5 

V 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 
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Εκτιμήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των 
σχετικών θεμάτων 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και 
των συγγραμμάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιμήστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των εποπτικών μέσων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
ειδικευομένων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
επιμελητών 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων του 
Καθηγητή 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε 
ασθενείς της συγκεκριμένη κλινικής 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής 
εξέτασης σε ασθενείς της συγκεκριμένης κλινικής 

Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσημάτων 

Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

V 

ν 

ν 
ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 
ν 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές 
εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο 
θέμα; 

V 

ν 
ν 

ν 
ν 
ν 
ν 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της κλινικής 
άσκησης/μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρ-θωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

1 2 3 4 5 

V 

ν 

ν 

ν 

ν 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; V 
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Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ καθηµερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθηµερινά τα µαθήµατα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνοµαι συστηµατικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηµατικά την ύλη 

1 2 3 4 5 

V 
ν 
ν 
ν 
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Α’ Ουρολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Λαϊκό» 

ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Κωνσταντινίδης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Χειρουργικός 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ, Καθηγητής 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

99 

Τίτλος Μαθήματος 

Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση 
των όγκων του ουροποιητικού συστήματος του άρρενος 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Νεότερα δεδομένα για: την ογκολογία νεφρών (καλοήθεις - κακοήθεις όγκοι νεφρ. Παρεγχύ

ματος, αποχ. Μοίρας), τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, παθολογοανατομική προσέγγι

ση του ουροθηλ. Καρκινώματος της ουροδόχου κύστεως, όγκοι όρχεων, παθολογοανατομική 

προσέγγιση των όγκων του όρχεως. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Η κατονόηση της ογκολογίας του ουροποιογεννητικού συστήματος στον άνδρα και της 

θεραπείας 

- Η έγκαιρη διάγνωση (κλινική εικόνα) 

- Η κατανόηση των προδιαθεσικών παραγόντων 

- Η σταδιοποίηση της νόσου 

- Οι προγνωστικοί παράγοντες 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

10 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΕΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ια
λέξεις 

5 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

10 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Ό χ ι 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ό χ ι 
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Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

113 (έκδοση 2009-10) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

2005. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ένα µεγάλο µέρος αποτελε ί τµήµα της διδακτέας ύλης στο Μάθηµα της Ουρολογίας (90-10ο 

εξάµηνο). 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σηµειώσεις από τους διδάσκοντες (ΜΕΛΗ ΕΠ Ιατρικής). 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ανάλογα µε τ ις αλλαγές των διδασκόντων (3-5 χρόνια). 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ό χ ι . 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με ανακοινώσεις. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ό χ ι (είναι όλες οι εργάσιµες µέρες και ώρες). 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

εν περιλαµβάνεται στο συγκεκριµένο µάθηµα. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% X 80-100% εν γνωρίζω 
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Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον 
του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

εν υπάρχουν 
ασκήσεις 

Ό χ ι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

«τυφλή» αξιολόγηση γραπτών 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Ανεπαρκής καθαριότητα αμφιθεάτρων. Έλλειψη μηχανημάτων ηλεκτρον. Προβολής, ενίοτε 

και οθόνης. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργ/ρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχει μόνο ένα σπουδαστήριο στην ιατρική Σχολή για όλους τους φ ο ι τ η τ έ ς . 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Power point presentation. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

εν είναι αναγκαία. 
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Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Χώροι διδασκαλίας με όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, ευπρεπείς. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Όχι. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Όχι. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
εν υπάρχει τίποτε σχετικό. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / 
Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική 

Χειρουργικός 

ιονύσιος Μητρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
(Υπεύθυνος) 
Ασπασία Κυρούδη-Βούλγαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Χρήστος Αλαμανής, Επίκουρος Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Στραβοδήμος, Επίκουρος Καθηγητής 

Ουρολογία-Ανδρολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Νο 82, προπτυχιακό Ανδρική υπογονιμότητα-σεξουαλική δυσλειτουργία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Αιτιολογία και έλεγχος ανδρικής υπογονιμότητας, σπερμοδιάγραμμα, βιοψία όρχεων και 

ιστολογική διάσταση της ανδρικής υπογονιμότητας, θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας, 

έλεγχος και θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. 

Μαθησιακοί στόχοι 

1. Η κατανόηση της φυσιολογίας τ ο υ αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα 

2. Η δ υ ν α τ ό τ η τ α πραγματοποίησης εμπεριστατωμένου διαγνωστικού ελέγχου του 

υπογόνιμου άνδρα κ α τ ά τρόπο πρακτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό 

3. Η κατανόηση των ενδείξεων, των ορίων και των πιθανοτήτων επιτυχούς έκβασης των 

θεραπευτικών παρεμβάσεων στον υπογόνιμο άνδρα 

4. Η κατανόηση της φυσιολογίας της στύσης και της παθοφυσιολογίας της στυτικής 

δυσλειτουργίας 

5. Η δ υ ν α τ ό τ η τ α πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου τ ο υ άνδρα με στυτική 

δυσλειτουργία κ α τ ά τρόπο πρακτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό 

6. Η κατανόηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

gο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΕΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

12 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

12 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Όχι 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (σ. 107 έκδοση 2008-9) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Μικρό µέρος της ύλης διδάσκεται στο 3ο και 4ο εξάµηνο σ τ α εργαστήρια Πειραµατικής 

Φυσιολογίας και Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, αντίστοιχα. Ενα άλλο µέρος αποτελεί τµήµα της 

διδακτέας ύλης στο µάθηµα της Ουρολογίας στο 9ο και 10ο εξάµηνο. 

Θεωρούµε ότι η επικάλυψη α υ τ ή θα πρέπει να θεωρηθεί υποβοηθητική π α ρ ά πλεονασµός. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σηµειώσεις που έχουν προετοιµασθεί από τους διδάσκοντες. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Αναθεώρηση ανά 3ετία. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

ΝΑΙ, αν ζητηθεί. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Από τον οδηγό σπουδών. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ό χ ι . 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

εν περιλαµβάνεται στο συγκεκριµένο µάθηµα. 
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Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Χ 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

εν υπάρχουυν 
ασκήσεις 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο 
μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ό χ ι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

«Τυφλή» αξιολόγηση των γραπτών. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Πρόβλημα διαθεσιμότητας αμφιθεάτρων/αιθουσών διδασκαλίας. 

Ανεπαρκής καθαριότητα αμφιθεάτρων/αιθουσών διαδασκαλίας. 

Παντελής έλλειψη μηχανημάτων ηλεκτρονικής προβολής, ενίοτε και οθόνης προβολής εντός 

των συγκεκριμένων χώρων. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 
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Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται σπουδαστήρια. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Η προφορική διδασκαλία υποστηρίζεται με προβολή διαφανειών (Powerpoint). 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

εν απαιτείται. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

ημιουργία χώρων διδασκαλίας καθαρών, ευπρεπών εξοπλισμένων με σύγχρονα 
ηλεκτρονικά μέσα. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι, το έχουν αρνηθεί οι φοιτητές. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Όχι. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Ναι, συνήθως στα μέσα του εξαμήνου κατά την διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί 
το μάθημα. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διαδικασία αξιολόγησης. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διαδικασία αξιολόγησης. 
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Κλινική Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 

Νοσοκομείο «Αττικό» 

ιευθυντής: Καθηγητής Ε. Βαϊρακτάρης 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Ιατρική 

Χειρουργικός 

ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / Καθηγητής 

Γναθοπροσωπική Χειρουργική 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

MED257 Προπτυχιακό Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Αρχές Χειρουργικής - Νόσοι Προσώπου, Στόματος και Γνάθων και η Χειρουργική τους 
αντιμετώπιση: 
1. Μέθοδοι διάγνωσης των ανωμαλιών, βλαβών, νοσημάτων και παθήσεων του στόματος, 

προσώπου, σπλαγχνικού κρανίου και των γύρω ιστών. 
2. Αναγνώριση των κλινικών εκδηλώσεων των συστηματικών νόσων στην παραπάνω 

περιοχή. 
3. Μέθοδοι διερεύνησης και βιοψίας. 
4. Αντιμετώπιση επειγουσών γναθοπροσωπικών περιπτώσεων. 
5. Γενικές αρχές της εφαρμογής της χειρουργικής επιστήμης. 
6. Επανορθωτική και αισθητική Χειρουργική προσώπου. 
7. Επούλωση τραύματος - δερματικά μοσχεύματα - αλλομοσχεύματα. 
8. Αποκατάσταση ελλειμμάτων τραχηλοπροσωπικής χώρας με μυϊκούς, μυοδερματικούς , 

σύνθετους κρημνούς, όπως και με τεχνικές μικροχειρουργικής. 
9. Όγκοι σπλαγχνικού κρανίου, τραχήλου, παίδων και ενηλίκων. 
10. Κρανιοπροσωπικές διαμαρτίες διαπλάσεως. 
11. Φυσιολογία και Παθολογία των σιελογόνων αδένων. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Βασικά στοιχεία Χειρουργικής Προσώπου, Στόματος και Γνάθων, χρήσιμα για οποιαδήποτε 
ειδικότητα και αν ακολουθήσουν οι φοιτητές μας. 
12. Χειρουργική Στόματος. 
13. Αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων. 
14. Τραυματολογία του Στοματο-γναθο-προσωπικού συμπλέγματος και των γύρω ιστών. 
15. Χρήση ελεύθερων και μισχωτών κρημνών και τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων ή 

αλλομοσχευμάτων στην άνω και κάτω γνάθο. 
16. Επανορθωτική χειρουργική μαλακών και σκληρών ιστών του προσώπου -

μικροχειρουργική. 
17. Ορθογναθική, κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες και αισθητική χειρουργική του προσώπου. 
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18. Προσωπαλγίες. 

19. ιατατ ική οστεογένεση προσωπικού κρανίου. 

20. Χειρουργική και παθολογία νόσων τ ο υ γναθιαίου άντρου. 

2 1 . Χειρουργική καλοήθων - κακοήθων όγκων και κύστεων 

στοματογναθοπροσωποτραχηλικής περιοχής. 

22. Χειρουργική και παθολογία κροταφογναθικής διαρθρώσεως. 

23. Αντιμετώπιση συγγενών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών (χειλεο-γναθο-

υπερωιοσχιστιών κ.α.). 

24. Χειρουργική καλοήθων και κακοήθων παθήσεων των σιελογόνων αδένων. 

25. Θεραπεία κάθε άλλης βλάβης των μαλακών και σκληρών ιστών που α π α ι τ ε ί χειρουργική 

παρέμβαση στη στοματογναθοπροσωποτραχηλική περιοχή. 

26. Εφαρμογές Laser στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική. 

27. Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική. 

28. Επανορθωτική Μικροχειρουργική στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική. 

29. Εκπαίδευση στους υπερήχους στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1 ο _ 12° 

7ο - 12ο 
εξάμηνο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής 

(ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού (KO), 
Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

26 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (Σελ. 113, Μάθημα 98) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το 2010. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Όχι. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Τόμος 1 ο ς , Τόμος 2ο ς (υπό εκτύπωση). 
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Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Καθ’ ολοκληρία καλύπτεται η ύλη από τ α βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, όταν χρειασθεί. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Κατά τ ο μάθημα. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Μετά κάθε μάθημα συνεργασία σε οτιδήποτε χρειάζονται και επικοινωνία με e-mail γ ια κάθε 

προβληματισμό τους. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Εισαγωγή στην έρευνα και συγκριτική παρουσίαση παλαιότερων απόψεων σε σχέση με 

σημερινά δεδομένα. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ* 60-80% Χ* 80-100% εν γνωρίζω 

Ανάλογα με το εξάμηνο (Χειμερινό ή Θερινό) 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Όχι 
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Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με γραπτές εξετάσεις, όπου οι φ ο ι τ η τ έ ς χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα έχει 

δ ιαφορετικά θέματα. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Ικανοποιητική επάρκεια και π ο ι ό τ η τ α των αιθουσών. Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός 

παρέχεται από εμάς τους ίδιους. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Ικανοποιητική π ο ι ό τ η τ α χώρων και εξοπλισμού. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Γίνεται προβολή Video και διαφανειών με τ η χρήση του Powerpoint. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Μέσω πρόσβασης στο Internet. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Το μάθημα γίνεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η προβολή των slides με Projector. 

Επιπλέον υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο από τ ο e-class. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

ιατ ίθενται ερωτήσεις που καλύπτουν τ ο σύνολο της ύλης τ ο υ μαθήματος μέσω της 

πλατφόρμας e-τάξη. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Πρόκειται γ ια κλινικό μάθημα. εν υπάρχει εργαστηριακή εκπαίδευση. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 
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Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Γίνεται χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της πλατφόρμας e-τάξη. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

7.0-8.4 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

8.5-10.0 

90% 

90% 

90% 

90% 

90% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9-10 

9-10 

9-10 

9-10 

9-10 
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Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής 

Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 

ιευθυντής: Αν. Καθηγητής Οθ. Παπαδόπουλος 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Ιατρική 

Χειρουργικός 

ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / Καθηγητής 

Γναθοπροσωπική Χειρουργική 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήµατος 

MED257, Προπτυχιακό Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Αρχές Χειρουργικής - Νόσοι Προσώπου, Στόματος και Γνάθων και η Χειρουργική τους 
αντιμετώπιση: 
16. Μέθοδοι διάγνωσης των ανωμαλιών, βλαβών, νοσημάτων και παθήσεων του στόματος, 

προσώπου, σπλαγχνικού κρανίου και των γύρω ιστών. 
17. Αναγνώριση των κλινικών εκδηλώσεων των συστηματικών νόσων στην παραπάνω 

περιοχή. 
18. Μέθοδοι διερεύνησης και βιοψίας. 
19. Αντιμετώπιση επειγουσών γναθοπροσωπικών περιπτώσεων. 
20. Γενικές αρχές της εφαρμογής της χειρουργικής επιστήμης. 
21. Επανορθωτική και αισθητική Χειρουργική προσώπου. 
22. Επούλωση τραύματος - δερματικά μοσχεύματα - αλλομοσχεύματα. 
23. Αποκατάσταση ελλειμμάτων τραχηλοπροσωπικής χώρας με μυϊκούς, μυοδερματικούς, 

σύνθετους κρημνούς, όπως και με τεχνικές μικροχειρουργικής. 
24. Όγκοι σπλαγχνικού κρανίου, τραχήλου, παίδων και ενηλίκων. 
25. Κρανιοπροσωπικές διαμαρτίες διαπλάσεως. 
26. Φυσιολογία και Παθολογία των σιελογόνων αδένων. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Βασικά στοιχεία Χειρουργικής Προσώπου, Στόματος και Γνάθων, χρήσιμα για οποιαδήποτε 
ειδικότητα και αν ακολουθήσουν οι φοιτητές μας. 
3. Χειρουργική Στόματος. 
4. Αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων. 
5. Τραυματολογία του Στοματο-γναθο-προσωπικού συμπλέγματος και των γύρω ιστών. 
6. Χρήση ελεύθερων και μισχωτών κρημνών και τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων ή 

αλλομοσχευμάτων στην άνω και κάτω γνάθο. 
7. Επανορθωτική χειρουργική μαλακών και σκληρών ιστών του προσώπου -

μικροχειρουργική. 
8. Ορθογναθική, κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες και αισθητική χειρουργική του προσώπου. 
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9. Προσωπαλγίες. 

10. ιατατ ική οστεογένεση προσωπικού κρανίου. 

1 1 . Χειρουργική και παθολογία νόσων τ ο υ γναθιαίου άντρου. 

12. Χειρουργική καλοήθων - κακοήθων όγκων και κύστεων 

στοματογναθοπροσωποτραχηλικής περιοχής. 

13. Χειρουργική και παθολογία κροταφογναθικής διαρθρώσεως. 

14. Αντιμετώπιση συγγενών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών (χειλεο-γναθο-

υπερωιοσχιστιών κ.ά.). 

15. Χειρουργική καλοήθων και κακοήθων παθήσεων των σιελογόνων αδένων. 

16. Θεραπεία κάθε άλλης βλάβης των μαλακών και σκληρών ιστών που α π α ι τ ε ί χειρουργική 

παρέμβαση στη στοματογναθοπροσωποτραχηλική περιοχή. 

17. Εφαρμογές Laser στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική. 

18. Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική. 

19. Επανορθωτική Μικροχειρουργική στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική. 

20. Εκπαίδευση στους υπερήχους στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

·|ο _ ·|2° 

7ο - 12ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

26 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι (Σελ. 113, Μάθημα 98) 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το 2010. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Τόμος 1 ο ς , Τόμος 2ο ς (υπό εκτύπωση). 
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Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Καθ’ ολοκληρία καλύπτεται η ύλη από τ α βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, όταν χρειασθεί. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Κατά τ ο μάθημα. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Μετά κάθε μάθημα συνεργασία σε οτιδήποτε χρειάζονται και επικοινωνία με e-mail γ ια κάθε 

προβληματισμό τους. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Εισαγωγή στην έρευνα και συγκριτική παρουσίαση παλαιότερων απόψεων σε σχέση με 

σημερινά δεδομένα. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Όχι. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% Χ* 60-80% Χ* 80-100% εν γνωρίζω 

* Ανάλογα με το εξάμηνο (Χειμερινό ή Θερινό) 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με γραπτές εξετάσεις, όπου οι φ ο ι τ η τ έ ς χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα έχει 

δ ιαφορετικά θέματα. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Ικανοποιητική επάρκεια και π ο ι ό τ η τ α των αιθουσών. Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός 

παρέχεται από εμάς τους ίδιους. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Ικανοποιητική π ο ι ό τ η τ α χώρων και εξοπλισμού. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Γίνεται προβολή Video και διαφανειών με τ η χρήση του Powerpoint. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Μέσω πρόσβασης στο Internet. 

Πώς κρίνετε συνολικά τ η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Το μάθημα γίνεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η προβολή των slides με Projector. 

Επιπλέον υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο από τ ο e-class. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

ιατίθενται ερωτήσεις που καλύπτουν τ ο σύνολο της ύλης τ ο υ μαθήματος μέσω της 

πλατφόρμας e-τάξη. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Πρόκειται γ ια κλινικό μάθημα. εν υπάρχει εργαστηριακή εκπαίδευση. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 
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Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
Γίνεται χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της πλατφόρμας e-τάξη. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

7.0-8.4 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

8.5-10.0 

90% 

90% 

90% 

90% 

90% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9-10 

9-10 

9-10 

9-10 

9-10 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 
μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική «ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ» 

Χειρουργικός 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ 
ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Πλαστική Χειρουργική (Μάθηµα κατ’ επιλογήν) 

Όθων Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής 

00560 

9 Ηµέρες 

Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική «ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ» 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 
Βασικές αρχές της Πλαστικής Χειρουργικής. 
Στο µάθηµα ο φοιτητής έρχεται σε επαφή µε το αντικείµενο της Πλαστικής Χειρουργικής 
ως σύνολο. Στα κεφάλαια συµπεριλαµβάνεται η επούλωση του τραύµατος, οι µέθοδοι 
συρραφής, το αντικείµενο της επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, 
το έγκαυµα και συγγενείς ανωµαλίες. Επίσης ένα σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης έχει 
να κάνει µε τη Χειρουργική Ογκολογία των κακοήθων νεοπλασιών του δέρµατος και των 
µαλακών µορίων. 
Τέλος, στο µάθηµα διδάσκεται ο τρόπος σκέψης, η τήρηση των ιεραρχιών καθώς και η ηθική 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον επαρκή Πλαστικό Χειρουργό. 

Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 
1. Η αναβάθµιση της Ειδικότητας σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα. 
2. Η επαφή µε το αντικείµενο της Πλαστικής Χειρουργικής που αποτελεί µία από τις πιο 

απαιτητικές Χειρουργικές Ειδικότητες (που χαρακτηρίζεται από τεράστια ζήτηση, 
αναµονή αλλά και χρόνο ειδίκευσης). 

3. Η διδασκαλία του τρόπου αντιµετώπισης στην πράξη, δεκάδων κλινικών προβληµάτων 
που σχετίζονται µε την ειδικότητα (ογκολογία δέρµατος, µελάνωµα, έγκαυµα, συγγενείς 
ανωµαλίες, αποκατάσταση ελλειµµάτων). 

4. Η βελτιστοποίηση της σκέψης του κλινικού γιατρού, ασχέτως µε το γνωστικό αντικείµενο 
που τελικώς θα ακολουθήσει. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη ύλη 
1. Βασικές αρχές Πλαστικής Χειρουργικής 
2. Συγγενείς Ανωµαλίες 
3. Χειρουργικές Παθήσεις του δέρµατος και του υποδορίου 
4. Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου 
5. Χειρουργική Άκρας Χειρός 
5. Επανορθωτική Μικροχειρουργική 
6. Χειρουργική Κάτω Άκρου 
7. Αισθητική Χειρουργική 
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8. Εγκαυματική νόσος 

9. Laser στην πλαστική χειρουργική 

Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής βρίσκεται υπό εγκατάσταση στο ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ στο Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ. Η εγκατάσταση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω μη 

ύπαρξης μελών ΕΠ, δηλαδή λόγω μη στελέχωσης της Κλινικής. 

Η δραστηριότητα της Κλινικής γίνεται στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ και στο Γ.Ν.Α. ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ, 

όπου γίνονται και τ α μαθήματα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α 

560 

Β Γ 

Ε Όχι 

Ε 

Όθων 
Παπαδόπουλος 

Ζ 

Ναι 

Η 

5 

Θ 

2 

Ι 

30 

Κ 

29 

Λ 

2 

Μ 

18 

Ν 

Όχι 

Ξ 

Όχι 

Ο 

Ναι 

Π 

Ναι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση τ ο υ μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 

Κατανομή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κ.λπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): 
Συγγραφή πορείας νόσου, αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, 
επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθµός ωρών 

18 

-

5 

Ναι 

-

% 
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Πως διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 

Υπάρχει επικάλυψη με τ η γναθοπροσωπική χειρουργική και τ η μικροχειρουργική 

Πως προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Το σύγγραμα «Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική» - Εκδόσεις Πασχαλίδη και 

Σημειώσεις γ ια την Εγκαυματική Νόσο και τ α Laser στην Πλαστική Χειρουργική 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 

Γίνεται ανά ακαδημαϊκό έτος 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το 20%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ό χ ι . 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Με ανακοινώσεις στο χώρο και ηλεκτρονικά (e-τάξη). 

Άλλες συμμετοχές 

Συμμετοχή στη διδασκαλία των φ ο ι τ η τ ώ ν της Β’ Προπαιδευτική Χειρουργικής Κλινικής 

και της Α’ Χειρουργικής Κλινικής τ ο υ Λαϊκού Νοσοκομείου και στο κατ’ επιλογήν μάθημα 

Παθήσεων τ ο υ Μ α σ τ ο ύ (Υπεύθυνος κ. Χρ. Μαρκόπουλος). 

Συμμετοχή σε στρογγυλά τ ρ α π έ ζ ι α και διαλέξεις στη Β’ Χειρουργική Κλινική τ ο υ Αρεταιείου 

(Υπεύθυνος . Βώρος) και στην Α’ Προπαιδευτική Κλινική τ ο υ Ε.Κ.Π.Α. (Ιπποκράτειο, 

Υπεύθυνος Γ. Ζωγράφος). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μέλη ΔΕΠ 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος /Ασκησης 

Ονοματεπώνυμο 

Όθων Παπδόπουλος 

Ιατρική ειδικότητα 

Πλαστικός Χειρουργός 

Παν/κή 
βαθμίδα 

Καθηγητής 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

1. Λυκούδης Ευστάθιος 
2. εμίρη Ευτέρπη 
3. Ιατρού Ιωάννης 
4. Στρατηγός Αλέξανδρος 

Ιατρική ειδικότητα 

Πλαστ. Χειρουργός 
Πλαστ. Χειρουργός 
Γναθοχειρουργός 

ερματολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

'Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 3Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
4Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Άλλοι διδάσκοντες 

Ονοματεπώνυμο 

Χάμψας Γρηγόριος 

Κωστόπουλος Επαμεινώνδας 

Ιατρική ειδικότητα 
Εργασιακή σχέση 

στην κλινική και έτος 
έναρξης της σχέσης 

Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης 

Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Μ 

Μ 

Αλλο ιατρικό προσωπικό που συμπράττει στην κλινική εκπαίδευση 

Γ.2.1. Ειδικευόμενοι ιατροί 

Συνολικός αριθμός 
Ώρες εβδομαδιαίας 

απασχόλησης στην εκπαίδευση 

-

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Πολύ καλή. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Κλινική υπό εγκατάσταση. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Κλινική υπό εγκατάσταση. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 
Κλινική υπό εγκατάσταση. 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου. 
Κλινική υπό εγκατάσταση. 

Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των 
Πανεπιστημιακών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 
Υπάρχει, αλλά δεν είναι σε εφαρμογή λόγω μη εγκατάστασης και λειτουργίας της Κλινικής. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι (Κλινική υπό εγκατάσταση). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Κλινική υπό εγκατάσταση. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
(Κλινική υπό εγκατάσταση). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
(Κλινική υπό εγκατάσταση). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
(Κλινική υπό εγκατάσταση). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(Κλινική υπό εγκατάσταση). 
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ΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται 

ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το 

σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει 

χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα 

σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Ονομασία και κωδικός Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική «ΠΓΝΑ ΛΑΙΚΟ» 

Χειρουργικός 

Υπεύθυνος μαθήματος / ιευθυντής Κλινικής 

Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού μαθήματος/άσκησης 

Όθων Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πλαστικής 
Χειρουργικής 

Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική «ΠΓΝΑ 
ΛΑΙΚΟ» 

25/02/2011 

29/11/2010 - 09/12/2010 

Βαθμολογική Κλίμακα 

Κακή 

1 

Μέτρια 

2 

Καλή 

3 

Πολύ καλή 

4 

Άριστη 

5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

Κλινικό μάθημα/άσκηση 

Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής άσκησης 
την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της 
κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη 
λειτουργία της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε στην 
εκπαίδευσή σας. 

Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού στη 
βελτίωση των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης 
ενός διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 
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Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου κατά 
τη διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων που 
διδαχθήκατε 

Εκτιμήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των 
σχετικών θεμάτων 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και των 
συγγραμμάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιμήστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των εποπτικών μέσων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
ειδικευομένων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των 
επιμελητών 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων του Καθηγητή 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε ασθενείς 
της συγκεκριμένη κλινικής 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής εξέτασης 
σε ασθενείς της συγκεκριμένης κλινικής 

Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην 
διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσημάτων 

Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες Χ 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν 
λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

όθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Ο/Η διδάσκων/ουσα 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της κλινικής 
άσκησης/μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να 
για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, 
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές); 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 
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Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό: 

Πώς κρίνετε τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

1 2 3 4 5 

Χ 

Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την βελτίωση του κλινικού μαθήματος/άσκησης: 
Πολύ ενδιαφέροντα τα μαθήματα και ελπίζουμε να συνεχίσει η προβολή των 
βιντεοσκοπημένων επεμβάσεων καθώς και η επίσκεψη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο στη 
Μονάδα Εγκαυμάτων γιατί είναι πού χρήσιμη και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φοιτητών. 

Εγώ ο/η φοιτητής/τρια 

Παρακολουθώ καθηµερινά τις δραστηριότητες της κλινική 

Παρακολουθώ καθηµερινά τα µαθήµατα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνοµαι συστηµατικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηµατικά την ύλη 

1 2 3 4 5 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 
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Β’ Αναισθησιολογική Κλινική 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 

ιευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ. Γερολουκά- Κωστοπαναγιώτου 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Ιατρική 

Χειρουργικός 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ/ Καθηγήτρια 

Αναισθησιολόγος / Εντατικολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

652 

Τίτλος Μαθήματος 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (διατομεακό γίνεται σε συνεργασία με τη Β΄ 
Κλινική Εντατικής Θεραπείας στο ΑΤΤΙΚΟΝ) 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση όλων των επειγόντων περιστατικών από τον μη ειδικό 

γιατρό και πριν από την είσοδο τους στο Νοσοκομείο (στην κοινότητα ή στα κέντρα υγείας 

ή σε εξωτερικά ιατρεία περιφερικών νοσοκομείων), όπου δεν υπάρχει η συχνά δυνατότητα 

πλήρους εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου των ασθενών. 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Γενικές αρχές Επείγουσας Ιατρικής - Οργάνωση ΤΕΠ -
Μεταφορά βαρέως πασχόντων - Ιατρική Καταστροφών 
(διαχείριση κρίσης-διαλογή ασθενών) 

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 
Υποστήριξη αεραγωγού 

Βλαπτικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες- Πνιγμός -
Αναφυλακτικό shocκ, ήγματα φιδιών - εντόμων, 

Αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία - Επείγουσα 
αντιμετώπιση λοιπών τραυματικών κακώσεων 

ιαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση καταπληξίας 
(shock) 

Επείγοντα Χειρουργικά προβλήματα (60 min). 

Επείγουσα αντιμετώπιση αιματολογικών διαταραχών (30 min) 

Επείγοντα αναπνευστικά προβλήματα 

Α. Αρμαγανίδης και μέλη 
Β’ ΠΚ Εντατικής Θεραπείας 

Γ. Κωστοπαναγιώτου και μέλη 
Β’ ΠΚ Αναισθησιολογίας 

Γ. Κωστοπαναγιώτου και μέλη 
Β’ ΠΚ Αναισθησιολογίας 

Γ. Πέρρος και μέλη 
΄ Χειρουργικής 

Η. Τσαγκάρης 
Β’ ΠΚ Εντατικής Θεραπείας 

Γ. Καρατζάς και μέλη 

Γ΄ Χειρουργικής 
Α. Τραυλού και μέλη 
Αιματολογικού Εργαστηρίου 

Γ. ημόπουλος 
Β’ ΠΚ Εντατικής Θεραπείας 
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Καταστολή και Αναλγησία στον βαρέως πάσχοντα 
ηλητηριάσεις 

ιαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών 

Επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα (60 min) 
Επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά (30 min) 

ιαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση ασθενούς με 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
Επείγουσα αντιμετώπιση Γυναικολογικών και Ουρολογικών 
προβλημάτων 

Επείγοντα Νευρολογικά προβλήματα (45 min) 
Επείγοντα Ψυχιατρικά προβλήματα. (45 min) 

Επείγοντα παθολογικά προβλήματα 
Επείγουσα αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων 

Επείγοντα ΩΡΛ προβλήματα (45 min) 

Επείγοντα Οφθαλμολογικά προβλήματα (45 min) 

Γ. Κωστοπαναγιώτου και μέλη 
Β’ ΠΚ Αναισθησιολογίας 

. Βλαχάκος . 
Β’ Παν Παθολογική Κλινική 

Λ. Ραλλίδης, Β’ Καρδιολογική ΠΚ 
Μέλη Β’ Καρδιοχειρουργικής ΠΚ 

Σ. Σγούρος 
Β’ Νευροχειρουργική Κλινική 
Ε. Σαλαμαλέκης και μέλη 
Γ Π Γυναικ/γικής Κλινικής 

Στεφανής, Β΄ Νευρολογικής ΠΚ 
Χριστοδούλου, Β΄ Ψυχιατρικής ΠΚ 

Α. Αντωνιάδου 
' Παν Παθολογική Κλινική 

Μαραγκουδάκης 
Β’ Π. ΩΡΛ Κλινικής 
Παπαθανασίου 
Β’ Π Οφθαλμ/γικής Κλινικής 

Υπεύθυνοι 

Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν» 

Α. Αρμαγανίδης, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ «Αττικόν» 

Τα μαθήματα γίνονται στο ΠΓΝ «Αττικόν», Κεντρικό Αμφιθέατρο, κάθε ευτέρα 15:30- 18:30 

(δύο διδακτικές ενότητες κάθε φορά). 

Γίνεται επίσης μια κλινική άσκηση στην ΚΑΡΠΑ (στο ΑΤΤΙΚΟΝ) και μια κλινική άσκηση στο 

ΕΚΑΒ (το σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα). 

Οι προαναφερόμενες 2 κλινικές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους φ ο ι τ η τ έ ς , 

προκειμένου να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φ ο ι τ η τ έ ς με την αντιμετώπιση 

των επειγόντων περιστατικών πριν από την είσοδο τους στο Νοσοκομείο (στην κοινότητα ή 

σ τ α κέντρα υγείας ή σε εξωτερικά ιατρεία περιφερικών νοσοκομείων), όπου δεν υπάρχει η 

συχνά δ υ ν α τ ό τ η τ α πλήρους εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου των ασθενών. 

Πρόκειται γ ια μάθημα Επιστημονικής Περιοχής, είναι διατομεακό και η φιλοσοφία τ ο υ είναι η 

ενιαία διδασκαλία της προνοσοκομειακής αντιμετώπισης των επειγόντων κάθε ειδικότητας 

από τους ειδικούς (καρδιολόγους, πνευμονολόγους, χειρουργούς κλπ.). 

Είδος Μαθήµατος 

Εξάµηνο Διδασκαλίας 
1 ο – 12° 

7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο κ α ι 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής (ΥΕ), 

Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθηµα Κορµού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης 

(ΚΑ) 

ΚΑ 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

15 

Εργα
στήρια 

0 

Μικρές 
ομάδες 

Όχι 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

3 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Όχι (Ναι σε προηγούµενο) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

2009. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

ΝΑΙ εστιάζουµε όµως στην προνοσοκοµειακή αντιµετώπιση και έχουµε στενή συνεργασία µε 

τ α µέλη ΕΠ των άλλων ειδικοτήτων γ ια να αποφεύγονται οι επικαλύψεις. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Μ ε τ ά φ ρ α σ η τ ο υ Βιβλίου 

a. «Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής», των O. John Ma, David M. Cline, Judith E. Tintinalli, 

Gabor D. Kelen, J. Stephan Stapczynski - American College of Emergency Physicians. 6η 

ΕΚ ΟΣΗ Μ ε τ ά φ ρ α σ η - Επιµέλεια: Γ. Κωστοπαναγιώτου, Α. Αρµαγανίδης, Εκδόσεις Π. Χ. 

Πασχαλίδη, Αθήνα (2006). 

b. «Επείγουσα Ιατρική», των Kevin J. Knoop, Lawrence B. Stack, Alan B. Storrow - McGraw 

Hill, Μ ε τ ά φ ρ α σ η - Επιµέλεια: Γ. Κωστοπαναγιώτου και συν., Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. 

Πασχαλίδης, Αθήνα (2008). 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Από τους διδάσκοντες ανά έτος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Ό λ η η ύλη. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ό χ ι . 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Ανακοινώσεις, διανοµή φυλλαδίων και συζήτηση στο αµφιθέατρο. 
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Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ό χ ι κανονίζονται RDV όταν χρειάζεται με τ η γραμματεία. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αποτελεί μέρος τ ο υ μαθήματος τ ο οποίο λόγω της φύσης του δεν προσφέρεται γ ια έρευνα. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ναι επίσκεψη και εκπαιδευτική άσκηση στο ΕΚΑΒ. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% Χ 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Όχι 

Όχι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Γραπτή εξέταση. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 
Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Επαρκείς και κατάλληλες, ο εξοπλισμός έχει αγορασθεί με δωρεές προς την Κλινική μέσω 
ΕΛΚΕ. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 
Άσκηση ΚΑΡΠΑ και στο ΕΚΑΒ. Τα προπλάσματα που χρησιμοποιούνται είναι παλαιά και 
έχουν φθαρεί, ο δε αριθμός τους δεν επαρκεί. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 
Όχι. 

Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 
Ανεπαρκείς. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Όχι μόνο PowerPoint για τις παρουσιάσεις. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Όχι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Αρνητικά, περιορισμένες αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, παλαιός εξοπλισμός όχι σε 
μόνιμη θέση (απαιτείται εγκατάσταση σε κάθε μάθημα). 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όχι. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
Όχι. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι συνήθως µετά την έναρξη του εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2008-2007 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

0 

0 

0 

4-4,9 

0 

0 

0 

5-5,9 

0 

0 

0 

6.0-6.9 

5 

2 

1 

7.0-8.4 

25 

18 

14 

8.5-10.0 

70 

80 

85 

Χ 

Χ 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9,5 

9,7 

9,8 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
ΟΧΙ έντυπο, συζήτηση στο τέλος των µαθηµάτων στο αµφιθέατρο. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Βελτίωση του προγράµµατος για την επόµενη χρονιά µε βάση τις υποδείξεις των φοιτητών 
και το αποτέλεσµα των εξετάσεων. 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 

μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

ΕΚΠΑ 

Ιατρική 

Ιατρική 

Χειρουργικός - Παθολογικός (διατομεακό) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ 
ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Ωρών 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική 

Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά -Κωστοπαναγιώτου, 
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας 

Καθηγητής Απόστολος Αρμαγανίδης 
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας 

000652 

27 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος-Άσκησης 

Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση όλων των επειγόντων περιστατικών από τον μη ειδικό 

γιατρό και πριν από την είσοδο τους στο Νοσοκομείο (στην κοινότητα ή σ τ α κέντρα υγείας 

ή σε εξωτερικά ιατρεία περιφερικών νοσοκομείων), όπου δεν υπάρχει η συχνά δ υ ν α τ ό τ η τ α 

πλήρους εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου των ασθενών. 

Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα της Κλινικής Άσκησης 

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φ ο ι τ η τ έ ς με την αντιμετώπιση των 

επειγόντων περιστατικών πριν από την είσοδο τους στο Νοσοκομείο (στην κοινότητα ή σ τ α 

κέντρα υγείας ή σε εξωτερικά ιατρεία περιφερικών νοσοκομείων), όπου δεν υπάρχει η συχνά 

δ υ ν α τ ό τ η τ α πλήρους εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου των ασθενών. 

Γίνονται 2 κλινικές ασκήσεις - φροντ ιστήρια ένα για την εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν στην 

καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε πρόπλασμα και ένα στο ΕΚΑΒ για εξοικείωση 

των φ ο ι τ η τ ώ ν με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τ ο υ και με τ ις βασικές αρχές π ρ ο -

νοσοκομειακής αντιμετώπισης και μεταφοράς των ασθενών στην ελληνική πραγματ ικότητα. 

Περιεχόµενο του µαθήµατος – διδασκόµενη ύλη 
Πρόγραµµα µαθηµάτων 

Γενικές αρχές Επείγουσας Ιατρικής - Οργάνωση ΤΕΠ -
Μεταφορά βαρέως πασχόντων - Ιατρική Καταστροφών 
(διαχείριση κρίσης-διαλογή ασθενών) 

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 
Υποστήριξη αεραγωγού 

Βλαπτικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες- Πνιγμός -
Αναφυλακτικό shocκ, ήγματα φιδιών - εντόμων, 

Μέλη ΕΠ 
Β’ ΠΚ Εντατικής Θεραπείας 

Μέλη ΕΠ 
Β ’ ΠΚ Αναισθησιολογίας 

Μέλη ΕΠ 
Β ’ ΠΚ Αναισθησιολογίας 
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Αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία - Επείγουσα 
αντιμετώπιση λοιπών τραυματικών κακώσεων 

Μέλη ΕΠ 

΄ Χειρουργικής 



ιαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση καταπληξίας 
(shock) 

Επείγοντα Χειρουργικά προβλήματα (60 min). 
Επείγουσα αντιμετώπιση αιματολογικών διαταραχών (30 
min) 

Επείγοντα αναπνευστικά προβλήματα 

Καταστολή και Αναλγησία στον βαρέως πάσχοντα 
ηλητηριάσεις 

ιαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών 

Επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα (60 min) 
Επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά (30 min) 

ιαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση ασθενούς με 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
Επείγουσα αντιμετώπιση Γυναικολογικών και Ουρολογικών 
προβλημάτων 

Επείγοντα Νευρολογικά προβλήματα (45 min) 
Επείγοντα Ψυχιατρικά προβλήματα (45 min) 

Επείγοντα παθολογικά προβλήματα 
Επείγουσα αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων 

Επείγοντα ΩΡΛ προβλήματα (45 min) 
Επείγοντα Οφθαλμολογικά προβλήματα (45 min) 

Μέλη ΕΠ 
Β’ ΠΚ Εντατικής Θεραπείας 

Μέλη ΕΠ, Γ Χειρουργικής 
Μέλη ΕΠ, Αιματολογικού Εργαστηρίου 

Μέλη ΕΠ, Β’ ΠΚ Εντατικής Θεραπείας 

Μέλη ΕΠ 
Β’ ΠΚ Αναισθησιολογίας 

Μέλη ΕΠ, Β’ Παν Παθολογική Κλινική 

Μέλη ΕΠ 
Β’ Καρδιολογική ΠΚ 
Β’ Καρδιοχειρουργικής ΠΚ 

Μέλη ΕΠ 
Β’ Νευροχειρουργική Κλινική 
Μέλη ΕΠ 
Γ Π Γυναικ/γικής Κλινικής 

Μέλη ΕΠ, Β΄ Νευρολογικής ΠΚ 
Μέλη ΕΠ, Β΄ Ψυχιατρικής ΠΚ 

Μέλη ΕΠ 
' Παν Παθολογική Κλινική 

Μέλη ΕΠ, Β’ Π. ΩΡΛ Κλινικής 
Μέλη ΕΠ, Β’ Π Οφθαλμ/γικής Κλινικής 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθημα 
Άσκηση 

Επείγουσα 
Προνοσο
κομειακή 
Ιατρική 

Α 

652 

Β 

169 

Γ 

Ε Όχι 

Ε 

Γερολουκά - Κω
στοπαναγιώτου 
Γεωργία, Β’ Αναι-
σθησιολογική 
Αρμαγανίδης Απ., 
Β Εντατικής Θερ. 

Ζ 

Όχι 

Η 

20 

Θ 

Όχι 

Ι 

150 

Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π 

100 7 3 Όχι Όχι Όχι Όχι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 
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Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση τ ο υ μαθήματος από φ ο ι τ η τ έ ς (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 

Κατανοµή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού µαθήµατος (σημειώστε αριθμό ωρών και 

ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις-Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κ.λπ. 

Αριθµός ωρών 

21 

6 

Ναι 

Ό χ ι 

% 

90% 

10% 

10% 

Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 

Υπάρχει ενός βαθμού επικάλυψη αλλά εστιάζουμε κύρια στην προνοσοκομειακή 

αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και έχουμε στενή συνεργασία με τ α μέλη 

ΕΠ των άλλων ειδικοτήτων που συμμετέχουν και διδάσκουν τ α γνωστικά αντικείμενα της 

ειδικότατας τους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Ανά έτος γίνεται συνάντηση των μελών ΕΠ των 2 Κλινικών (Εντατικής Θεραπείας και 

Αναισθησιολογικής) και γίνεται ανασκόπηση των προβλημάτων και προτάσεις γ ια τ η λύση 

τους. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

a. «Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής», των Ο. John Ma, David Μ . Cline, Judith E. Tintinalli, 

Gabor D. Kelen, J. Stephan Stapczynski - American College of Emergency Physicians. 6 Η 

ΕΚ ΟΣΗ Μ ε τ ά φ ρ α σ η - Επιμέλεια: Γ. Κωστοπαναγιώτου, Α. Αρμαγανίδης, Εκδόσεις Π. Χ. 

Πασχαλίδη, Αθήνα (2006). 

b. «Επείγουσα Ιατρική», των Kevin J. Knoop, Lawrence Β. Stack, Alan Β. Storrow - McGraw 

Hill, Μ ε τ ά φ ρ α σ η - Επιμέλεια: Γ. Κωστοπαναγιώτου και συν., Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. 

Πασχαλίδης, Αθήνα (2008). 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 

Προς τ ο παρόν όχι γ ι α τ ί είναι π ρ ό σ φ α τ η η έναρξη διεξαγωγής μαθημάτων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

90% τουλάχιστον. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ό χ ι . 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Με ανακοινώσεις στις κλινικές στη Γραμματεία της Σχολής και σ τ α σχετικά sites 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΙΜΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μέλη ΔΕΠ (7 Μέλη ΔΕΠ της Β’ ΠΚΕΘ και 5 Μέλη ΔΕΠ της Β'ΠΚΑ) 

Διευθυντής Κλινικής Ιατρείου - Υπεύθυνος Κλινικού Μαθήματος /Ασκησης 

Ονοματεπώνυμο 

Αρµαγανίδης Απόστολος 

Γερολουκά -
Κωστοπαναγιώτου Γεωργία 

Ιατρική 
ειδικότητα 

Πνευµονολόγος 
Εντατικολόγος 

Αναισθησιολόγος 

Παν/κή 
βαθμίδα 

Καθηγητής 

Καθηγήτρια 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2009 

2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο Ιατρική ειδικότητα 

Γ. Γερολουκά- Κωστοπαναγιώτου Αναισθησιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2010 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο Ιατρική ειδικότητα 
Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Διδάσκοντες Γ βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Π. Ματσώτα 

Α. Πανταζή 
1 

Ιατρική ειδικότητα 

Αναισθησιολόγος 

Αναισθησιολόγος 

Έτος εκλογής 
ή προαγωγής 
στη βαθμίδα 

2009 

2009 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Δ' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Θ. Σαραντέας 

Χ. Μπατιστάκη 

Ιατρική ειδικότητα 

Αναισθησιολόγος, Εντατικολόγος 

Αναισθησιολόγος 

Έτος 
εκλογής 

2009 

2009 

Πλήρους = Π 
ή Μερικής = Μ 
απασχόλησης) 

Π 

Π 

Αλλο ιατρικό προσωπικό που συμπράττει στην κλινική εκπαίδευση 

Γ.2.1. Ειδικευόμενοι ιατροί 

Συνολικός αριθμός 

10 

Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης 
στην εκπαίδευση 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Το µάθηµα είναι διατοµεακό και εποµένως εύκολα από κάθε συνεργαζόµενη κλινική στο 

ΑΤΤΙΚΟΝ καλύπτονται οι ανάγκες από έµπειρα µέλη ΕΠ στην κάθε ειδικότητα. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Άλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συμπράττει στην 
κλινική εκπαίδευση 

εν υπάρχει άλλο προσωπικό με μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο ούτε στο Νοσοκομείο 
ΑΤΤΙΚΟΝ. Ακόμη και η γραμματειακή υποστήριξη των μαθημάτων γίνεται με την πρόσληψη 
συμβασιούχων γραμματέων που πληρώνονται από επιστημονικά προγράμματα. Κατά 
συνέπεια κατά διαστήματα προκύπτουν σημαντικές δυσλειτουργίες λόγω αλλαγής του 
προσωπικού με νέες και άπειρες γραμματείς. 

Γ.3.1. ιοικητικό προσωπικό 

Γ.3.1. Νοσηλευτές 

Γ.3.3. Τεχνικό προσωπικό 

Γ.3.4. Άλλοι* 

Συνολικός 
αριθµός 

0 

29 

0 

0 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Α 

7 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Β 

19 

Κατηγορία 
εκπαίδευσης Γ 

3 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 
Χ. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 
<50% έμπειροι νοσηλευτές. 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής / Ιατρείου. 

Κλινικό Μάθηµα/Άσκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθµός Κλινών 

Υπεύθυνος ιευθυντής (Ονοματεπώνυμο) 

Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική 

Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας 

Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου 

Μέλη ΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α 

1 

Β Γ 

2 2 

Ε 

12 (Επιμ. ΕΣΥ) 

Ζ 

0 

Η 

10 

Θ 

0 

Ι 

15 

Άλλοι 

Κ 

29 

Λ 

0 

Μ 

0 

Ν 

4 (Π 407/80) 

Ξ 

Ναι 

Ο 

Όχι 

Α = ιδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Β = ιδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Γ = ιδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό)) 

= ιδάσκοντες Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ε = Άλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 
Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ι = Υποψήφιοι ιδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Κ = Νοσηλευτές (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Λ = ιοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ν = Άλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 
Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των 
Πανεπιστημιακών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 
Όχι. εν υπάρχει κανονισμός ούτε καθηκοντολόγιο για το πάσης φύσεως προσωπικό της 
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κλινικής. Πρόκειται γ ια ένα γενικότερο πρόβληµα στις Πανεπιστηµιακές Κλινικές (αλλά και 

στις κλινικές τ ο υ ΕΣΥ) γ ια τ ο οποίο α π α ι τ ε ί τ α ι µάλλον συλλογική λύση, η οποία δεν δ ιαφαίνεται 

προς τ ο παρόν. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΕΝ συμμετέχουν ειδικευόμενοι στην εκπαίδευση φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

Γίνονται 2 κλινικές ασκήσεις - φροντ ιστήρια ένα για την εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν στην 

καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε πρόπλασµα και ένα στο ΕΚΑΒ για εξοικείωση 

των φ ο ι τ η τ ώ ν µε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του και µε τ ις βασικές αρχές π ρ ο -

νοσοκοµειακής αντιµετώπισης και µεταφοράς των ασθενών στην Ελληνική πραγµατ ικότητα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Τ Ω Ν ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της Κλινικής 

Άσκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή; 

εν περιλαµβάνεται η παρακολούθηση ασθενών στο συγκεκριµένο µάθηµα. 

Τι είδους κλινικές πράξεις αναλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης; 

Άσκηση σε προπλάσµατα µόνο για εκµάθηση εκτέλεσης ΚΑΡΠΑ (καρδιακές µαλάξεις, τεχνητή 

αναπνοή και διασωλήνωση) 

Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι φοιτητές; 

Ό χ ι ο φόρτος εργασίας είναι ελάχιστος. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Υ Π Ο Δ Ο Μ Η Τ Ω Ν ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. Αµφιθέατρο Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου ΑΤΤΙΚΟΝ, 250 

θέσεων. 

(β) 'Ωρες χρήσης. Κάθε ευτέρα 15:00-18:00. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Το αµφιθέατρο τ ο υ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου ΑΤΤΙΚΟΝ είναι ένα και µοναδικό για 

την κάλυψη των αναγκών όλων των Πανεπιστηµιακών Κλινικών του Νοσοκοµείου και κατά 

συνέπεια δεν επαρκεί. Υπάρχει ένα πλήρες πρόγραµµα χρήσης τ ο υ όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδος πρωί και απόγευµα, µε αποτέλεσµα όταν υπάρχουν άλλες έκτακτες εκδηλώσεις 

(π.χ. συνελεύσεις, επισκέψεις επισήµων, τελετές του Υπουργείου - ΥΠΕ - Πανεπιστήµιου, 

οµιλίες προσκεκληµένων καθηγητών) να αναβάλλονται µαθήµατα γ ια τ α οποία δεν υπάρχει 

στη συνέχεια διαθέσιµο αµφιθέατρο µέχρι τ ο τέλος τ ο υ διδακτικού εξαµήνου. Το ίδιο 

πρόβληµα υπάρχει εάν αναβληθούν µαθήµατα λόγω απεργιών, ενώ τ ο αµφιθέατρο δεν είναι 

επίσης διαθέσιµο για διενέργεια εξετάσεων κ α τ ά τ ις ηµεροµηνίες που ζητούν οι φοιτητές. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα 

Δεν χρησιμοποιούνται. 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) 'Ωρες χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Τα προπλάσµατα που χρησιµοποιούνται είναι παλαιά και έχουν φθαρεί, ο δε αριθµός τους 

δεν επαρκεί. Τα οπτικοακουστικά µέσα ανήκουν στις κλινικές και έχουν αποκτηθεί µέσω ΕΛΚΕ 

µετά από δωρεές ή από χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων. 
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Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Ό χ ι . 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. 

(περιγράψτε συνοπτικά). 

Ό χ ι . 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά). 

Ό χ ι . 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

Ό χ ι . 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Ανεπαρκής. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο 

συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 

Ό χ ι . 

Συνοπτική Περιγραφή της ιαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 

Κλασσική εξέταση των φ ο ι τ η τ ώ ν με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε 

μεθόδου στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. 

Συµβολή στη βαθµολογία % 

Κλινικό Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α 

150 

Β 

2 

Γ 

Γ Όχι 

Ε 

Όχι 

Ζ 

Όχι 

Η 

Όχι 

Θ 

Όχι 

Ι 

Όχι 

Κ 

Ναι 

Λ 

Όχι 

Μ 

Όχι 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις 

που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης 

των φοιτητών 

= Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΕΠ ( ΕΠ) ή ειδικευομένους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

Θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φ ο ι τ η τ έ ς κ α τ ά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φ ο ι τ η τ έ ς συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της 

κλινικής άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία α π ο φ ο ί τ ω ν τ ο υ τμήματός σε εξετάσεις απόκτησης 

ειδικότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών 

στην κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή 
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άλλες δεξιότητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ’ επέκταση στην 
άσκηση ιατρικού επαγγέλματος). 
Κλασσική εξέταση των φοιτητών µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των βασικών 
κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες. 
Όχι, κλασσικά το ποσοστά παρακολούθησης είναι χαµηλά και η συµµετοχή των φοιτητών 
συνεχώς µειώνεται (<10% το τελευταίο έτος). 

Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν 
οι φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 
άσκησης και ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε. 
Κλασσική εξέταση των φοιτητών µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. εν λαµβάνουν οι 
φοιτητές σχόλια στο µέσον της άσκησης. 

Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευομένους που περιγράφει 
την απόδοση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα 
όσον αφορά την αποκτηθείσα ικανότητά τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και 
να εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική 
θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση 
ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων). 

εν εφαρµόζεται. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 
Εντός 7-15 ηµερών συνήθως (ικανοποιητική στα πλαίσια λειτουργίας του ΕΚΠΑ και της 
Σχολής). 

Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος 
της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 

εν υπάρχουν. 

Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματός σε εξετάσεις 
απόκτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE 7 και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της 
ΕΕ, κλπ). 

εν υπάρχουν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; 
Επισυνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

εν γίνεται συστηµατικά αξιολόγηση αλλά απλή συζήτηση µε τους φοιτητές στο τέλος του 
έτους. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
καθενός από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

εν γίνεται συστηµατικά αξιολόγηση αλλά απλή συζήτηση µε τους φοιτητές στο τέλος του 
έτους. 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων; 

εν γίνεται συστηµατικά αξιολόγηση αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα ήταν πολύ χρήσιµη η 
θεσµοθέτηση της µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες για όλα τα µαθήµατα. 
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Τ Ο Μ Ε Α Σ ΥΓΕΙΑΣ Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ — Π Α Ι Α Ι Ο Υ 

Α’ Παιδιατρική Κλινική 

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 

ιευθυντής: Γ. Χρούσος 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή 

Υγείας Μητέρας-Παιδιού 

Γ. Π. ΧΡΟΥΣΟΣ / Α Βαθμίδος, Ε. ΖΟΥΜΑΚΗΣ / βαθμίδος 

Παιδιατρική, Μοριακή Βιοχημεία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήµατος 

Αγγλική Ιατρική Ορολογία (υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν) 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Η δημοσίευση νέων ιατρικών γνώσεων διεθνώς γίνεται πλέον στα αγγλικά. Περίπου 75 τοις 
εκατό των ιατρικών, βιολογικών και άλλων επιστημονικών όρων που έχουν σχέση με την 
ιατρική έχουν ελληνο-λατινική προέλευση, με υπεροχή εκείνων με ελληνική ρίζα. 
Μολονότι οι γνώστες της ελληνικής γλώσσας έχουν ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα, η 
ικανοποιητική εκμάθηση της αγγλικής ορολογίας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση 
της προόδου της ιατρικής επιστήμης και τέχνης. Το κατ’ επιλογή μάθημα της αγγλικής 
ιατρικής ορολογίας είναι εξαμηνιαίο. Συντονίζεται από τον καθηγητή κ. Γ. Χρούσο και 
τον Λέκτορα Ε. Ζουμάκη και διδάσκεται από μέλη ΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
πολύχρονη πείρα στην χρήση της αγγλικής και της ιατρικής ορολογίας, κυρίως του Ιατρικού 
Τμήματος. Η διδασκαλία ξεκινά με την ιστορία της εξέλιξης της ιατρικής ορολογίας από 
την Ιπποκρατική Ιατρική στην ελληνιστική και ρωμαϊκή ιατρική και εν συνεχεία διδάσκεται 
κατά συστήματα πάντοτε με βάση την ετυμολογία και ιστορία των λέξεων. Η διδασκαλία 
προϋποθέτει επαρκείς γνώσεις της αγγλικής γλώσσας από τους διδασκομένους. Το 
αποτέλεσμα είναι η μύηση των φοιτητών στην πλέον παγκόσμια ιατρική ορολογία και η 
δημιουργία προσλαβανουσών παραστάσεων πάνω στις οποίες θα βασιστούν για την δια 
βίου παρακολούθηση της ραγδαίας εξέλιξης της Ιατρικής. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Η μύηση των φοιτητών στην πλέον παγκόσμια ιατρική ορολογία και η δημιουργία 
προσλαβανουσών παραστάσεων πάνω στις οποίες θα βασιστούν για την δια βίου 
παρακολούθηση της ραγδαίας εξέλιξης της Ιατρικής. 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1°-120 

4° 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΓΓ 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚO 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

20 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

Διδακτικές 
Μονάδες 

26/εξάμηνο 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ναι/ προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 
στον Οδηγό Σπουδών; (Ναι/ 

Όχι) 
Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα μαθήματος; 
(Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι 
http://eclass.uoa.gr/courses/MED378/ 

Έχει γίνει στο τρέχον 
εξάμηνο αξιολόγηση του 

μαθήματος από τους 
φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

θα ξεκινήσει από το 
εαρινό εξάμηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Γίνεται πάγια με την έναρξη τ ο υ ακαδημαϊκού έτους από τους υπευθύνους τ ο υ μαθήματος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Dorland’s Medical Dictionary (βιβλίο). Σημειώσεις όλων των διδασκόντων στο e-class. Βιβλία 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Γίνεται πάγια με την έναρξη τ ο υ ακαδημαϊκού έτους από τους υπευθύνους τ ο υ μαθήματος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το μέγιστον. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι μέσω e-class και προτεινόμενων διαδικτυακών τόπων. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Παραδίδεται πρόγραμμα που περιλαμβάνει: περιεχόμενο του μαθήματος, αντικείμενο 

εκπαιδευτή, τόπο και χρόνο πραγματοποίησης των μαθημάτων. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
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Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Συνεχής και άμεση. Επιπλέον ο συντονιστής επικοινωνεί με όλους τους φ ο ι τ η τ έ ς με 

ανακοινώσεις στο e-class, από τ ο οποίο υπάρχει άμεση αμφίπλευρη επικοινωνία. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αποτελεί βασικό στόχο τ ο υ μαθήματος. Γίνεται παρουσίαση μέσω Internet της χρήσης της 

βάσης δεδομένων Pubmed και αναλύεται διεξοδικά η στρατηγική εύρεσης βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Καλούνται σε διαλέξεις μέλη ΕΠ από όλους τους τομείς της Ιατρικής. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τ ι ποσοστό φ ο ι τ η τ ώ ν κ α τ ά μέσο όρο παρακολουθεί τ ο θεωρητικό 

μέρος τ ο υ μαθήματος; 

0-20% 20-40% Χ 40-60% 60-80% 80-100% Χ εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Χ 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης 

θέματος. Ενίοτε δίδονται εργάσίες. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αμφιθέτρο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο με επαρκή 

χωρητ ικότητα και υποστηρικτικό εξοπλισμό. Ώ ρ ε ς χρήσης. 15.00-17.00. 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισµού και της διαθεσιµότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιµα τα εργαστήρια του µαθήµατος για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισµού και της 

διαθεσιµότητάς τους. 

Χρησιµοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά). 

Βάσεις δεδομένων: Pubmed, Web of Science, Scopus, ISI Science Scitation Index, online 

dictionaries. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι µαθησιακοί πόροι); 

Η βιβλιοθήκη της Ιατρικής είναι πλήρης. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 

Καλή. Μειονέκτημα αποτελε ί ότι οι φ ο ι τ η τ έ ς δικαιούνται μόνο ένα βιβλίο. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

µαθήµατος και πώς; 

Τα μαθήματα γίνονται με την βοήθεια προβολών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (power 

point). Μέσω Internet παρουσίαση και χρήση βάσεων δεδομένων (Pubmed κ.ά.). 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 

Προτείνονται διαδικτυακοι τόποι γ ια αναζήτηση της βιβλιογραφίας. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 

Μέσω e-class, e-mail και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Γραμματείας ιατρικής. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 

Ναι, π ά ν τ ο τ ε πολύ καθυστερημένα!!! 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 

προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

1% 

1% 

1% 

4-4,9 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

5-5,9 

7% 

7% 

7% 

6.0-6.9 

30% 

40% 

40% 

7.0-8.4 

40% 

30% 

30% 

8.5-10.0 

20% 

20% 

20% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

7,3 

6,7 

6,8 
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2004-2003 

2003-2002 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος θα ξεκινήσει από το τρέχον εαρινό εξαμηνο και θα 
γίνεται μέσω ερωτηματολογίου. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του περιεχομένου και της διδασκαλίας 
του μαθήματος. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή 

Υγείας Μητέρας-Παιδιού 

Γ. Π. Χρούσος/ Α βαθμίδος, Ε. Ζουμάκης / βαθμίδος 

Παιδιατρική, Μοριακή Βιοχημεία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Αγγλική Ιατρική Ορολογία (υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν) 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Η δημοσίευση νέων ιατρικών γνώσεων διεθνώς γίνεται πλέον στα αγγλικά. Περίπου 75 τοις 
εκατό των ιατρικών, βιολογικών και άλλων επιστημονικών όρων που έχουν σχέση με την 
ιατρική έχουν ελληνο-λατινική προέλευση, με υπεροχή εκείνων με ελληνική ρίζα. 
Μολονότι οι γνώστες της ελληνικής γλώσσας έχουν ένα σημαντικώτατο πλεονέκτημα, η 
ικανοποιητική εκμάθηση της αγγλικής ορολογίας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση 
της προόδου της ιατρικής επιστήμης και τέχνης. Το κατ’ επιλογή μάθημα της αγγλικής 
ιατρικής ορολογίας είναι εξαμηνιαίο. Συντονίζεται από τον καθηγητή κ. Γ. Χρούσο και 
τον Λέκτορα Ε. Ζουμάκη και διδάσκεται από μέλη ΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
πολύχρονη πείρα στην χρήση της αγγλικής και της ιατρικής ορολογίας, κυρίως του Ιατρικού 
Τμήματος. Η διδασκαλία ξεκινά με την ιστορία της εξέλιξης της ιατρικής ορολογίας από 
την Ιπποκρατική Ιατρική στην ελληνιστική και ρωμαϊκή ιατρική και εν συνεχεία διδάσκεται 
κατά συστήματα πάντοτε με βάση την ετυμολογία και ιστορία των λέξεων. Η διδασκαλία 
προϋποθέτει επαρκείς γνώσεις της αγγλικής γλώσσας από τους διδασκομένους. Το 
αποτέλεσμα είναι η μύηση των φοιτητών στην πλέον παγκόσμια ιατρική ορολογία και η 
δημιουργία προσλαβανουσών παραστάσεων πάνω στις οποίες θα βασιστούν για την δια 
βίου παρακολούθηση της ραγδαίας εξέλιξης της Ιατρικής. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Η μύηση των φοιτητών στην πλέον παγκόσμια ιατρική ορολογία και η δημιουργία 
προσλαβανουσών παραστάσεων πάνω στις οποίες θα βασιστούν για την δια βίου 
παρακολούθηση της ραγδαίας εξέλιξης της Ιατρικής. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1ο-12ο 

4ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΓΓ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚO 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

20 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

Διδακτικές 
Μονάδες 

26/εξάμηνο 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ναι/ προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 
στον Οδηγό Σπουδών; (Ναι/ 

Όχι) Σελίδα αναφοράς 
μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα μαθήματος; 
(Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι 
http://eclass uoa gr/courses/MED378/ 

Έχει γίνει στο τρέχον 
εξάμηνο αξιολόγηση του 

μαθήματος από τους 
φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

θα ξεκινήσει από το εαρινό 
εξάμηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Γίνεται πάγια με την έναρξη τ ο υ ακαδημαϊκού έτους από τους υπευθύνους του μαθήματος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

εν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φ ο ι τ η τ έ ς για τ ο συγκεκριμένο μάθημα. 

Dorland’s Medical Dictionary (βιβλίο). Σημειώσεις όλων των διδασκόντων στο e-class. Βιβλία 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Γίνεται πάγια με την έναρξη τ ο υ ακαδημαϊκού έτους από τους υπευθύνους του μαθήματος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Το μέγιστον. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι μέσω e-class και προτεινόμενων διαδικτυακών τόπων. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Παραδίδεται πρόγραμμα που περιλαμβάνει: 

e περιεχόμενο του μαθήματος 

d. αντικείμενο εκπαιδευτή 

e. τόπο και χρόνο πραγματοποίησης των μαθημάτων 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Συνεχής και άμεση. Επιπλέον ο συντονιστής επικοινωνεί με όλους τους φ ο ι τ η τ έ ς με 

ανακοινώσεις στο e-class, από τ ο οποίο υπάρχει άμεση αμφίπλευρη επικοινωνία. 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 

http://eclass


Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος. Γίνεται παρουσίαση μέσω Internet της χρήσης της 

βάσης δεδομένων Pubmed και αναλύεται διεξοδικά η στρατηγική εύρεσης βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Καλούνται σε διαλέξεις μέλη ΕΠ από όλους τους τομείς της Ιατρικής. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% Χ 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Χ 

Χ 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης 

θέματος. Ενίοτε δίδονται εργάσίες. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αμφιθέτρο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο με επαρκή 

χωρητ ικότητα και υποστηρικτικό εξοπλισμό. Ώ ρ ε ς χρήσης. 15.00-17.00. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 
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Είναι διαθέσιµα τα εργαστήρια του µαθήµατος για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισµού και της 

διαθεσιµότητάς τους. 

Χρησιµοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά). 

Βάσεις δεδομένων: Pubmed, Web of Science, Scopus, ISI Science Scitation Index, online 

dictionaries. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του µαθήµατος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι µαθησιακοί πόροι); 

Η βιβλιοθήκη της Ιατρικής είναι πλήρης. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιµη εκπαιδευτική υποδοµή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύµφωνα µε τις παραπάνω κατηγορίες. 

Καλή. Μειονέκτημα αποτελε ί ότι οι φ ο ι τ η τ έ ς δικαιούνται μόνο ένα βιβλίο. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

µαθήµατος και πώς; 

Τα μαθήματα γίνονται με τ η βοήθεια προβολών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (power 

point). Μέσω Internet παρουσίαση και χρήση βάσεων δεδομένων (Pubmed κ.ά.). 

Χρησιµοποιούνται µαθησιακά βοηθήµατα βασισµένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγµατα). 

Προτείνονται διαδικτυακοι τόποι γ ια αναζήτηση της βιβλιογραφίας. 

Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 

Μέσω e-class, e-mail και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Γραμματείας ιατρικής. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 

Ναι, π ά ν τ ο τ ε πολύ καθυστερημένα!!! 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 

προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

1% 

1% 

1% 

4-4,9 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

5-5,9 

7% 

7% 

7% 

6.0-6.9 

30% 

40% 

40% 

7.0-8.4 

40% 

30% 

30% 

8.5-10.0 

20% 

20% 

20% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

7,3 

6,7 

6,8 
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος θα ξεκινήσει από το τρέχον εαρινό εξαμηνο και θα 
γίνεται μέσω ερωτηματολογίου. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του περιεχομένου και της διδασκαλίας 
του μαθήματος. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή 

Υγείας Μητέρας-Παιδιού 

Χ. Τζουμάκα-Μπακούλα/ Α βαθμίδος 

Παιδιατρική-Υγεία μητέρας παιδιού 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

104 Ατυχήματα και δηλητηριάσεις στα παιδιά 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα είναι θεωρητικό και αποτελεί μια εισαγωγή στα θέματα Παιδιατρικής 
προκειμένου να καλυφθεί σε βάθος ένα πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος λόγω συχνότητος 
βαρύτητας και επιπτώσεων στην Παιδιατρική.(1η αιτία θανάτου στα παιδιά). 
Περιλαμβάνει 2 κυρίως επιμέρους ενότητες: 
f. ηλητηριάσεις στα παιδιά και 
g. Ατυχήματα ανά ηλικία 
Αποτελεί τη μοναδική ενημέρωση των ανειδίκευτων ιατρών που στελεχώνουν τα αγροτικά 
ιατρεία για την πρόληψη διάγνωση και κυρίως αντιμετώπιση παιδιών που βρίσκονται σε οξύ 
κίνδυνο. Αν και θεωρητικό είναι από τ α πρώτα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έρχεται σε 
επαφή με κλινικά θέματα και εφοδιάζεται με πρακτικές γνώσεις για την αντιμετώπιση των 
παιδιών από προλήψιμες αλλά ενίοτε θανατηφόρες αιτίες. 

Μαθησιακοί στόχοι 
h. Είναι θεωρητική η εκπαίδευση. 
i. Πρόληψη ανα αιτία και ηλικία. 
j . ιάγνωση-αναγνώριση. 
k. Άμεση παρέμβαση (πλύση στομάχου, αντίδοτο, διαφορκή διάγνωση, ανάνηψη, 

μεταφορά τραυματισμένου). 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

5ο, 7ο, 9ο, 11ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 
(ΥΕ), Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής 

(ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων 

(Α ) 

ΓΓ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΑ (πρόληψη) 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

26 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

Διδακτικές 
Μονάδες 

26/εξάµηνο 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ό χ ι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι- 114 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ό χ ι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι, θα ξεκινήσει από το τρέχον 
εξάµηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Γίνεται πάγια µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους από τους υπευθύνους του µαθήµατος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Παιδιατρικής στο 6ο έτος διδάκονται µόνο οι αρχές των 
δηλητηριάσεων στα παιδιά. Ενδεχοµένως, στις Πρώτες βοήθειες και στην Ορθοπεδική θα 
µπορούσε να υπάρχει επικάλυψη αλλά ουδείς ασχολείται µε το παιδί. 
Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
«Ατυχήµατα και δηλητηριάσεις στα παιδιά», Τσουµάκας Κ., Ιατρικές εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Γίνεται πάγια µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους από τους υπευθύνους του µαθήµατος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Το µέγιστον. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι µέσω προτεινόµενων διαδικτυακών τόπων και πρωτοκόλλων είδικά για τις 
δηλητηριάσεις. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Παραδίδεται πρόγραµµα που περιλαµβάνει: περιεχόµενο του µαθήµατος, αντικείµενο 
εκπαιδευτή, τόπο και χρόνο πραγµατοποίησης των µαθηµάτων από τη 1η έως και την 
τελευταία ηµέρα της άσκησης. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Οι «θύρες» είναι ανοικτές 5 ηµέρες την εβδοµάδα και η τηλεφωνική επικοινωνία συνεχής και 
άµεση. 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 



Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Η ερώτηση είναι άνευ αντικειµενου. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Επίσκεψη στο Κέντρο ηλητηριάσεων και ενηµέρωση για τον τρόπο λειτουργείας του. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% X 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

X 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

* το μάθημα είναι θεωρητικό και δεν υπάρχει νόημα να σχολιάζονται οι απόντες φοιτητές 

στους παρόντες. 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Συµπληρώνεται ερωτηµατολόγιο 40 ερωτήσεων µίας ορθής επιλογης. Υπάρχει αρνητική 

βαθµολογία για τις λανθασµένες ερωτησεις. (ορθη επιλογη = 1 , λανθασµένη= -1/4, κενή= 

0). Η βαθµολόγηση των πολλαπλών ερωτήσεων γίνεται α υ τ ό µ α τ α µεσω ηλεκτρονικού 

προγράµµατος. Το αποτέλεµα µε δεκαδικό ψηφίο σρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 

µεγαλύτερη µονάδα. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αριθµός και χωρητ ικότητα. Αµφιθέτρο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στο Χωρέµειο Ερευνητικό 

Εργαστήριο µε επαρκή χωρητ ικότητα. Ώ ρ ε ς χρήσης. 15.00-16.30. 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Εάν η λέξη «σπουδαστήρια» α φ ο ρ ά χώρους μελέτης υπάρχουν με επάρκεια. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κανένα. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Η βιβλιοθήκη τ ο υ Νοσοκομείου είναι πλήρης και περιέχει πολλά συγγράμματα σ τ α οποία οι 

φ ο ι τ η τ έ ς μπορούν να ανατρέξουν. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Αποτελεί κοινή ομολογία ότι τ ο μάθημα μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί, να γίνεται 

σε εξάμηνα με στοιχειώδη κλινική εμπειρία και με τ η συμβολή άλλων κλινικών και 

εργαστηριακών ειδικοτήτων. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Τα μαθήματα γίνονται με την βοήθεια προβολών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (power 

point), προβολή videos. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Προτείνονται διαδικτυακοι τόποι γ ια αναζήτηση της βιβλιογραφίας. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Βλ. ερώτηση ΙΙ.5.2. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Μέσω e-mail και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα των φ ο ι τ η τ ώ ν ιατρικής. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, πάντοτε πολύ καθυστερηµένα!!! 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

4-4,9 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

5-5,9 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6.0-6.9 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

7.0-8.4 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

8.5-10.0 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος θα ξεκινήσει από το τρέχον εξα µηνο και θα 
γίνεται µέσω ερωτηµατολογίου. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Τα αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του περιεχοµένου και της διδασκαλίας 
του µαθήµατος. 

Έκδοση 2.0 Ο Μάιος 2011 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙ ΙΟΥ 

Μαρία-Αεξάνδρα Μαγιάκου Επίκ. Καθηγήτρια 

Παιδιατρική Ενδοκρινολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Προπτυχιακό Ενδοκρινολογία Παιδιών και Εφήβων 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Υποχρεωτικό Επιλογής Χειµερινό. Κλινικό Μάθηµα 24 ωρών µοιρασµένο σε 8 τρίωρα 

µαθήµατα. Συζητούνται τα κυριότερα παιδοενδοκρινολογικά προβλήµατα µε εύληπτο 

τρόπο και ενθαρρύνεται η συµµετοχή των παρακολουθούντων. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να είναι ο πτυχιούχος τοης Ιατρικής ικάνός να αναγνωρίσει τα συνηθέστερα 

παιδοενδοκρινολογικά προβλήµατα, να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για παραποµπή του 

ασθενούς σε ειδικά κέντρα. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

10ο - 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ια
λέξεις 

8 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

6 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Ό χ ι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ό χ ι 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Το 2008. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Πιθανώς µε την Εφηβιατρική και την Ενδοκρινολογία ενηλίκων. 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Σχετικά άρθρα και κεφάλαια. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ό χ ι συχνά. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Σχεδόν όλα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι δίδονται σηµειώσεις. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με την ιστοσελίδα τ ο υ µαθήµατος. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ό χ ι . 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Ναι τους καθοδηγούµε στον τρόπο αναζήτησης χρήσης βιβλιογραφίας. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% X 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Χ 
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Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Επαρκής και κατάλληλη αίθουσα. Επαρκής διαθέσιμος υποστηρικτικός εξοπλισμός. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ό χ ι . 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ελλιπή. Πρέπει να εκδοθεί κατάλληλο νέο βιβλίο σχετικό με τ ο αντικείμενο. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Ό ν ο μ α διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή 

Υγείας Μ η τ έ ρ α ς - Π α ι δ ι ο ύ 

Γ. Χρούσος / Χ. Τ ζ ο υ μ ά κ α - Μ π α κ ο ύ λ α 

Παιδιατρική 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

131 

Τίτλος Μαθήματος 

Εφηβιατρική 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Το μάθημα “Εφηβιατρική” είναι διατομεακό μάθημα τ ο υ χειμερινού εξαμήνου, επικεντρωμένο 

στην ανάπτυξη και συμπεριφορά των εφήβων, τ α συνήθη προβλήματα της εφηβείας και 

την προσέγγιση των νέων και των οικογενειών τους. 

Εγκρίθηκε προ 5ετίας, με τ ο σκεπτικό οτ ι η φροντ ίδα της βιολογικής και της ψυχολογικής 

υγείας των εφήβων δεν εντάσσεται ούτε στην προπτυχιακή ούτε στη μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση τ ο υ ΕΚΠΑ (Παθολογία ή/και Παιδιατρική) με αποτέλεσμα την απροθυμία όλων 

να ασχοληθούν με τον έφηβο, που έτσι παραπαίει ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες 

παροχής εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας. 

Αν και η νοσηρότητα και βεβαίως η θνησιμότητα αυτής της ηλικίας είναι η χαμηλότερη στη 

διάρκεια της ζωής τους, οι έφηβοι βρίσκονται σε κίνδυνο από την ιδιαίτερη συμπεριφορά 

τους και την επίπτωση των μέγιστων ιατροκοινωνικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν στους τρόπους 

προσέγγισης των εφήβων, τ η φυσιολογική τους ανάπτυξη και εξέλιξη καθώς και σ τ α 

προβλήματα υγείας (βιολογικά, ψυχικά, συμπεριφορικά) που είναι προβλέψιμα και 

προλήψιμα. 

Είδος Μ α θ ή μ α τ ο ς 

Υποχρεωτικό (Υ), Υποβάθρου (ΥΠ), Μ ά θ η μ α Κορμού 
Εξάμηνο V 

Υποχρεωτικής Επιλογής Επιστημονικής Περιοχής (ΚΟ), Ειδίκευσης 
ιδασκαλίας 

. ο ο (ΥΕ), Ελεύθερης Επιλογής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), (ΕΙ ), 
1 - 12 

(ΕΕ) Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

5ο, 7ο, 9ο, 11ο ΥΕ ΓΓ ΚΑ (πρόληψη) 

ιδασκαλία 
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Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ια
λέξεις 

26 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

ιδακτικές 
Μονάδες 

26/εξάμηνο 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ό χ ι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι - 124 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Ό χ ι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από 

τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι, θα ξεκινήσει από το τρέχον 
εξάμηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Γίνεται πάγια με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους από τους υπευθύνους του μαθήματος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Κατά τη διάρκεια της δετούς φοίτησης στην Ιατρική Σχολή, δεν προβλέπεται εκπαίδευση 
στην Εφηβιατρική πλην του παρόντος επιλεγόμενου μαθήματος. Εκφράζεται η ευχή να 
υπήρχε κάποια επικάλυψη! 

ιδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
«Secrets εφηβικής ιατρικής», Holland-Hall C, Brawn R., Ιατρικές εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Γίνεται πάγια με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους από τους υπευθύνους του μαθήματος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Το μέγιστο δυνατό. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. ελτίο Λοιμώξεων (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα). ελτίο Εμβολιασμών. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Παραδίδεται πρόγραμμα που περιλαμβάνει: 
- περιεχόμενο του μαθήματος 
- αντικείμενο εκπαιδευτή 
- τόπο και χρόνο πραγματοποίησης των μαθημάτων από την 1 η έως και την τελευταία 

ημέρα της άσκησης. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Οι «θύρες» είναι ανοικτές 5 ημέρες την εβδομάδα από το πρωί έως το βράδυ και η 
τηλεφωνική επικοινωνία συνεχής και άμεση. 
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Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Η ερώτηση είναι άνευ αντικειµένου. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Επίσκεψη των φ ο ι τ η τ ώ ν στο ιατρείο Πρόληψης και Υγείας Εφήβων και ενηµέρωση γ ια τους 

στόχους τ ο υ και τον τρόπο λειτουργείας του. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% X 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

X 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

*το μάθημα είναι θεωρητικό και δεν υπάρχει νόημα να σχολιάζονται οι απόντες φοιτητές 

στους παρόντες. 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Συµπληρώνεται ερωτηµατολόγιο 40 ερωτήσεων µε µία ορθή επιλογή. Υπάρχει αρνητική 

βαθµολογία για τις λανθασµένες ερωτησεις. (ορθη επιλογη = 1 , λανθασµένη= -1/4, κενή= 

0). Η βαθµολόγηση των πολλαπλών ερωτήσεων γίνεται α υ τ ό µ α τ α µεσω ηλεκτρονικού 

προγράµµατος. Το αποτέλεµα µε δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 

µεγαλύτερη µονάδα. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αριθµός και χωρητ ικότητα. Αµφιθέτρο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στο Χωρέµειο Ερευνητικό 

Εργαστήριο µε επαρκή χωρητ ικότητα. Ώ ρ ε ς χρήσης. 15.00-16.30. 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Εάν η λέξη «σπουδαστήρια» α φ ο ρ ά χώρους μελέτης υπάρχουν με επάρκεια. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κανένα. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Η βιβλιοθήκη τ ο υ Νοσοκομείου είναι πλήρης και περιέχει πολλά συγγράμματα σ τ α οποία οι 

φ ο ι τ η τ έ ς μπορούν να ανατρέξουν. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Αποτελεί κοινή ομολογία ότι τ ο μάθημα μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί, να γίνεται 

σε εξάμηνα με στοιχειώδη κλινική εμπειρία και με τ η συμμετοχή και συμβολή του 

Κέντρου Πρόληψης και Υγείας Εφήβων (ΚΕΠΥΕ), που λειτουργεί στο Χωρέμειο Ερευνητικό 

Εργαστήριο. Ό μ ω ς τ ο ΚΕΠΥΕ δεν διαθέτει ανεξάρτητο χώρο και στελεχώνεται σχεδόν κατ’ 

αποκλειστ ικότητα με εθελοντές ή διδακτορικούς σπουδαστές. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Τα μαθήματα γίνονται με τ η βοήθεια προβολών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (power 

point), προβολή videos. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Προτείνονται διαδικτυακοι τόποι γ ια αναζήτηση της βιβλιογραφίας. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Βλ. ερώτηση ΙΙ.5.2. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Μέσω e-mail και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα των φ ο ι τ η τ ώ ν ιατρικής. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, πάντοτε πολύ καθυστερηµένα!!! 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

4-4,9 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

5-5,9 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6.0-6.9 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

7.0-8.4 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

8.5-10.0 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

7 

7 

7 

7 

7 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος θα ξεκινήσει από το τρέχον εξα µηνο και θα 
γίνεται µέσω ερωτηµατολογίου. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Τα αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του περιεχοµένου και της διδασκαλίας 
του µαθήµατος. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ–ή και µετά–πτυχιακά µαθήµατα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

ΕΚΠΑ 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή 

Υγείας Μητέρας-Παιδιού 

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ-ΜΑΡΙΑ, 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής 

Ειδικές Λοιμώξεις - AIDS 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

538 Παιδιατρικές Λοιμώξεις 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα είναι θεωρητικό και αποτελεί μια εισαγωγή στα θέματα Παιδιατρικής 
προκειμένου να καλυφθεί σε βάθος ένα πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος λόγω συχνότητος 
βαρύτητας και επιπτώσεων στην Παιδιατρική.(1η αιτία θανάτου στα παιδιά). 
Περιλαμβάνει 2 κυρίως επιμέρους ενότητες: 
- ηλητηριάσεις στα παιδιά και 
- Ατυχήματα ανά ηλικία 
Αποτελεί τη μοναδική ενημέρωση των ανειδίκευτων ιατρών που στελεχώνουν τα αγροτικά 
ιατρεία για την πρόληψη διάγνωση και κυρίως αντιμετώπιση παιδιών που βρίσκονται σε οξύ 
κίνδυνο. Αν και θεωρητικό είναι από τα πρώτα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έρχεται σε 
επαφή με κλινικά θέματα και εφοδιάζεται με πρακτικές γνώσεις για την αντιμετώπιση20 
των παιδιών από προλήψιμες αλλά ενίοτε θανατηφόρες αιτίες. 

Μαθησιακοί στόχοι 
- Είναι θεωρητική η εκπαίδευση. 
- Πρόληψη ανα αιτία και ηλικία. 
- ιάγνωση-αναγνώριση. 
- Άμεση παρέμβαση (πλύση στομάχου, αντίδοτο, διαφορκή διάγνωση, ανάνηψη, μεταφορά 
τραυματισμένου). 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

-|ο _ ·|2ο 

5ο, 7ο, 9ο, 11ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΓΓ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΚΑ (πρόληψη) 
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Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

26 

Εργα
στήρια 

-

Μικρές 
ομάδες 

-

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

4 

Διδακτικές 
Μονάδες 

26/εξάµηνο 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Όχι 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 
στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) 
Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι- 114 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; 

(Ναι/Όχι) 
Διεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος από τους 

φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι, θα ξεκινήσει από το τρέχον εξάµηνο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Γίνεται πάγια µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους από τους υπευθύνους του µαθήµατος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Παιδιατρικής στο 6ο έτος διδάκονται µόνο οι αρχές των 
δηλητηριάσεων στα παιδιά. Ενδεχοµένως, στις Πρώτες βοήθειες και στην Ορθοπεδική θα 
µπορούσε να υπάρχει επικάλυψη αλλά ουδείς ασχολείται µε το παιδί. 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
«Ατυχήµατα και δηλητηριάσεις στα παιδιά», Τσουµάκας Κ., Ιατρικές εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Γίνεται πάγια µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους από τους υπευθύνους του µαθήµατος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Το µέγιστον. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι µέσω προτεινόµενων διαδικτυακών τόπων και πρωτοκόλλων είδικά για τις 
δηλητηριάσεις. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Παραδίδεται πρόγραµµα που περιλαµβάνει: περιεχόµενο του µαθήµατος, αντικείµενο 
εκπαιδευτή, τόπο και χρόνο πραγµατοποίησης των µαθηµάτων από τη 1η έως και την 
τελευταία ηµέρα της άσκησης. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 
Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Οι «θύρες» είναι ανοικτές 5 ηµέρες την εβδοµάδα και η τηλεφωνική επικοινωνία συνεχής και 
άµεση. 
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Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Η ερώτηση είναι άνευ αντικειµενου 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Επίσκεψη στο Κέντρο ηλητηριάσεων και ενηµέρωση γ ια τον τρόπο λειτουργίας του. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% X 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

X 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

*το μάθημα είναι θεωρητικό και δεν υπάρχει νόημα να σχολιάζονται οι απόντες φοιτητές στους 

παρόντες 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Συµπληρώνεται ερωτηµατολόγιο 40 ερωτήσεων µίας ορθής επιλογης. Υπάρχει αρνητική 

βαθµολογία για τ ις λανθασµένες ερωτησεις. (ορθη επιλογη = 1 , λανθασµένη = -1/4, κενή = 

0). Η βαθµολόγηση των πολλαπλών ερωτήσεων γίνεται α υ τ ό µ α τ α µεσω ηλεκτρονικού 

προγράµµατος. Το αποτέλεµα µε δεκαδικό ψηφίο σρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 

µεγαλύτερη µονάδα. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Αριθμός και χωρητικότητα. Αµφιθέτρο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στο Χωρέµειο Ερευνητικό 

Εργαστήριο µε επαρκή χωρητικότητα. 

Ώ ρ ε ς χρήσης. 15.00-16.30. 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

εν χρησιμοποιούνται εργαστήρια. 

Σπουδαστήρια 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

Εάν η λέξη «σπουδαστήρια» α φ ο ρ ά χώρους μελέτης υπάρχουν με επάρκεια. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κανένα. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Η βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου είναι πλήρης και περιέχει πολλά συγγράμματα σ τ α οποία οι 

φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Αποτελεί κοινή ομολογία ότι τ ο μάθημα μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί, να γίνεται 

σε εξάμηνα με στοιχειώδη κλινική εμπειρία και με τ η συμβολή άλλων κλινικών και 

εργαστηριακών ειδικοτήτων. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Τα μαθήματα γίνονται με τ η βοήθεια προβολών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Power 

Point), προβολή videos. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Προτείνονται διαδικτυακοι τόποι γ ια αναζήτηση της βιβλιογραφίας. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Βλ. ερώτηση ΙΙ.5.2. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Μέσω e-mail και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα των φ ο ι τ η τ ώ ν ιατρικής. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, πάντοτε πολύ καθυστερηµένα!!! 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

4-4,9 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

1-2% 

5-5,9 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6.0-6.9 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

7.0-8.4 

30% 

30% 

30% 

30% 

30% 

8.5-10.0 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος θα ξεκινήσει από το τρέχον εξα µηνο και θα 
γίνεται µέσω ερωτηµατολογίου. 
Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Τα αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του περιεχοµένου και της διδασκαλίας 
του µαθήµατος. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

Αθηνών 

Ιατρική 

Ιατρικό 

Υγείας Μητέρας - Παιδιού 

ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Παιδιατρική Αιματολογία - Ογκολογία 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήµατος 

Παιδιατρική Αιματολογία - Ογκολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα της Παιδιατρικής Ογκολογίας αναφέρεται στην κλινική προβολή, στους τρόπους 
διάγνωσης και στη θεραπεία των κακοήθων νοσημάτων της παιδικής ηλικίας. 
Παράλληλα διδάσκονται οι νεότεροι τρόποι διάγνωσης ως προς την μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για την PCR, Real time PCR, τον φθορισμό με in Situ Υβριδισμό, και άλλες 
μεθόδους διάγνωσης ώστε οι φοιτητές να ενημερώνονται για τις νεότερες τεχνικές και να 
παροτρύνονται στη χρήση τους στα πλαίσια μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. 

ιδάσκονται επίσης νεότεροι τρόποι διάγνωσης όπως η επεμβατική ακτινολογία από 
έμπειρα στον τομέα μέλη ΕΠ. 

ιδάσκονται επίσης οι νεότερες τεχνικές θεραπείας όπως νέοι τρόποι ακτινοθεραπείας από 
έμπειρα στον τομέα αυτό μέλη ΕΠ, η φιλοσοφία των νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
και οι στοχευμένες θεραπείες. 

ιδάσκονται επίσης στο μικροσκόπιο βασικές αρχές αιματολογίας και αναγνώριση των 
έμορφων στοιχείων του περιφερικού αίματος και του μυελού των οστών καθώς και οι 
παθολογικές μορφές ώστε να εμπλουτίζεται η μάθηση με παραστάσεις και ανάλογες 
εικόνες. 

Μαθησιακοί στόχοι 
Στόχος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην Παιδιατρική Ογκολογία και κυρίως η 
αναγνώριση της κλινικής εικόνας του νοσήματος, ο τρόπος διάγνωσης και θεραπείας. 
Στόχος επίσης είναι η ενημέρωση των φοιτητών για τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της 
διάγνωσης (νεότερες τεχνικές), αλλά και η μύηση στο εργαστηριακό-ερευνητικό τομέα της 
Παιδιατρικής Ογκολογίας ώστε να καλλιεργηθούν ερευνητικά ενδιαφέροντα στους φοιτητές 
για έρευνα, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών σε αυτόν 
τον τομέα. 
Επίσης στόχος είναι η ενημέρωση των φοιτητών για το αντικείμενο ώστε έχοντας 
πληρέστερη γνώση του γνωστικού αντικειμένου να βοηθηθούν στην επιλογή της ειδικότητας 
και της εξειδίκευσης. 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

•{» _ ΐ2° 

9-12 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΕΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΕΠ 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

Ναι 

Εργα
στήρια 

Ναι 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Κλινική 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

6 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Κλινική και 
εργαστήριο 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Προ 2-ετίας. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
εν υπάρχει επικάλυψη µε άλλα µαθήµατα. 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Βιβλίο Παιδιατρικής Ογκολογίας. ιανέµεται ελληνικό βιβλίο, γραµµένο από µέλος ΕΠ του 
µαθήµατος. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Γίνεται αναπροσαρµογή και εµπλουτισµός της διδασκαλίας µε τα νεότερα δεδοµένα στο 
χώρο του µαθήµατος. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Καλύπτεται όλη η ύλη. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Παίρνουν το βιβλίο και τις φωτοτυπίες από τους διδάσκοντες. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 
τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
Προφορικά κατά την έναρξη του µαθήµατος. 
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Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Υπάρχουν ανακοινωµένες ώρες επικοινωνίας και τ η λ έ φ ω ν α επικοινωνίας. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% X 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα:* 

Ναι 

Ναι 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; Ναι 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; Λαμβάνουν σημειώσεις 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με εξετάσεις προφορικές κ α τ ά οµάδες ώστε να αξιολογείται η επίδοση τ ο υ φ ο ι τ η τ ή από 

τους συνυποψήφιους του. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Υπάρχει κατάλληλο αµφιθέατρο, τ ο αµφιθέατρο του Χωρεµείου Ερευνητικού εργαστηρίου, 

κατάλληλα βοηθήµατα (συστήµατα προβολής), και κατάλληλοι χώροι στο εργαστήριο. 

Εργαστήρια που χρησιµοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριµένο µάθηµα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιµοποιείται τ ο εργαστήριο Ογκολογίας του Χωρεµείου Ερευνητικού Εργαστηρίου το 

οποί έχει σηµαντική επάρκεια και καταλληλότητα για την διδασκαλία τ ο υ µαθήµατος. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Είναι ανοικτά και τ ο απόγευµα ώστε να διευκολύνονται οι φ ο ι τ η τ έ ς µε την παράλληλη 

επίβλεψη στελεχών του εργαστηρίου που συµµετέχουν στην διδασκαλία τ ο υ µαθήµατος. 
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Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 
Υπάρχει βιβλιοθήκη µε συναφή ελληνικά και ξενόγλωσσα συγγράµµατα καθώς και πλήθος 
ιατρικών περιοδικών περι την Παιδιατρική Ογκολογία. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Πολύ ικανοποιητική. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 
Κοινοποιείται συνήθως στο µέσον του µαθήµατος. 

Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα 
προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

2007-2006 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 

10% 

6.0-6.9 

10% 

7.0-8.4 

50% 

8.5-10.0 

30% 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 
Προφορικά και γραπτά σχόλια. εν υπάρχει συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. 
Συνήθως τ α σχόλια δείχνουν ικανοποίηση από ένα µάθηµα που ακούγεται καταθληπτικό 
και άχαρο αλλά όµως βλέπουν ότι υπάρχει αισιοδοξία από τις προόδους στη διάγνωση και 
θεραπεία των κακοήθων νοσηµάτων της παιδικής ηλικίας. Το τελικό αποτέλεσµα είναι να 
δηλώνουν ικανοποιηµένοι από το µάθηµα, ότι πήραν ερεθίσµατα και γνώσεις ακόµη και 
για περαιτέρω ερευνητική ενασχόληση µε το αντικείµενο. εν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
που φοιτητές ζήτησαν να παραµείνουν στην κλινική περισσότερο χρονικό διάστηµα για να 
γνωρίσουν το αντικείµενο καλύτερα. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 
Προσπαθώντας να υπάρχουν βελτιώσεις µέσα από την καλύτερη ποιότητα της 
παρερχόµενης εκπαίδευσης. 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 

μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Αθηνών 

Ιατρική 

Ιατρικό 

Υγείας Μητέρας - Παιδιού 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τίτλος Κλινικού Μαθήµατος 

Υπεύθυνος μαθήματος/ ιευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθµός Μαθήµατος 

Αριθμός ιδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυµα/Ιατρείο 

Παιδιατρική Ογκολογία 

ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΙΑ, Επικ. Καθ. 

Κλινική και Εργαστήριο 

Νοσοκ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του 

υπομνήματος) 

Κλινικό 
Μάθηµα/ 
Άσκηση 

Α Β Γ 

Ε ΝΑΙ 

Ε 

ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΙΑ 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής Αιματο-
λογίας-Ογκολογίας 
Υπεύθυνη Μονάδας 
Αιματολογίας-Ογκο-
λογίας Α’ Παιδιατρι κής 
Κλινικής Πανεπι στη
μίου Αθηνών 

Ζ 

Ο 
Χ 
Ι 

Η 

3 

Θ 

Ν 
Α 
Ι 
3 

Ι 

50 

Κ Λ 

5 

Μ 

6 

Ν Ξ Ο 

Ο 
Χ 
Ι 

Ν 
Α 
Ι 

Ν 
Α 
Ι 

Π 

Ν 
Α 
Ι 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ’επιλογήν Ε 

= Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - /ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, 

αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετ ικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώ ρ ε ς εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φ ο ι τ η τ έ ς στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και τ ο είδος των ασθενών που 

χρησιμοποιούνται γ ια την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου 
Π = Αξιολόγηση του µαθήµατος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κατανοµή Ωρών διδασκαλίας του κλινικού µαθήµατος (σημειώστε αριθμό ωρών και 
ποσοστό επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

ιαλέξεις– Θεωρία 

Εργαστήρια 

ιδασκαλία σε µικρές οµάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή µε ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 
αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθµός ωρών % 

60 

20 

20 

Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 
εν υπάρχει άλλο µάθηµα µε παρόµοια ύλη. 

Πως προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 
Γίνεται αναπροσαρµογή και εµπλουτισµός της διδασκαλίας µε τα νεότερα δεδοµένα στο 
χώρο του µαθήµατος 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 
ιανέµεται ελληνικό βιβλίο, γραµµένο από µέλος ΕΠ του µαθήµατος. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 
Με φωτοτυπίες 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Καλύπτεται όλη η ύλη. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Με φωτοτυπίες. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 
Παίρνουν το βιβλίο και τις φωτοτυπίες από τους διδάσκοντες. 
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Β' Π α ι δ ι α τ ρ ι κ ή Κ λ ι ν ι κ ή 

Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» 

ιευθυντής: Καθηγητής . Καφετζής 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τµήµα 

Τομέας 

Όνοµα διδάσκοντος / 
Βαθµίδα 

Επιστηµονική Ειδίκευση 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιατρική Σχολή 

Β’ Παιδιατρική Κλινική 

Υγείας Μητέρας και Παιδιού 

ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ / Λέκτορας Παιδιατρικής - Εφηβικής 
Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παιδίατρος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

117 

Τίτλος Μαθήµατος 

Κατ’ επιλογήν μάθημα 
«Συμπεριφορά και ανάπτυξη παιδιού και εφήβου» 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τ η γέννηση 

έως και την ενηλικίωση, καθώς και την αναμενόμενη συμπεριφορά, τ ις παραλλαγές και 

τις διαταραχές αυτής (Developmental and Behavioral Pediatrics). Οι φ ο ι τ η τ έ ς έρχονται 

σε ε π α φ ή με διαταραχές που συχνά παραμελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης 

λόγω της πολυμορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειμματικής εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης των ιατρών (π.χ. σύνδρομο διάσπασης προσοχής-υπερκινητικότητας, 

φάσμα της αυτιστικής συμπεριφοράς, προβλήματα λόγου, έκφρασης και μάθησης, καθ’ 

έξιν κινήσεις, διαταραχές τ ο υ ύπνου, δυσκολίες προσαρμογής, επικοινωνίας κ.λπ.). ίδεται 

έμφαση στην ανάπτυξη της σεξουαλικότητας σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο, καθώς και 

στις εκδηλώσεις μετά από κακοποίηση. Συζητείται ο ρόλος τ ο υ περιβάλλοντος (οικογένεια, 

παιδικός σταθμός, σχολείο, συνομήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και 

εφήβου, στην εκδήλωση παθολογίας και στην αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών. 

Ακόμη γίνεται α ν α φ ο ρ ά σ τ α ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ που χρησιμοποιούνται και 

μπορούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο να οδηγήσουν σε συμπεράσματα. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης μικρών παιδιών και εφήβων, αλλά και 

γενικότερα των ασθενών ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο. Το παραπάνω θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικό, α φ ο ύ κ α τ ά τ η διάρκεια της εκπαίδευσης στην ιατρική σχολή δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην αντιμετώπιση της οργανικής νόσου και όχι στην ψυχολογική προσέγγιση των 

ασθενών. 
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Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
Διδασκαλίας 

1 ο_·( 2° 

10ο, 12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού 
(KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δια
λέξεις 

20 

Εργα
στήρια 

Μικρές 
ομάδες 

Άλλη 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

10 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/'Οχι) 

Ναι 

Εργασία ή 
Πρόοδος (Ναι / 

Όχι) 
Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

Ναι / Υποχρεωτική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/'Οχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 118 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/'Οχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι/ www.youth-health.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/'Οχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτέα Ύλη 
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 
Στην έναρξη κάθε εαρινού εξαμήνου αναπροσαρμόζεται η θεματολογία και η ύλη του 
μαθήματος. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 
Η ύλη του μαθήματος δεν περιλαμβάνει θέματα άλλων κατ’επιλογήν μαθημάτων του Τομέα 
που ήδη διδάσκονται στη Σχολή (π.χ. η Εφηβιατρική περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα 
θεμάτων που αφορά αποκλειστικά τον έφηβο : εμβολιασμοί, διατροφή, ενδοκρινολογικά 
προβλήματα, χρήση ουσιών, αντισύλληψη, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, διατροφικές 
διαταραχές, κατάθλιψη-αυτοκτονίες κ.λπ., ενώ η Παιδοψυχιατρική όλο το φάσμα της 
ψυχοπαθολογίας που είναι ευρύτατο). 

Διδακτικά Βοηθήματα 
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

ιανέμονται στους φοιτητές σημειώσεις όλων των διαλέξεων και ετοιμάζεται σχετικό βιβλίο 
για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 
Η θεματολογία των διαλέξεων διαφοροποιείται για κάθε εξάμηνο. 
Οι σημειώσεις που δίδονται σε κάθε εξάμηνο προσαρμόζονται στη θεματολογία που 
επιλέγεται για το συγκεκριμένο εξάμηνο. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
Τα βοηθήματα που δίδονται στους φοιτητές καλύπτουν πλήρως τη διδασκόμενη ύλη. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 
Ναι. 
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Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Στην πρώτη συνάντηση γίνεται ενημέρωση των φ ο ι τ η τ ώ ν σχετικά με τ α θ έ μ α τ α α υ τ ά 

και στη συνέχεια ενημερώνονται αναλυτ ικά από τ η διαθέσιμη ιστοσελίδα και με σχετικές 

έντυπες ανακοινώσεις που αναρτώνται στην Γραμματεία της σχολής και σε άλλους πίνακες 

ανακοινώσεων που έχουν πρόσβαση οι φοιτητές. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Για οποιοδήποτε θέμα α φ ο ρ ά τους φ ο ι τ η τ έ ς απευθύνονται στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας 

στο ωράριο λειτουργίας της. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Η εκπαίδευση των φ ο ι τ η τ ώ ν στην ερευνητική διαδικασία μεθοδεύεται με: 

- ανάθεση εργασιών 

- αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφιών 

- παρουσιάσεις σε συνέδρια, αμφιθέατρο κλπ. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Στο πλαίσιο τ ο υ μαθήματος οργανώνονται συχνά διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων, 

καθηγητών, υποθετικοί διάλογοι - role plays, καθώς και επισκέψεις διακεκριμένων 

Καθηγητών Πανεπιστημίων τ ο υ εξωτερικού. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% Χ 40-60% 60-80% 80-100% εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Χ 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

- Συμμετοχή στο μάθημα 

- Επισκέψεις στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) 

- Εθελοντισμός 

- Πρωτοβουλίες 
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Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Κατά τ η διόρθωση των γραπτών καλύπτεται τ ο ονοματεπώνυμο τ ο υ φ ο ι τ η τ ή . 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 

ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

Τα μαθήματα γίνονται στους χώρους της Μονάδας Εφηβικής Υγείας στο παράρτημα του 

Νοσοκομείου «Π. & Α. Κυριακού», Μεσογείων 24, με τον κατάλληλο οπτικοακουστικό 

εξοπλισμό. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται γ ια τ ο συγκεκριμένο μάθημα 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Ό χ ι . 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η εκπαιδευτική υποδομή τ ο υ μαθήματος κρίνεται επαρκής. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 

μαθήματος και πώς; 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χρησιμοποιούνται με τ η μορφή 

παρουσιάσεων στις διαλέξεις και γ ια την ενημέρωση και επικοινωνία των φ ο ι τ η τ ώ ν με τη 

διαθέσιμη ιστοσελίδα. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία των παρουσιάσεων κ α τ ά τ ις διαλέξεις είναι διαθέσιμα στους 

φ ο ι τ η τ έ ς . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ό χ ι . 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Οι φ ο ι τ η τ έ ς έχουν τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα ή τ η γραμματεία και 

μέσω τ ο υ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, µε την έναρξη του κάθε εξαµήνου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2009-2010 

2008-2009 

2007-2008 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

100% 

100% 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

9.5 

9 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Στο τέλος κάθε διάλεξης χορηγείται σχετικό ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης στους φοιτητές. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Οι αξιολογήσεις λαµβάνονται υπόψη για τον προγραµµατισµό του επόµενου εξαµήνου 
διδασκαλίας του µαθήµατος. 
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Α’ Μαιευτική κ α ι Γυναικολογική Κλινική 

Νοσοκομείο « Αλεζάνορα» 

ιευθυντής: Καθηγητής Α. Αντσακλής 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ιατρική 

Α´ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική 

Υγείας Μητέρας - Παιδιού 

ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΡΟ ΟΛΑΚΗΣ - Αναπληρωτής Καθηγητής 

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

000441, Προπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

Γυναικολογική Ογκολογία 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Βασική γνώση και εκπαίδευση στη διάγνωση και θεραπεία γυναικολογικών νεοπλασιών. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Γνώση της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης γυναικών µε 

γυναικολογικούς καρκίνους. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 
ιδασκαλίας 

1ο _ \2ο 

12ο 

Υποχρεωτικό (Υ), 
Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ), 
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ΥΕ 

Υποβάθρου (ΥΠ), 
Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) 

ΥΠ 

Μάθημα Κορμού 
(ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙ ), 
Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

ΕΙ 

ιδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 
ιδασκαλίας ανά εξάμηνο 

ια
λέξεις 

20 

Εργα
στήρια 

Όχι 

Μικρές 
ομάδες 

40 

Άλλη 

-

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

20 

ιδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία 
ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Όχι 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Ναι, σελ. 117 Αθήνα 2008 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

ιεύθυνση URL 

Όχι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 
αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ιδακτέα Ύλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 

μαθήματος; 

Σεπτέµβριος 2010. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Ό χ ι . 

ιδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Έντυπες σηµειώσεις. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ανανέωση ανά 2ετία. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Ό λ ο (100%). 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, πρόσθετη πρόσβαση σε επιστηµονικά άρθρα µέσω βιβλιοθήκης και ιαδικτύου. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Λεπτοµερώς, γραπτώς, στην αρχή. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Με καθοδήγηση από τους υπεύθυνους. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ό χ ι . 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% X εν γνωρίζω 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Χ 
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Κατ’ οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Ναι 

Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
ιόρθωση γραπτών εξετάσεων από δύο ανεξάρτητα μέλη ΕΠ. 

ΥΠΟ ΟΜΕΣ 
ιαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρ ησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
Αμφιθέατρο νοσοκομείου, οπτικοακουστικά 
Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 
διαθεσιμότητάς τους. 
Κατόπιν προγραμματισμού (χώροι νοσοκομείου), βιβλιοθήκη νοσοκομείου, Internet access. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 
Ναι, το Microsoft Power Point. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 
άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 
Ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 
Προβολές διαφανειών Power Point με χρήση προβολέα και Η/Υ (λογισμικό) 
και με Microsoft Windows (λειτουργικό). 
Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 
Όπως παραπάνω, σε εκπαιδευτικές ομιλίες. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
Όχι. 
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Χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας µε τους φοιτητές; Πώς; 
υνατότητα επικοινωνίας με γραμματεία και διδάσκοντες μέσω e-mail (πληροφορίες -

ενημέρωση). 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα και πότε; 
Ναι, προ της έναρξης της κάθε περιόδου. 

Ποια είναι η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος; 
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το µάθηµα και τα 
προηγούµενα έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουµένων ετών 

Έτος 

2011-2010 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

Κατανοµή Βαθµών (% φοιτητών) 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

4 

Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

10 /4 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του µαθήµατος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται; Επισυνάψτε δείγµα του σχετικού ερωτηµατολογίου. 
Ναι, στο πέρας της άσκησης συλλέγεται ανώνυμο ατομικό σημείωμα σχολίων -
παρατηρήσεων από κάθε φοιτητή. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων; 
Αρχικά, συζητώνται σε ανοιχτή συγκέντρωση των διδασκόντων (μέλη ΕΠ) 
Κατόπιν, γίνονται προτάσεις προς βελτίωση από όλους που αξιολογούνται από τον 
καθηγητή. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Συμπληρώθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου 

για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ 

"Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας" 

ΗΐΤ>ΐτ^^Εϊ7#Τ^7?Τ^^^^<Τ^^ι7#>^| 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Ονομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Ε.Κ.Π.Α. 

Ιατρική 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Ψυχιατρική 

Ελευθέριος Λυκουρας / Καθηγητής 

Ψυχίατρος 

Κωδ. αριθμός μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Π.Μ.Σ. 

Τίτλος μαθήματος 

"Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής 

και Ψυχικής" 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε αυτό, στη Δια

συνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας. Αυτοί θα πρέπει 

να συνδυάσουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική 

εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος τους, έχοντας σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής 

αποκατάστασης. 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της υγείας και η έρευνα στο ευρύ γνω

στικό αντικείμενο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως την λει

τουργία των Ψυχιατρικών Μονάδων των Γενικών Νοσοκομείων. 

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο 

αναπτυσσόμενο πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φροντίδας της σωματικής και ψυχικής υγείας, 

τόσο ψυχιάτρους όσο και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως και επαγγελματίες κλάδων συναφών 

προς την ψυχιατρική και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: 

α. να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντί

δας Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικιΛους κρατικούς και μη κρατικούς οργα

νισμούς / φορείς και δομές που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την φροντίδα σωματικής 

και ψυχικής υγείας. 

β. να απασχοληθούν σε θέση που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστι

κού αντικειμένου. 

γ. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

δ. να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 
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Είδος Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 

10-12° 

Υποχρεωτικό (Υ), 

Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΈ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Πρόγραμμα 

Υποβάθρου (ΥΠ), 

Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μεταπτυχιακών 

Μάθημα 

Κορμού (KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης(ΚΑ) 

Σπουδών 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 

Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

SrôaoKáAiaç 

Διδακτικές 

Μονάδες 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή 

Πρόοδος 

(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτική 

/ Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα 

περιλαμβάνεται 

στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) Σελίδα 

αναφοράς μαθήματος 

Υπάρχει 

ιστοσελίδα 

μαθήματος 

(Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

www.grammateia.med.uoa.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 

αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Υλη 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Συμμετοχή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Κατά την εκτίμηση σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέ

ρος του μαθήματος; 

0-20% Π 20-40% Π 40-60% Π 60-80% Π 80-100%0 Δεν γνωρίζω Π 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ' οίκον εργασία: 

συνέχεια 

ΐίδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 

http://www.grammateia.med.uoa.gr


Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Αλλα*: 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Χ 

Χ 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή πρακτικών 

ασκήσεων; (Ναι ή Όχι). Ναι 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) 

στο μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με την ασφαλή τήρη

ση των οδηγιών προς τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και ειδικότερα στις παρουσίες τους, 

στις παραδόσεις των μαθημάτων και στον τρόπο διαξαγωγής των εξετάσεων. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα τους. 

Το ΠΜΣ "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας 

πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας του Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟΝ", οι οποίες είναι ποιοτικώς 

άριστες, πλήρως κατάλληλες για εκπαιδευτικούς λόγους, με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για 

την προβολή παρουσιάσεων (Η/Υ, projector). 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις ανα

γκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ικανοποιητική. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Ναι, γίνονται συνεχείς συζητήσεις των διδασκόντων με διδασκόμενους και αποτυπώνονται αιτή

ματα και προβλήματα. 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 

μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Ε.Κ.Π.Α. 

Ιατρική 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Ψυχιατρική 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Π.Μ.Σ. "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη 

Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας" 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος/ Ελευθέριος Λυκουρας, Καθηγητής 

Διευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος (ΦΕΚ Μεταπτυχιακού) Φ.Ε.Κ. 1914/8-9-2009 

Αριθμός Διδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα/Ιατρείο 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα του ΠΜΣ 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε αυτό, στη Δια

συνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας. Αυτοί θα πρέπει 

να συνδυάσουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική 

εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος τους, έχοντας σοβαρές προοπτικές επαγγελμα-τικής 

αποκατάστασης. 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της υγείας και η έρευνα στο ευρύ γνω

στικό αντικείμενο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως την λει

τουργία των Ψυχιατρικών Μονάδων των Γενικών Νοσοκομείων. 

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο 

αναπτυσσόμενο πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φροντίδας της σωματικής και ψυχικής υγείας, 

τόσο ψυχιάτρους όσο και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως και επαγγελματίες κλάδων συναφών 

προς την ψυχιατρική και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: 

α. να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντί

δας Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικίλους κρατικούς και μη κρατικούς οργα

νισμούς / φορείς και δομές που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την φροντίδα σωματικής 

και ψυχικής υγείας. 

β. να απασχοληθούν σε θέση που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστι

κού αντικειμένου. 

γ. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

δ. να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 

ΐίδεση Εσωτεραής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



Περιεχόμενο του μαθήματος - Διδασκόμενη υλη (των μαθημάτων του ΠΜΣ) 

Α'Εξάμηνο 

Α' Κύκλος 

Μ. Βασικές έννοιες βιο-ψυχο-κοινωνικής ιατρικής και συγκρίσεις με άλλα πρότυπα ιατρικής 

Α2. Ιστορική εξέλιξη: Η συμβολή της ψυχοσωματικής Ιατρικής στην ανάπτυξη της διασυνδετικής 

Ψυχιατρικής - Βασικές αρχές Ψυχολογίας της υγείας 

Á3. Η έννοια της συν-νοσηρότητας και η σημασία της για τη διασυνδετική - Πρότυπα εφαρμογής 

και τρόποι άσκησης της διασυνδετικής ιατρικής 

Á4. Η δέσμη υπηρεσιών της διασυνδετικής ψυχιατρικής στο σύγχρονο γενικό νοσοκομείο - Στάσεις 

και δεξιότητες απαραίτητες για το λειτουργό της διασυνδετικής υπηρεσίας 

Β' Κύκλος 

Συνήθη κλινικά προβλήματα 

Β1. Διανοητική σύγχυση και άνοια 

Β2. Αγχος - Κατάθλιψη 

Β3. Ψυχωτικές διαταραχές 

Β4. Χρήση ουσιών 

Β5. Σωματοποίηση - Πόνος 

Β6. Ψυχικό τραύμα - Πένθος 

Β7. Αυτοκτονικότητα και βία 

Β8. Διαταραχές διατροφής 

Β' Εξάμηνο 

Β9. Διαταραχές ύπνου 

ΒΙΟ. Διαταραχές σεξουαλικότητας 

Β11. Ψυχιατρικές παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 

Γ Κύκλος 

Ειδικές κατηγορίες ασθενών 

Π. Ο ηλικιωμένος ασθενής 

Γ2. Τα παιδιά και οι έφηβοι ασθενείς 

Γ3. Η γυναίκα ως ασθενής 

Γ4. Ο ασθενής με χρόνια αναπηρία - Ο ασθενής με νοητική υστέρηση 

Γ5. Ο θνήσκων ασθενής 

Γ6. Ο "δύσκολος" ασθενής 

Δ' Κύκλος 

Διασύνδεση της ψυχιατρικής με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες 

Δ1. Νευρολογία 

Δ2. Καρδιολογία 

Δ3. Πνευμονολογία 

Δ4. Γαστρεντερολογία 

Δ5. Ογκολογία - Αιματολογία 

Γ' Εξάμηνο 

Δ6. Ρευματολογία - Ανοσολογία 
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Δ7. Ενδοκρινολογία 

Δ8. Δερματολογία 

Δ9. Λοιμωξιολογία 

Δ10. Νεφρολογία-Αιμοκάθαρση 

Δ11. Εντατικολογία 

Δ12. Γενική Χειρουργική και Αναισθησιολογία 

Δ13. Νευροχειρουργική 

Δ14. Ορθοπαιδική & τραυματιολογία - Πλαστική χειρουργική 

Δ15. Χειρουργική των μεταμοσχεύσεων 

Δ16. Ουρολογία - Ανδρολογία 

Δ17. Μαιευτική - Γυναικολογία 

£' Κύκλος 

Ψυχιατρικές παρεμβάσεις 

Ε1. Η ψυχιατρική αξιολόγηση και συμβουλευτική στο γενικό νοσοκομείο 

Ε2. Η σχέση ιατρού - ασθενούς και τ α όρια της. Η επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή και την 

οικογένεια του και προβλήματα σχετιζόμενα με την ανακοίνωση της διάγνωσης. 

Δ'Εξάμηνο 

Ε3. Η διεπαγγελματική επικοινωνία στο γενικό νοσοκομείο και προβλήματα επαγγελματικής εξου

θένωσης 

Ε4. Η ψυχολογική στήριξη του μη ψυχιατρικού ασθενούς - Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στο γε

νικό νοσοκομείο 

Ε5. Ψυχοφαρμακολογία στο γενικό νοσοκομείο 

Ε6. Νομικά - δεοντολογικά ζητήματα στη διασυνδετική ψυχιατρική - Προοπτικές της σύγχρονης 

διασυνδετικής ψυχιατρικής 

Στ' Κύκλος 

Έρευνα στη διασυνδετική ψυχιατρική 

ΣΤ1. Βιβλιογραφική ενημέρωση - ανάλυση ερευνητικών άρθρων 

ΣΤ2. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας 

ΣΤ3. Διπλωματική εργασία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπομνήματος) 

Κλινικό 

Μάθημα/ 

Ασκηση Α 

1914/8-9-2009 Ελ. Λυκουρας 

Καθηγητής 

2 

έτη 

Ναι 
* 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ'επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - Δ/ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ϊίδεση Ισωτεραής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



H = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΔΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, αναγράψτε τον 

αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώρες εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φοιτητές στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και το είδος των ασθενών που χρησιμοποιούνται για 

την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

* Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα 

Μέλη ΔΕΠ 

Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των Πανεπιστημια

κών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 

Υπάρχει ΦΕΚ αρθ. Φύλου 1914 / 08-09-2009 και Εσωτερικός Κανονισμός που εγκρίθηκε από την 

ΓΣΕΣ στις 13/01/2010 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 

(β) Ώρες χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Το ΠΜΣ "Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας" 

πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας του Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟΝ". 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Ώρες χρήσης. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ. (περιγράψ

τε συνοπτικά). 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας - projector. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ 

"Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων" 

ΒΑΣΙΚΑ i V j ^ ^ ^ ^ ^ ^ U j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Ε.Κ.Π.Α. 

Ιατρική Σχολή 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Κλινικοεργαστηριακός 

Αναπλ. Καθ. Μυστακίδου Κυριακή 

Ανακουφιστική Αγωγή 

Κωδ. αριθμός μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Π.Μ.Σ. 

Τίτλος μαθήματος 

Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής 

φροντίδας χρονίως πασχόντων 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και 

αναπτυσσόμενο πεδίο της Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας. 

Το πρόγραμμα θα συνδιάσει τη θεωρητική γνώση,πρακτική εμπειρία και κλινική έρευνα. 

Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Π.Μ.Σ.μετά το πέρας των σπουδών τους θα μπορούν να: 

• είναι ικανοί να συμμετέχουν στην οργάνωση δομών παροχής ανακουφιστικής και υποστηρι-

κτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων. 

• είναι ικανοί να εκτιμούν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και να αναζητούν τρόπους 

βελτίωσης της. 

• αξιολογούν ικανοποιητικά τις αντιδράσεις του πάσχοντος ατόμου που περικλείουν οργανικά 

συμπτώματα, λειτουργικούς περιορισμούς,ψυχοκοινωνικές διαταραχές και ανάγκες πληροφό

ρησης και εκπαίδευσης. 

• αναλαμβάνει υπεύθυνα το σχεδιασμό,εφαρμογή και εκτίμηση λειτουργικού προγράμματος 

φροντίδας και αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου. 

• λειτουργούν ως συντονιστές των προγραμμάτων Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντί

δας και να συνεργάζονται αρμονικά με όλα τα μέλη της πολυδύναμης θεραπευτικής ομάδας 

υγείας. 

• συνηγορούν για τον πάσχοντα προσφέροντας την κατάλληλη για εκείνον και την οικογένεια 

του πληροφόρηση και εκπαίδευση ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή 

τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να προάγεται η αυτοφροντίδα,η ανεξαρτησία και η 

αυτονομία. 

• διαχειρίζονται με επιτυχία την ψυχική ένταση και τον επαγγελματικό θρήνο που δημιουργού

νται στο χώρο εργασίας τους. 

• καλλιεργούν ηθική κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση των ηθικών προκλήσεων που εμφανί

ζονται στην κλινική πράξη. 

Ίίδεση Εσωτεραής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



• καλλιεργούν προσωπική δέσμευση για την συνέχη βελτίωση της ποιότητας και της μείωσης 

του κόστους της παρεχόμενης ανακουφιστικής φροντίδας μέσω της αξιολόγησης των προ

σφερόμενων υπηρεσιών, της ανάπτυξης προτύπων,της ενεργούς συμμετοχής σε δραστηριό

τητες επαγγελματικής ανάπτυξης, της καλλιέργειας της έρευνας και της δια βίου συνεχιζόμε

νης εκπαίδευσης. 

Είδος Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 

- Ι Ο _ - Ι 9 0 

Υποχρεωτικό (Υ), 

Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΈ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ESS 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

\ΐ;ι] iLilHiAwjfl 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης(ΚΑ) 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες 

Διδασκαλίας ανά εξάμηνο 

Δ
ια

λ
έξ

ει
ς

 

Ε
ρ

γα
σ

τή
ρ

ια
 

Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

διδασκαλίας 

Διδακτικές 

Μονάδες 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή 

Πρόοδος 

(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτική 

/ Προαιρετική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα 

περιλαμβάνεται 

στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) Σελίδα 

Ϊ.Ί'Λ'ί'ΊΜ.νί^ΙΜίΙ,ΙΙΙ.'.ΛΤ 

ιστοσελίδα 

μαθήματος 

(Ναι/Όχι) 

Εχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 

αξιολόγηση του μαθήματος 

ιπό του« ~ 

www.grammateia.med.uoa.gr 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Συμμετοχή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Κατά την εκτίμηση σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος 

του μαθήματος; 

0-20% Π 20-40% Π 40-60% Π 60-80% Π 80-100%0 Δεν γνωρίζω Π 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Χ 

συνέχεια 
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Κατ' οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα *: 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση 
των εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια 
(προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Χ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με την ασφαλή τήρη

ση των οδηγιών προς τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και ειδικότερα στις παρουσίες τους 

στις παραδόσεις των μαθημάτων και στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα τους. 

Το Π.Μ.Σ "Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως 

πασχόντων" πραγματοποιείται στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και στη Νοσηλευτική Σχολή. Και οι δύο αίθουσες είναι ανακαινισμένες, ποιοτικώς άριστες, πλήρως 

κατάλληλες για εκπαιδευτικούς λόγους με εγκατεστημένο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για 

προβολή παρουσιάσεων (Η/Υ, projectors και μικροφωνική εγκατάσταση). 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και άλλοι 

μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις ανα

γκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ικανοποιητική. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Ναι, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού φοιτητών γίνονται συνεχείς συζητήσεις διδασκόντων με 

διδασκόμενους και αποτυπώνονται αιτήματα και προβλήματα. 

συνέχεια 

Ίίδεση Εσωτεραής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



Κωδ. Αριθμός Μαθήματος (ΦΕΚ Μεταπτυχιακού) 

Αριθμός Διδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα/Ιατρείο 

2201/2-10-2009 

120 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα του ΠΜΣ 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και 

αναπτυσσόμενο πεδίο της Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας. Το πρόγραμμα θα συνδιά-

σει τη θεωρητική γνώση, πρακτική εμπειρία και κλινική έρευνα. 

Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. μετά το πέρας των σπουδών τους θα μπορούν να: 

• είναι ικανοί να συμμετέχουν στην οργάνωση δομών παροχής ανακουφιστικής και υποστηρικτικής 

φροντίδας χρονίως πασχόντων. 

• είναι ικανοί να εκτιμούν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και να αναζητούν τρόπους 

βελτίωσης της. 

• αξιολογούν ικανοποιητικά τις αντιδράσεις του πάσχοντος ατόμου που περικλείουν οργανικά συ

μπτώματα, λειτουργικούς περιορισμούς,ψυχοκοινωνικές διαταραχές και ανάγκες πληροφόρησης 

και εκπαίδευσης. 

• αναλαμβάνει υπεύθυνα το σχεδιασμό,εφαρμογή και εκτίμηση λειτουργικού προγράμματος φρο

ντίδας και αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου. 

• λειτουργούν ως συντονιστές των προγραμμάτων Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας 

και να συνεργάζονται αρμονικά με όλα τα μέλη της πολυδύναμης θεραπευτικής ομάδας υγείας. 

• συνηγορούν για τον πάσχοντα προσφέροντας την κατάλληλη για εκείνον και την οικογένεια του 

πληροφόρηση και εκπαίδευση ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή τους στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και να προάγεται η αυτοφροντίδα,η ανεξαρτησία και η αυτονομία. 

• διαχειρίζονται με επιτυχία την ψυχική ένταση και τον επαγγελματικό θρήνο που δημιουργούνται 

στο χώρο εργασίας τους. 

• καλλιεργούν ηθική κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση των ηθικών προκλήσεων που εμφανίζο

νται στην κλινική πράξη, καλλιεργούν προσωπική δέσμευση για την συνέχη βελτίωση της ποιό

τητας και της μείωσης του κόστους της παρεχόμενης ανακουφιστικής φροντίδας μέσω της αξιο

λόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών,της ανάπτυξης προτύπων,της ενεργούς συμμετοχής 

σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης,της καλλιέργειας της έρευνας και της δια βίου 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Περιεχόμενο του Προγράμματος - Διδασκόμενη υλη (των μαθημάτων του ΠΜΣ) 

Α' Εξάμηνο 

1. Φιλοσοφία και Αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας Επιδημιολογία χρόνιων παθήσεων 

2. Μεθοδολογία έρευνας 

3. Βιοστατιστική 

4. Ολιστική εκτίμηση και αντιμετώπιση συμπτωμάτων 

5. Ανακούφιση και πρόληψη χρόνιου πόνου Κλινική φαρμακολογία 

6. Διεπιστημονική προσέγγιση και Ανακουφιστική φροντίδα 

7. Επικοινωνία και Διαπροσωπικές σχέσεις 

8. Ψυχοκοινωνική και πνευματική υποστήριξη ασθενούς - Οικογένειας. Διαπολιτισμική προσέγ

γιση. 

9. Προετοιμασία για τον επερχόμενο θάνατο Ηθικά διλήμματα - Νομοθεσία 
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10. Πένθος και θρήνος 

11. Οργάνωση και διαχείρηση δομών παροχής ανακουφιστικής υποστηρικτικής φροντίδας 

Β' Εξάμηνο 

1. Βελτίωση ποιότητας ανακουφιστικής υποστηρικτικής φροντίδας 

2. Ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφήβων 

3. 2 επιλεγόμενα μαθήματα απο τον πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων 

4. Κλινική άσκηση 

5. Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας 

Γ' Εξάμηνο 

1. Κλινική άσκηση 

2. Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας 

Δ' Εξάμηνο 

1. Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1. Η συννοσηρότητα και ο ηλικιωμένος ασθενής 

2. Ολιστική προσέγγιση ασθενών με χρόνια μη κακοήθη νοσήματα 

3. Συμπληρωματικές θεραπείες στη φροντίδα χρονίως πασχόντων 

4. Εκπαίδευση - Εκπαιδευτών 

5. Κόστος και αποτελεσματικότητα παροχής ανακουφιστικής Φροντίδας 

6. Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών μελετών 

7. Επείγουσες παρεμβάσεις στην ανακουφιστική φροντίδα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπομνήματος) 

Α = ΦΕΚ Μεταπτυχιακού 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Σύνολο: Υποχρεωτικό Υ/Κατ'επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΔΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, αναγράψτε τον 

αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώρες εβδομαδιαίας άσκησης 

Ίίδεση Εσωτεραής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



Ν = Συμμετέχουν οι φοιτητές στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και το είδος των ασθενών που χρησιμοποιούνται για 

την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

* Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΜΣ 

Μέλη ΔΕΠ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ονοματεπώνυμο 

Μυστακίδου 

Κυριακή 

Ιατρική 

ειδικότητα 

Ανακουφιστικής 

Αγωγής 

"""'κή βαθμίδ™ 

Αν. Καθηγήτρια 

553 
η προαγωγής 

στη βαθμίδα 

35 
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Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των Πανεπιστημια

κών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 

Υπάρχει ΦΕΚ (αρ.φυλλου 2201/2-10-2009)και Εσωτερικός κανονισμός που εγκρίθηκε απο την 

Γ.Σ.Ε.Σ στις 13/01/2010. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 

(β) Ώρες χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Το ΠΜΣ "Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικης φροντίδας Χρονίως Πα

σχόντων" πραγματοποιείται στη Μονάδα Ανακουφιστικής αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου 

για όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ "Ενδαγγειακές τεχνικές" 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τομέας 

Τίτλος Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών 

Όνομα Επιοτ. Υπευθύνου / Βαθμίδα: 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας - Ιατρικής Σχολής 

Χειρουργικός 

ΔΠΜΣ “Ενδαγγειακές Τεχνικές" 

Χρήστος Λιάπης/Καθηγητής 

Αγγειοχειρουργική 

Κωδ. αριθμός μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

70/3/10370 

κ^κ^^^^^^^ΐ^^Ι^^^^Β 

Ενδαγγειακές τεχνικές 

Περιγραφή / Περιεχόμενο Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Οι παθήσεις των αγγείων παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας στον ανεπτυγμέ

νο κόσμο. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού αφενός και αφετέρου της μείωσης του αριθμού γεν

νήσεων, το στατιστικό αυτό δεδομένο είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα μεταβληθεί. Συνεπώς, είναι 

αυτονόητη η ανάγκη για εκπαίδευση των ιατρών στις αγγειακές παθήσεις, τόσο σε προπτυχιακό 

όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Διακρατικό Μεταπτυχιακό "Ενδαγγειακές Τεχνικές" έχει διάρκεια 

1 έτος, 2 εξάμηνα και 4 θεματικές ενότητες: 

Α'Εξάμηνο: 

1. Βασικές αρχές απεικονιστικής και επεμβάσεων στο αγγειακό σύστημα 

2. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση βλαβών περιφερικών αγγείων 

Β' Εξάμηνο: 

3. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρισμάτων 

4. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση φλεβικών παθήσεων 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 

1. Γνωριμία με τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα 

2. Διαχείριση υλικού 

3. Αγγειοπλαστική αρτηριακών στενώσεων και αντιμετώπιση ανευρυσμάτων σε εξομοιωτές και 

πειραματόζωα 

4. Κλινική εφαρμογή 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στόχος του ΠΜΣ "Ενδαγγειακές Τεχνικές" είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκ

παίδευσης σε επίπεδο Master of Sciences (M.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων Ενδαγ-

ϊίδεση Εσωτερίίής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



γειακών Τεχνικών για την αντιμετώπιση των αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων.Οι αγγειακές 

παθήσεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου και νοσηρότητας των Ευρωπαίων. Η αγγειοχει

ρουργική έδειξε εκπληκτική εξέλιξη και διεύρυνση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων. 

Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος καταστάσεις μη θεραπεύσιμες στο παρελθόν πλέον αντιμε

τωπίζονται και θεραπεύονται σε καθημερινή βάση από τους αγγειοχειρουργούς. 

Η ορθή διαχείριση των αγγειακών νόσων εξαρτάται τόσο από τη δημόσια αντιΛηψη όσο και 

από την κατάλληλη εκπαίδευση των ειδικών. Για την αγγειακή χειρουργική όμως πέραν της απαι

τούμενης, άνω του μέσου όρου τεχνικής επιδεξιότητας στην ανοιχτή χειρουργική, ο αγγειοχειρουρ-

γός πρέπει να αποκτήσει εμπειρία σε ένα ευρύτερο και σχετικά νέο πεδίο αγγειακής παρέμβασης 

που συνιστά την εκπαίδευση στις ενδαγγειακές τεχνικές. 

Είδος Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 
- Ι Ο _ - Ι 9 0 

1-2 

Υποχρεωτικό (Υ), 

Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΈ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υ 

BS 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΥΠ/ΕΠ/ΓΓ/ΑΔ 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης(ΚΑ) 

ΚΟ/ΕΙΔ/ΚΑ 

Διδασκαλία 

SB 

W 

«< 
S 

< 

100 

ö 

s >-
Q. 

LU 

10 50 

Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

διδασκαλίας 

12 

Διδακτικές 

Μονάδες 

30 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

ΝΑΙ 

Εργασία ή 

Πρόοδος 

(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτική 

/ Προαιρετική 

ΝΑΙ/Υ 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα 

περιλαμβάνεται 

στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) Σελίδα 

αναφοράς μαθήματος 

Όχι 

Υπάρχει 

ιστοσελίδα 

μαθήματος 

(Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

www.endovasculartechniques.gr 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 

αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Υλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του μαθήματος; 

Αυτός είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επικαιροποίηση 

θα γίνει τον Ιανουάριο του 2001. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Όχι. 
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Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Αγγειακή Χειρουργική - Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Ιατρικής 

Επιμέλεια: Χρήστος Λιάπης - Γιάννης Κακίσης 

Εκδόσεις Παρισιανου 2008 

Επίσης διανέμεται σε ηλεκτρονική μορφή το περιεχόμενο της διδασκαλίας του κάθε μαθή

ματος σε κάθε μάθημα. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Επικαιροποίηση θα γίνεται κάθε χρόνο με τροποποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας 

που διανέμεται σε ηλεκτρονική μορφή σε κάθε μάθημα στους φοιτητές. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Συνεχής και εβδομαδιαία ενημέρωση των φοιτητών από την ιστοσελίδα του μεταπτυχια

κού vwvw.endovasculartechniques.gr. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. Κάθε τ ε τ ά ρ τ η 10:00 - 12:00 και κάθε παρασκευή 15:00 - 17:00. 

Πους μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση 

και χρήση βιβλιογραφίας); 

Η διαδικασία υποχρεωτικής εκπόνησης διπλωματικής εργασίας υπό την καθοδήγηση τριμε

λούς επιτροπής μελών δεν στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικα

σία. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις 

επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Ναι, δύο ανά έτος. 

Συμμετοχή των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Κατά την εκτίμηση σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος; 

0-20% Π 20-40% Π 40-60% Π 60-80% Π 80-100% 0 Δεν γνωρίζω Π 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγη

ση της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

H Ίίδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 

http://vwvw.endovasculartechniques.gr


Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ' οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Άλλα*: 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση 

των εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια 

(προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Χ 

Χ 

Χ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Η διασφάλιση της διαφάνειας γίνεται με σύνθετη εξεταστική διαδικασία που περιλαμβάνει: 

Α. Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Β. Εξατάσεις από τους εκπαιδευτές στα τέσσερα εργαστήρια 

Γ. Εξετάσεις από τριμελή επιτροπή στην ανοιχτή παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα τους. 

Υπάρχει σχετική επάρκεια σε αίθουσες. Με την ολοκλήρωση του κέντρου εκπαίδευσης και έρευ

νας στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ οι ανάγκες θα καλυφθούν επαρκώς. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του εργα

στηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητας τους. 

Υπάρχει ανάγκη για αίθουσες όπου θα γίνονται εργαστήρια υπερήχων και κυρίως ασκήσεων σε 

προσομοιωτές. Οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από το κέντρο εκπαίδευσης και 

έρευνας στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.Δεν υπάρχει διαθέσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός, και κυρίως δεν 

υπάρχουν προσομοιωτές. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Όχι. 

Σπουδαστήρια: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της δια

θεσιμότητας τους. 

Υπάρχει σχετική επάρκεια στον χώρο του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. Το νέο κτίριο εκπαίδευσης και έρευνας 

θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες για αίθουσες εργαστηρίων.Υπάρχει ανάγκη προμήθεια εξο

πλισμού, κυρίως προσομοιωτών για την εκπαίδευση των φοιτητών. 
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Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Symbionix Medical Training Simulators. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και άλλοι 

μαθησιακοί πόροι); 

Όχι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις ανα

γκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Υπάρχει ανάγκη για αίθουσες εργαστηριακής διδασκαλίας και ανάγκη προμήθειας προσομοιω-

τών. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος 

και πώς; 

Ναι. Από την κεντρική ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού οι φοιτητές κατεβάζουν (download) κάθε 

εβδομάδα το περιεχόμενο της ομιλίας των τελευταίων μαθημάτων. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Από την κεντρική ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού οι φοιτητές κατεβάζουν (download) κάθε 

εβδομάδα το περιεχόμενο της ομιλίας των τελευταίων μαθημάτων. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ναι. Η χρήση προσομοιωτών. Η επέμβαση γίνεται ηλεκτρονικά σε προσομοιωτή πριν έρθουν 

εξασκηθούν οι φοιτητές σε πειραματόζωα. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Όχι. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Συνεχής και άμεση ενημέρωση για όλα τα θέματα του Μεταπτυχιακού από την ιστοσελίδα και 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους του φοιτητές. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών επιλέγεται από το Συντονιστικό Όργανο. 

Γ7ο;α είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα προηγούμενα 

έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών. 

Είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του μεταπτυχιακού. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Ναι. 

Ίίδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 

Αξιολογούνται επιμελώς και λαμβάνονται υπόψη προτάσεις αλλαγών από το Συντονιστικό Όρ

γανο. 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος/ 

Διευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος (ΦΕΚ Μεταπτυχιακού) 

Αριθμός Διδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα/Ιατρείο 

Ενδαγγειακές Τεχνικές 

Χρήστος Λιάπης 

75 

Π.Γ.Ν. "Αττικόν" Αγγειοχειρουργική Κλινική 

Συνοπτική Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σκοπός του ΠΜΣ "Ενδαγγειακή Χειρουργική" είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης σε επίπεδο Master of Sciences (M.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων Ενδαγ-

γειακών Τεχνικών για την αντιμετώπιση των αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα του ΠΜΣ 

Οι αγγειακές παθήσεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου και νοσηρότητας των Ευρωπαί

ων. Η αγγειοχειρουργική έδειξε εκπληκτική εξέλιξη και διεύρυνση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

50 χρόνων. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος καταστάσεις μη θεραπεύσιμες στο παρελθόν 

πλέον αντιμετωπίζονται και θεραπεύονται σε καθημερινή βάση από τους αγγειοχειρουργούς. 

Η ορθή διαχείριση των αγγειακών νόσων εξαρτάται τόσο από τη δημόσια αντιΛηψη όσο και 

από την κατάλληλη εκπαίδευση των ειδικών. Για την αγγειακή χειρουργική όμως πέραν της απαι

τούμενης, άνω του μέσου όρου τεχνικής επιδεξιότητας στην ανοιχτή χειρουργική, ο αγγειοχειρουρ-

γός πρέπει να αποκτήσει εμπειρία σε ένα ευρύτερο και σχετικά νέο πεδίο αγγειακής παρέμβασης 

που συνιστά την εκπαίδευση στις ενδαγγειακές τεχνικές. Στόχος του Μεταπτυχιακού προγράμμα

τος είναι η τεχνική εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση των αγγειοχειρουργών στην ενδαγγεια

κή αντιμετώπιση αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων. 

Περιεχόμενο του μαθήματος - διδασκόμενη υλη (των μαθημάτων του ΠΜΣ) 

Το Διακρατικό Μεταπτυχιακό "Ενδαγγειακές Τεχνικές" έχει διάρκεια 1 έτος, 2 εξάμηνα και 4 θε

ματικές ενότητες: 

Α' Εξάμηνο: 

5. Βασικές αρχές απεικονιστικής και επεμβάσεων στο αγγειακό σύστημα 

6. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση βλαβών περιφερικών αγγείων 

Ι5 Εξάμηνο: 

7. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων 

8. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση φλεβικών παθήσεων 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 

5. Γνωριμία με τον εξοπλισμό και τ α αναλώσιμα 

6. Διαχείριση υλικού 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



7. Αγγειοπλαστική αρτηριακών στενώσεων και αντιμετώπιση ανευρυσμάτων σε εξομοιωτές και 

πειραματόζωα 

8. Κλινική εφαρμογή 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπομνήματος) 

Κλινικό 

Μάθημα/ 

Ασκηση 

Ενδαγγειακές 

Τεχνικές 

* 
-

Β 

-

Γ 

Υ 

Δ 

ΝΑΙ 

Ε 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΙΑΠΗΣ 

Ζ 

ΝΑΙ 

Η 

25 

θ 

ΟΧΙ 

Ι 

33 

Κ 

30 

Λ 

28 

Μ 

12 

Ν 

ΟΧΙ 

Ξ 

ΝΑΙ 

Ο 

ΟΧΙ 

Π 

ΝΑΙ 

Α = Κωδικός μαθήματος 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Υποχρεωτικό Υ/Κατ'επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Υπεύθυνος Μαθήματος - Δ/ντής Κλινικής (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΔΕΠ 

Θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, αναγράψτε τον αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκουμένων που αξιολογήθηκαν θετικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώρες εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φοιτητές στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και το είδος των ασθενών που χρησιμοποιούνται για 

την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κατανομή ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και ποσοστό 

επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας^ 

Διαλέξεις - Θεωρία 

Εργαστήρια 

Διδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): 

Συγγραφή πορείας νόσου, αναζήτηση εργαστηριακών 

εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθμός ωρών % 

200 

20 

20 

160 

50 

5 

5 

40 

Πως διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα κλινικά μαθήματα; 

Είναι το μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδαγγειακών Τεχνικών που απευθύνεται σε αγ-

γειοχειρουργούς. 

Ίίδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



Πως προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του μαθήματος; 

Αυτό ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος. Κάνε χρόνο το Συντονιστικό Όργανο 

ανανεώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Ένα σύγγραμμα, και σε ηλεκτρονική μορφή όλες οι διαλέξεις. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πως; 

Ναι, κάθε χρόνο οι διαλέξεις που δίδονται στους φοιτητές σε ηλεκτρονική μορφή τροποποιού

νται σύμφωνα με τ α νέα δεδομένα. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

100%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Από την κεντρική ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: www.endovascular-

techniques.gr. 

Μέλη ΔΕΠ 

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Κλιν ικής Ι α τ ρ ε ί ο υ - Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Κ λ ι ν ι κ ο ύ μ α θ ή μ α τ ο ς / ά σ κ η σ η ς 

Ονοματεπώνυμο 

Χρήστος Λιάπης 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργος 

Παν/κή 

Καθηγητής 

I^LU i ^ J ^ 
η προαγωγής 

Πλήρους = Π ή 

Μερικής = Μ 

απασχόλησης) 

Π 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς Α' β α θ μ ί δ ο ς 

Ονοματεπώνυμο 

Giorgio Maria Biasi 

Ηλίας Μπαστουνης 

Θωμάς Γερασιμίδης 

Δημήτρης 

Παπαδημητρίου 

Μίλτος Λαζαρίδης 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργική 

Αγγειοχειρουργική 

Αγγειοχειρουργική 

Αγγειοχειρουργική 

Αγγειοχειρουργική 

Έτος εκλογής ή 

προαγωγής στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 

Ομότιμος 

Π 

Π 

Π 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς Β' β α θ μ ί δ ο ς (συνεχίζεται) 

^m 
Ε. Γεωργίου Ακτινολόγος 

Έτος εκλογής ή 

U gww/fl̂ rg g j i mtmu 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 

συνέχεια 
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Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς Β' β α θ μ ί δ ο ς (συνέχεια) 

Ονοματεπώνυμο 

Μίλτος Ματσάγκας 

Κωνσταντίνος 

Κατσένης 

Α. Χατζηιωάννου 

Βασίλης Αράπογλου 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Ακτινολόγος 

Αγγειοχειρουργός 

Έτος εκλογής ή 

προαγωγής στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς Γ' β α θ μ ί δ ο ς 

Ονοματεπώνυμο 

Σωτήρης 

Γεωργόπουλος 

Χρήστος Κλωνάρης 

Κωνσταντίνος Φίλης 

Φρανγκίσκα Σιγάλα 

Γιάννης Κακίσης 

Ανδρέας Λάζαρης 

Alberto Froio 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Έτος εκλογής ή 

προαγωγής στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς Δ ' β α θ μ ί δ ο ς 

Χρήστος Βερυκοκος 

Θωμάς Κώτσης 

Χρήστος 

Μπακογιάννης 

Ηλίας Ααλάίνα^ 

Χρήστος Κάρκος 

Ιατρική ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Έτος εκλογής ή 

προαγωγής στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 

Π 

Π 

Π 

Π 

Αλλοι δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς : (συνεχίζεται) 

Ονουατεπώνυυο 

Μάριος 

Δασκαλόπουλος 

Νικόλαος Λιάσης 

Βασίλειος Βουδρής 

ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Ακτινολόγος 

Καρδιολόγος 

ίργαυιακη σχε 

και έτο€ έναο 

συνέχεια 
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Α λ λ ο ι δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς : (συνέχεια) 

Ονοματεπώνυ μο 

Χρήστος Μαλτέζος 

Παύλος Αντωνιάδης 

Ηλίας Καπερώνης 

Βασίλης Τζιλαλής 

Θ. Περδικίδης 

Ιατρική 

ειδικότητα 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Αγγειοχειρουργός 

Εργασιακή σχέση στην κλινική 

και έτος έναρξης της σχέσης 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Αλλο ι α τ ρ ι κ ό π ρ ο σ ω π ι κ ό που σ υ μ π ρ ά τ τ ε ι στην κ λ ι ν ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η 

Ειδικευόμενοι ιατροί 0 

Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης 

στην εκπαίδευση 

Αλλο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συμπράττει στην κλινι

κή εκπαίδευση 

Γ.3.1 Διοικητικό 

προσωπικό 

Γ.3.1 Νοσηλευτές 

Γ.3.3 Τεχνικό 

προσωπικό 

Γ.3.4 Αλλοι* 

Δημήτρης 

Καρδούλας 

Συνολικός 

αοιθιιός 

1 

Κατηγορία 

εκπαίδευσης Α 

1 

Κατηγορία 

εκπαίδευσης Β 

Κατηγορία 

εκπαίδευσης Γ 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 

Επαρκής. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Ανεπαρκής. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 

Ανεπαρκής. 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Πανεπιστημιακής Κλινικής/Ιατρείου 

Κλινικό Μάθημα/Ασκηση 

Παν/κό Ίδρυμα & Κλινική/Ιατρείο 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος Διευθυντής 

(Ονοματεπώνυμο) 

Ενδαγγειακές Τεχνικές 

ΕΚΠΑ-Αγγειοχειρουργική Κλινική 

20 

Χρήστος Λιάπης 
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Μέλη ΔΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

1 1 6(12) ΟΧΙ ΟΧΙ 

Α = Διδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Β = Διδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Γ = Διδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Δ = Διδάσκοντες Δ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ε = Αλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήατε) 

Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ι = Υποψήφιοι Διδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Κ = Νοσηλευτε'ς (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Λ = Διοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ν = Αλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης; 

Συμμετοχή σε ελάχιστο αριθμό 50 ενδαγγειακών επεμβάσεων και 30 επιπρόσθετων κλινικών ωρών. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της Κλινικής 

Ασκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή; 

Ελάχιστος αριθμός 50 ασθενείς. Είναι πάντα υπό επίβλεψη εκπαιδευτή. 

Τι είδους κλινικές πράξεις αναλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής Ασκησης; 

Παρακέντηση αρτηριών και φλεβών. 

Χειρισμούς καθετηριασμού αγγείων. 

Αγγειογραφικές πράξεις. 

Πράξεις αγγειοπλαστικής και τοποθέτησης ενδοαυλικών ναρθήκων. 

Πράξεις ενδαγγειακής αντιμετώπισης ανευρυσμάτων. 

Ενδαγγειακές πράξεις στο φλεβικό σύστημα. 

Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι φοιτητές; 

Όχι. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 

(β) Ώρες χρήσης. 

ϊίδεση Εσωτεραής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 

ΑΛΛΟΙ 

1 2 



Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Για τις θεωρητικές διαλέξεις είναι επαρκή. Χρειάζονται αίθουσες για εργαστήρια και σε

μινάρια. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τα κλινικά μαθήματα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Ώ ρ ε ς χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων 

ωρών; 

Η Κλινική δεν διαθέτει αυτή τ η στιγμή κάποιο εργαστήριο και οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

είναι πολύ μεγάλες δεδομένου ότ ι είναι η μοναδική Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπι

στημίου Αθηνών. 

Εκτός από τ ις αίθουσες χρειάζεται και εξοπλισμός αγγειακού εργαστηρίου, καθώς και 

εξομοιωτές. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ.(πε

ριγράψτε συνοπτικά). 

Διαθέτουμε έναν προβολέα και δύο φορητούς υπολογιστές. Υπάρχει ανάγκη για περισ

σότερους υπολογιστές. 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά). 

Δεν υπάρχουν. Χρειάζεται το Simbionix γ ια εκπαίδευση σε προσομοιωτές. 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του μαθήματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

Η βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου είναι ανεπαρκής. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Υπάρχει ανάγκη σε υποδομή αγγειακού εργαστηρίου και αίθουσες σεμιναρίων και εκπαί

δευσης σε προσομοιωτές. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών 

στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 

Ναι, συνεργαζόμαστε άριστα με όλες τις Αγγειοχειρουργικές Πανεπιστημιακές Κλινικές 

και Μονάδες της χώρας, όπως και με τις Αγγειοχειρουργικές Κλινικές του Εσύ στην Αθήνα. 

Συνοπτική Περιγραφή της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 

Εσωτερική αξιολόγηση από τους Έλληνες διδάσκοντες. 

Εσωτερική αξιολόγηση από του διδάσκοντες από τ ο Πανεπιστήμιο του Milano-Biccoca. 

Αξιολόγηση από τους φ ο ι τ η τ έ ς . 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της απόδο

σης των φοιτητών στο συγκεκριμένο κλινικό μάθημα και το ποσοστό συμβολής κάθε μεθό

δου στην τέλι κή βαθμολογία του μαθήματος. 
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Á = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ/ προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που 

δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών 

Δ = Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΔΕΠ (ΔΕΠ) ή ειδικευόμενους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Αλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φοιτητές κατά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματος σε εξετάσεις απόκτησης ειδι

κότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών στην 

κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή άλλες δεξιό

τητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ' επέκταση στην άσκηση ιατρικού 

επαγγέλματος). 

Η αρχική εκπαίδευση σε προσομοιωτές δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναγνωρίζουν 

τα τεχνικά τους λάθη και να τα διορθώνουν. Η εκπαίδευση σε πειραματόζωα βελτιώνει ακόμα πε

ρισσότερη την τεχνική τους επάρκεια. Τέλος, στην κλινική πρακτική κάθε του πράξη είναι υπό την 

άμεση καθοδήγηση εκπαιδευτή με αναλογία φοιτητή εκπαιδευτή 1:1. 

Σχολιάστε αν παρακολουθούνται συστηματικά όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των βασικών 

κλινικών δεξιοτήτων και αναφέρατε τυχόν δυσκολίες. 

Ναι παρακολουθούνται όλοι. 

Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν οι φοι

τητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής άσκησης και 

ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε. 

Οι φοιτητές λαμβάνουν άμεσα σχόλια σε κάθε κλινική τους πράξη δεδομένου ότι είναι συνεχώς 

υπό επίβλεψη και στην διενέργεια των επεμβάσεων σε αναλογία 1:1 με τον εκπαιδευτή. 

Περιλάβετε μία τυπική αξιολόγηση από καθηγητές ή ειδικευόμενους που περιγράφει την απόδο

ση των φοιτητών κατά την κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες και ειδικότερα όσον αφορά την απο

κτηθείσα ικανότητα τους και εμπειρία να εξετάζουν τον ασθενή και να εκτιμούν τα κλινικά δεδομένα 

να διαγνώσουν τη νόσο και να προτείνουν ορθολογική θεραπευτική προσέγγιση. (Η διαδικασία αυτή 

συνιστά την κατευθυνόμενη αξιολόγηση ασθενούς σε μικρές ομάδες ή συζήτηση περιπτώσεων). 

S Ίίδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 



Κάθε φοιτητής διαθέτει προσωπικό βιβλίο συμμετοχής σε ενδαγγειακές επεμβάσεις αλλά και 

συμπλήρωσης ωρών κλινική άσκησης στο οποίο ο επιβλέπων εκπαιδευτής υπογράφει σε κάθε 

πράξη. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

10 ημέρες. 

Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της 

αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 

Βαθμολογία επίδοσης στην χρήση των εξομοιωτών. 

Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματος σε εξετάσεις από

κτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE Ί και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της ΕΕ, κλπ). 

Όχι. Το μεταπτυχιακό βρίσκεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση; Επισυ

νάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

Ναι. Επισυνάπτεται. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας καθενός 

από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

Όχι. 

Πως κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των μαθησια

κών στόχων; 

Σημαντική. 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται ανωνύ-

μως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία 

του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συ

μπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου. 

Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ενδαγγειακές Τεχνικές" 0 / 3 / 1 0 3 7 0 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Υπεύθυνος μαθήματος/διευθυντής 

κλινικής 

ΕΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΟΗΝΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. “Ενδαγγειακές Τεχνικές" 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΑΙΑΠΗΣ 

συνέχεια 
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Αριθμός διδακτικών μονάδων 

Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο 

Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου 

Χρονικό διάστημα κλινικού 

μαθήματος/άσκησης: 

22 (ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 

Π.Γ.Ν. "Αττικόν" 

2010 

ΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 

Κακή Μέτρια Καλή Πολύ καλή Άριστη 

2 3 4 5 

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

Ποια είναι η συνολική άποψη σας για την οργάνωση της κλινικής άσκησης 

την οποία μόλις ολοκληρώσατε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κλινικής; 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη λειτουργία 

της και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε στην εκπαίδευση σας. 

Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού στη βελτίωση 

των κλινικών σας δεξιοτήτων 

Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης ενός διδά

σκοντος (preceptor) με τους φοιτητές. 

Ποια είναι η άποψη σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου κατά τη 

διάρκεια της κλινικής άσκησης 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων που διδαχθήκατε 

Εκτιμήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των σχετικών θεμάτων 

Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και των συγ

γραμμάτων που σας προτάθηκαν 

Εκτιμήστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των εποπτικών μέσων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των ειδικευομένων 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των επιμελητών 

Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων του Καθηγητή 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε ασθενείς της 

συγκεκριμένης κλινικής 

Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής εξέτασης σε 

ασθενείς της συγκεκριμένης κλινικής 

Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στη διαγνωστική 

προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσημάτων 

Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησης σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν) 

•• •• •• 
Χ 

Χ 

Χ 

•• 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

συνέχεια 

ϊίδεση Εσωτεραής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήρα) 

1 



Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 

1 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Ο/Η διδάσκων/ουσα: 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της κλινικής άσκησης/μαθήματος; 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 

για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

Ή τ α ν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 

διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους 

φοιτητές); 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

1 •^ •^ •^ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Συγκρίνατε την εκπαίδευση σας στην συγκεκριμένη κλινική με εκείνη που είχατε σε άλλες κλινικές: 

- Εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της ενδαγγειακής τεχνολογίας. 

- Το πείραμα - αγγειοπλαστικές και άλλες τεχνικές σε πειραματόζωα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. 

Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την βελτίωση του κλινικού μαθήματος/άσκησης: 

Το Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ενδαγγειακές Τεχνικές" προσφέρει στους 

νέους Αγγειοχειρουργούς τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν θεωρητικά και πρακτικά στις εξελισσό

μενες αυτές ενδαγγειακές τεχνικές που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη εμβέλεια στην άσκηση της 

Αγγειοχειρουργικής καθημερινά. 

ο/η φοιτητής/τρια^^^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^κ^^ 

Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινικής 

Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 

Μελετώ συστηματικά την υλη 

Ι 2 ά 

Χ 

Χ 

4 

Χ 

Χ 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου 

για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ "Αναγεννητική - Αναπαραγωγική Ιατρική" 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τομέας 

Τίτλος Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών 

Όνομα Επιστ. Υπευθύνου / Βαθμίδα: 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας - Ιατρική Σχολή 

Υγείας Μητέρας παιδιού 

"Αναγεννητική - Αναπαραγωγική Ιατρική” 

Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής 

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 

ΦΕΚ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. ΦΥΛ. 1908/7-9-09ΕΤ 

Κ̂ κΜ Γκ^ν ^ ΐ ^ ^ Β * ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r t * ^ T ^ ^ ^ ^ T ^ ^ K ^ B w 

"Αναγεννητική - Αναπαραγωγική Ιατρική” 

Περιγραφή / Περιεχόμενο Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταρτίζει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμ

μα Σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση, την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και την 

εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική, από το ακαδη

μαϊκό έτος 2008 - 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρ

θρων 10 έως και 12 του Ν.2083/92. 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: 

(α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, M.Sc.) στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητι

κή Ιατρική 

(β) Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ, Ph.D.) στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική. 

Μαθησιακοί στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση 

στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική σε αποφοίτους Ιατρικών και άλλων Σχολών 

Υγείας και Σχολών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επι

πέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επι

πλέον θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία 

και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς, και ασχολείται με τη φυ

σιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στη γυναίκα 

και τον άνδρα, καθώς και με γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο συντηρητικά όσο και χει

ρουργικά στη θεραπεία τους. Έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στα ζευγάρια που αντιμετω

πίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές (IVF, ICSI, MESA, TESA), σε συν

δυασμό με την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD), έχουν οδηγήσει σε γεννήσεις εκατομμυ

ρίων υγιών παιδιών, ενώ νέες τεχνικές που εφαρμόζονται πειραματικά (in vitro ωρίμαση ωαρίων, 
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IVM, IVG), πιστεύεται ότι στο μέλλον θα επιλύσουν τ α προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται 

από την εφαρμογή των υπαρχουσών τεχνικών. 

Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος τομέας της Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέτη 

των βλαστικών κυττάρων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής στην κλινική 

πράξη, με στόχο τη θεραπευτική παρέμβαση σε σημαντικό αριθμό ασθενειών. Στο πρόγραμμα 

σπουδών του ΠΜΣ θα δοθεί έμφαση στην μελέτη των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, των κυττά

ρων του αμνιακού υγρού, των εμβρυϊκών γενετικών κυττάρων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρα

κτικό επίπεδο (κυτταροκαλλιέργειες, μέθοδοι διαφοροποίησης βλαστικών κυττάρων, εκφράσεις γο

νιδίων, καθορισμός μονοπατιών κλπ) Ειδικότερα, συνδυάζοντας τους δύο τομείς της Αναπαραγωγι

κής και Αναγεννητικής Ιατρικής, η πλήρης κατανόηση των παραγόντων που συμμετέχουν στην ωρί

μαση των ωαρίων in vitro είναι σημαντική όχι μόνο όσο αφορά την Αναπαραγωγική Ιατρική, αλλά 

δύναται να προσφέρει και εναλλακτικές πηγές ωαρίων για παραγωγή εμβρυϊκών κυττάρων. 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα βοηθήσει τόσο τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών 

Υγείας όσο και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους σε επίπεδο εφαρμοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και σε κλινικοεργαστηριακό 

επίπεδο στην Αναπαραγωγή και Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους Ιατρούς να αναγνω

ρίζουν σημαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης σε κλινικά ευρήματα και να εφαρμόζουν εργαστη

ριακές τεχνικές ώστε να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία των ασθενειών. 

Η Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική λόγω του θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος 

που τη χαρακτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί ενδελεχή και σε βάθος κατάρτιση, 

ενώ παράλληλα συνδέει την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα. 

Το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να καλύψει με πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 

τις ανάγκες των φοιτητών επιστημών υγείας και βασικών επιστημών. Ειδικότερα σε επίπεδο πρα

κτικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγω

γής που εφαρμόζονται κλινικά και πειραματικά, καθώς και στη Βιολογία των εμβρυϊκών κυττάρων, 

ενώ θα διδαχθούν και όλες τις νέες θεωρητικές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ. 

Είδος Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Εξάμηνα 

Διδασκαλίας 

Σύνολο 

2 

Σύνολο Μαθημάτων: 

Υποχρεωτικό (Υ), 

Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΈ), 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

12 (Υ) 

1 (ΥΕ) 

Διπλωματική 

Υποβάθρου (ΥΠ), 

Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορμού (KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Διδασκαλία 
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e > e 
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50 
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νο (Συ 

>α-
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Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

διδασκαλίας 

25 

Διδακτικές 

Μονάδες 

75 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

ΝΑΙ 

Εργασία ή 

Πρόοδος 

(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτική 

/ Προαιρετική 

ΝΑΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα περιλαμβάνεται 

στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) Σελίδα 

αναφοράς μαθήματος 

Όχι 

WM 
Προγράμματος; 

(Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

http//:www.grammateia.med.uoa.gr/ 

αξιολόγηση των Μαθημάτων του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

Όχι ακόμα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Υλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του προγράμ

ματος; 

Στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα προγράμματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Δεν υπάρχει επικάληψη με άλλα προγράμματα γιατί το ΠΜΣ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΠ-

ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ" είναι το μοναδικό που πραγματεύεται την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Διανέμονται οι διαλέξεις και οι παρουσιάσεις των μαθημάτων. 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Η επικαιροποίηση είναι συνεχής ανάλογα με τα νέα δεδομένα της βιβλιογραφίας. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Καλύπτεται το 80-100% της διδασκόμενης ύλης από τα βοηθήματα. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του προγράμματος, τους μαθησιακούς στόχους και 

τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

Με συναντήσεις των φοιτητών με τους υπευθύνους των διπλωματικών τους εργασιών και μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και 

χρήση βιβλιογραφίας); 

1) Εκπαίδευση στην αναζήτηση Βιβλιογραφίας από τους υπεύθυνους διδάσκοντες. 

2) Εργαστηριακή εκπαίδευση: ασφάλεια, τεχνικές, μέθοδοι, χρήση συσκευών εργαστηρίου 

3) Καθοδήγηση στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, σε 

προσωπική βάση. 
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Οργανώνετε στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις επι

στημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνι

κούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Όχι. 

Συμμετοχή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Κατά την εκτίμηση σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος 

του μαθήματος; 

0-20% Π 20-40% Π 40-60% Π 60-80% Π 80-100%0 Δεν γνωρίζω Π 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο Πρόγραμμα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ' οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Αλλα*: 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση 

των εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια 

(προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Χ 

-

-

Χ 

Χ 

Χ 

-

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου που ελέγχονται και αξιολογούνται από την επι

στημονική επιτροπή του ΠΜΣ. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του Προγράμματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα τους. 

Χρησιμοποιούνται αίθουσες του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, με επάρκεια θέσεων για όλους τους 

φοιτητές. Παρέχεται εξοπλισμός κατάλληλος για τις παραδόσεις μαθημάτων και τις παρουσιάσεις 

των διαλέξεων. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του εργα

στηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητας τους. 
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Χρησιμοποιούνται τ α εργαστήρια της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπου 

οι φ ο ι τ η τ έ ς εξασκούνται σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, σε τεχνικές υποβοηθούμενης ανα

παραγωγής και σε In Vitro καλλιέργειες κυττάρων. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του Προγράμματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων 

ωρών; 

Τα εργαστήρια είναι π ά ν τ α διαθέσιμα για τους φ ο ι τ η τ έ ς , από τ ις 7.30 πμ, έως τ ις 20.00 

μμ και μετά από συνεννόηση και τ α σαββατοκύριακα. 

Σπουδαστήρια: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και 

της διαθεσιμότητας τους. 

Δεν χρησιμοποιούμε σπουδαστήρια. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Adobe, Power Point, Word (Microsoft Office). 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Η βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, είναι π ά ν τ α διαθέσιμη και υποστηρίζει όλους 

τους φ ο ι τ η τ έ ς , σε όλα τ α μαθήματα. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Η διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του Προ

γράμματος και πώς; 

Πραγματοποιείται χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσιών διαδικτύου, λογισμι

κού. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Δίδονται στους φ ο ι τ η τ έ ς παρουσιάσεις power point προς μελέτη καθώς και ιστοσελίδες 

με πληροφορίες σχετικά με τ ο αντικείμενο του κάθε μαθήματος. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Χρησιμοποιείται το διαδίκτυο κ α τ ά την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, με τη 

βοήθεια Η/Υ που υπάρχουν σ τ α εργαστήρια. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Δεν χρησιμοποιούμε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φ ο ι τ η τ έ ς , για 

ενημέρωση και γ ια προσφορά εργαλείων αναζήτησης βιβλιογραφίας και γνώσης. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα και πότε; 

Ναι, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και στη συνέχεια εφόσον υπάρχουν αλλαγές. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Αξιολόγηση γίνεται μια φορά το χρόνο, κατά την λήξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα λει

τούργησε φέτος πρώτη χρονιά και ως εκ τούτου, δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση ακόμα, θ α 

πραγματοποιείται με ελεύθερη και ανώνυμη συμπλήρωση παρατηρήσεων από τους φοιτητές. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 

Το πρόγραμμα και ο τρόπος παρουσίασης των μαθημάτων θα τροποποιείται ανάλογα με τις 

παρατηρήσεις των φοιτητών, στο βαθμό που αυτές είναι επικοδομητικές και εύστοχες (εσωτερική 

αξιολόγηση του προγράμματος). 

ΤΟ ΜΑΘΗ 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος/ 

Διευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος (ΦΕΚ Μεταπτυχιακού) 

Αριθμός Διδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα/Ιατρείο 

Αναγεννητική - Αναπαραγωγική Ιατρική 

Δημήτριος Λουτράδης 

Αρ. Φυλ. 1908/7-9-09Β' 

45 ΠΜ (Μαθήματα), 15 ΠΜ (Διπλωματική) 

Νοσοκομείο "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 

Συνοπτική Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταρτίζει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμ

μα Σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση, την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και την 

εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική, από το ακαδη

μαϊκό έτος 2008-2009, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρ

θρων 10 έως και 12 του Ν.2083/92. 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: 

(α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, M.Sc.) στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητι

κή Ιατρική 

(β) Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ, Ph.D.) στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα του ΠΜΣ 

Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση 

στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική σε αποφοίτους Ιατρικών και άλλων Σχολών 

Υγείας και Σχολών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επι

πέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επι

πλέον θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία 

και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς, και ασχολείται με τη φυ

σιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στη γυναίκα 
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και τον άνδρα, καθώς και με γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο συντηρητικά όσο και χει

ρουργικά στη θεραπεία τους. Έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στα ζευγάρια που αντιμετω

πίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές (IVF, ICSI, MESA, TESA), σε συν

δυασμό με την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD), έχουν οδηγήσει σε γεννήσεις εκατομμυ

ρίων υγιών παιδιών, ενώ νέες τεχνικές που εφαρμόζονται πειραματικά (in vitro ωρίμαση ωαρίων, 

IVM, IVG), πιστεύεται ότι στο μέλλον θα επιλύσουν τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται 

από την εφαρμογή των υπαρχουσών τεχνικών. 

Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος τομέας της Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέ

τη των βλαστικών κυττάρων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής στην κλινι

κή πράξη, με στόχο τη θεραπευτική παρέμβαση σε σημαντικό αριθμό ασθενειών. Στο πρόγραμμα 

σπουδών του ΠΜΣ θα δοθεί έμφαση στην μελέτη των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, των κυτ

τάρων του αμνιακού υγρού, των εμβρυϊκών γενετικών κυττάρων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο (κυτταροκαλλιέργειες, μέθοδοι διαφοροποίησης βλαστικών κυττάρων, εκφρά

σεις γονιδίων, καθορισμός μονοπατιών κλπ) Ειδικότερα, συνδυάζοντας τους δύο τομείς της Αναπα

ραγωγικής και Αναγεννητικής Ιατρικής, η πλήρης κατανόηση των παραγόντων που συμμετέχουν 

στην ωρίμαση των ωαρίων in vitro είναι σημαντική όχι μόνο όσο αφορά την Αναπαραγωγική Ιατρι

κή, αλλά δύναται να προσφέρει και εναλλακτικές πηγές ωαρίων για παραγωγή εμβρυϊκών κυττά

ρων. 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα βοηθήσει τόσο τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών 

Υγείας όσο και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους σε επίπεδο εφαρμοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και σε κλινικοεργαστηριακό 

επίπεδο στην Αναπαραγωγή και Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους Ιατρούς να αναγνω

ρίζουν σημαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης σε κλινικά ευρήματα και να εφαρμόζουν εργαστη

ριακές τεχνικές ώστε να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία των ασθενειών. 

Η Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική λόγω του θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος 

που τη χαρακτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί ενδελεχή και σε βάθος κατάρτιση, 

ενώ παράλληλα συνδέει την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα. 

Το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να καλύψει με πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ

ση τις ανάγκες των φοιτητών επιστημών υγείας και βασικών επιστημών. Ειδικότερα σε επίπεδο 

πρακτικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπα

ραγωγής που εφαρμόζονται κλινικά και πειραματικά, καθώς και στη Βιολογία των εμβρυϊκών κυτ

τάρων, ενώ θα διδαχθούν και όλες τις νέες θεωρητικές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου του 

ΠΜΣ. 

Περιεχόμενο του Προγράμματος - Διδασκόμενη υλη (των μαθημάτων του ΠΜΣ) 

Πρόγραμμα Μαθημάτων - Ώρες και Πιστωτικές Μονάδες [ΠΜ] 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και 

εργαστήρια των μαθημάτων. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προ

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναπαραγωγικής-Αναγεννητικής Ιατρικής απαιτείται και η 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος. 

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται: α) Επιτυχής ολοκλή

ρωση των 12 μαθημάτων [60 ΠΜ], β) επιτυχής ολοκλήρωση εργαστηριακών ασκήσεων, γ) η συγ

γραφή διπλωματικής εργασίας [15 ΠΜ]. 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων: 75 

Συγκεκριμένα: 

Α) Τα μαθήματα θα διδάσκονται από καθηγητές ΑΕΙ και επιστήμονες από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Τα μαθήματα θα διδάσκονται τις απογευματινές ώρες σε δύο ακαδημαϊκά εξάμη-
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να και οι ώρες διδασκαλίας τους θα είναι 170 ανά εξάμηνο. Η διάρκεια διδασκαλίας θα είναι 

17 εβδομάδες στο χειμερινό και 17 εβδομάδες στο εαρινό εξάμηνο. Ο φόρτος εργασίας των 

φοιτητών υπολογίζεται σε 24 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων 

ανά εξάμηνο. 

Β) Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν και θα ασκηθούν σε οκτώ (8) εργαστηριακά μαθήματα-

ασκήσεις, με σκοπό την εξοικείωση τους με την έρευνα, τη διαγνωστική μεθοδολογία και τη με

θοδολογία της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η άσκηση των φοιτητών θα πραγματοποιεί

ται τις πρωινές ώρες και θα έχει διάρκεια 25 ώρες ανά εβδομάδα, με διαφορετικό γνωστικό 

αντικείμενο ανά εβδομάδα, για τρεις εβδομάδες ανά εξάμηνο. Η άσκηση θα διενεργείται υπό 

την επίβλεψη ειδικευμένου επιστήμονα, Ιατρού ή Βιολόγου, ενώ η πορεία της άσκησης του κά

θε φοιτητή θα παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από μέλος ΔΕΠ του ΠΜΣ. 

Γ) Η διπλωματική εργασία θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου σπουδών του 

ΠΜΣ. Η παρουσίαση της θα πραγματοποιείται μόνο και εφόσον οι φοιτητές έχουν ολοκληρώ

σει επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις όλων των μαθημάτων και των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, 

οι οποίες θα διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαμήνου. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α' Εξάμηνο 

1. Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής 

Οδού 

2. Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού 

3. Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής 

4. Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση 

5. Ενδοκρινολογία της Κυήσεως - Εμβρυϊκή Ανάπτυξη 

6. Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής 

στη σύγχρονη έρευνα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Β' Εξάμηνο 

7. Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία 

8. Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή 

9. Μεθοδολογία εξωσωματικής 

γονιμοποίησης 

10. Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση 

11. Αναγεννητική Ιατρική 

12. Σύγχρονες Εξελίξεις στην Ανθρώπινη 

Αναπαραγωγή 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Διαλέξεις 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

Διαλέξεις 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

Διαλέξεις 

Διαλέξεις 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

Διαλέξεις & Εργαστήρια 

ΦΟΡΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

28 

30 

30 

28 

26 

28 

170 

28 

28 

30 

28 

28 

28 

170 

Π.Μ. 

4,0 

5,5 

5,5 

5,5 

4,0 

5,5 

30,0 

4,0 

4,0 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

30,0 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπομνήματος) 

Μεταπτυχ. 

Πρόγραμμα 

ΑΝΑΓΕΝΝΗ

ΤΙΚΗ ΑΝΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙ

ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Α 

Αρ. 

Φύλλου 

1908/ 

7-9-09/Β' 

_ Υ ΟΧΙ Δημήτριος 

Λουτράδης, 

Καθηγητής 

Όχι 30 Όχι 17 

Όλοι 

οι φοι

τητές 

_ 

R I 

45 25 Όχι Όχι Ναι Ναι 

(Μόλις τε

λειώσει το 

εξάμηνο) 

Α = ΦΕΚ Μεταπτυχιακού 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Σύνολο: Υποχρεωτικό Υ/Κατ'επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΔΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, αναγράψτε τον 

αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκούμενων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκούμενων που αξιολογήθηκαν θετικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώρες εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φοιτητές στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και το είδος των ασθενών που χρησιμοποιούνται για 

την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κατανομή ωρών διδασκαλίας του κλινικού μαθήματος (σημειώστε αριθμό ωρών και ποσοστό 

επί του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας). 

Διαλέξεις-Οεωρία 

Εργαστήρια 

Διδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Άλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): Συγγραφή πορείας νόσου, 

αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

^ ^ ^ • T T C ^ W ^ W T ^ M 

9 ώρες/βδομαδα 

2 εβδομάδες μετά 

τη λήξη των 

θεωρητικών 

μαθημάτων 

0 

Μόνο κατά τα 

εργαστήρια 

— 

100 

0 

-

— 
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Πως διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα Μεταπτυχιακά προγράμματα; 

Εκτός από τον έλεγχο που είχε γίνει αρχικά, το ΠΜΣ Αναγεννητική-Αναπαραγωγική Ιατρική είναι 

το μοναδικό αυτή τη στιγμή που ασχολείται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

Πως προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του προγράμματος; 

Μετά από συνάντηση της επιστημονικής επιτροπής, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την 

έκταση της αναπροσαρμογής και της ανανέωσης της ύλης. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Μετά από κάθε διάλεξη αποστέλλεται στους φοιτητές η διάλεξη του εκάστοτε διδάσκοντα. 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πως; 

Ο κάθε διδάσκων, είναι υπεύθυνος για τις αλλαγές στο υλικό που δίδεται στους φοιτητές, μετά 

από συνεννόηση με τον επιστημονικά υπεύθυνο. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

80-90%. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Διανέμονται επιστημονικές εργασίες, σχετικές με την εκάστοτε διάλεξη. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

Μέλη ΔΕΠ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ονοιιατεπώνυ no 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ 

Ιατρική 

ειδικότητα 

ΜΑΙΕΥΤΉΡΑΣ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

BfîBsffit 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Γος εκλογής 

ή προαγωγής 

Πλήρους = Π ή 

Μερικής = Μ 

^•Ο^ΓΓΠΤ 

Συμπληρώστε το σύνολο των διδασκόντων μόνο με τη βαθμίδα τους, καμιά άλλη πληροφορία 

δεν χρειάζεται. 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ 

Ιατρική ειδικότητα 

ΜΑΙΕΥΤΉΡΑΣ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

ή προαγωγής 

στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 
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Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς Γ' β α θ μ ί δ ο ς 

Ονοματεπώνυμο 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Ιατρική ειδικότητα 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

Έτος εκλογής 

ή προαγωγής 

στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 

Π 

Διδάσκοντες Δ' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο Ιατρι β 

Έτος εκλογής 

ή προαγωγής 

2122™ 
Πλήρους = Π ή Μερικής 

eel 

Αλλοι δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς : 

Ονοματεπώνυμο 

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΙΑΠΕΚΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΗ 

Ιατρική 

ειδικότητα 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟ

ΛΟΓΟΣ 

ΜΟΡΙΑΚΌΣ 
ΒΙΟΛΌΓΟΣ 

Εργασιακή σχέση στην κλινική 

και έτος έναρξης της σχέσης 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΑ 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Π 

Π 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Η π ο ι ό τ η τ α και η ε π ά ρ κ ε ι α είναι α π ο λ ύ τ ω ς ικανοποιητική και η συνεργασία ε ξ α ί ρ ε τ η . 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 

Το διοικητικό προσωπικό είναι π ά ν τ α π α ρ ώ ν στις ανάγκες τ ω ν διδασκόντων και τ ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν . 

Οι εντυπώσεις είναι πολύ θετικές. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό τ ο υ Νοσοκομείου, δεν ασχολε ίτα ι με τ ο ΠΜΣ. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού και λοιπού προσωπικού. 

Δεν χρησιμοποιε ίται τεχνικό προσωπικό σ τ ο μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ό . 

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωπικού Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Προγράμματος 

Κλινικό Μάθημα/Ασκηση Αναγεννητική - Αναπαραγωγική Ιατρική 

Παν/κό Ί δ ρ υ μ α & Κλινική/Ιατρείο Α' Μ α ι ε υ τ ι κ ή - Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών 

Αριθμός Κλινών 

Υπεύθυνος Διευθυντής Δ ιευθυντής: Καθηγητής Αριστείδης Αντσακλής, 

(Ονοματεπώνυμο) Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Δημήτριος Λουτράδης 

^Β(ο££^| 

Μέλη ΔΕΠ και άλλο ιατρικό προσωπικό 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 
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2 
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Á = Διδάσκοντες Α Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Β = Διδάσκοντες Β Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Γ = Διδάσκοντες Γ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Δ = Διδάσκοντες Δ Βαθμίδας (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ε = Αλλοι διδάσκοντες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και επεξηγήστε) 

Ζ = Σύμβουλοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Η = Ειδικευόμενοι ιατροί (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

θ = Μεταπτυχιακοί σπουδαστές ιατρικής (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ι = Υποψήφιοι Διδάκτορες (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Κ = Νοσηλευτε'ς (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Λ = Διοικητικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Μ = Τεχνικό Προσωπικό (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ν = Αλλοι (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό) 

Ξ = Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Είναι επαρκές το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Υπάρχει ενιαίος εσωτερικός Κανονισμός για το πάσης φύσεως Προσωπικό των Πανεπιστημια

κών Κλινικών; Αν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο. Αν όχι, σχολιάστε. 

Όχι, δεν υπάρχει, έχει ξεκινήσει διαδικασία κατάρτησης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΤΙΑΞΕ ΤΗ ΣΤΟΙΧΙΣΗ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος; 

\' Εξάμηνο 

1. Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Οδού 

2. Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού 

3. Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής 

4. Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση 

5. Ενδοκρινολογία της Κυήσεως; Εμβρυϊκή Ανάπτυξη 

6. Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη σύγχρονη έρευνα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ι5 Εξάμηνο 

7. Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία 

8. Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 

9. Μεθοδολογία εξωσωματικής γονιμοποίησης 

10. Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση 

11. Αναγεννητική Ιατρική 

12. Σύγχρονες Εξελίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. Χρησιμοποιούμε 1 αίθουσα για τα μαθήματα και μια αίθουσα 

για τις εξετάσεις, χωρητικότητας 20 (αίθουσα διοικητικών συμβουλίων) και 150 ατόμων (αμ

φιθέατρο) αντίστοιχα. 

(β) Ώρες χρήσης. 9 ώρες την εβδομάδα (αίθουσα διοικητικών συμβουλίων) και 9 ώρες το εξά

μηνο (αμφιθέατρο). 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Επαρκούν. 
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Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 1 Εργαστήριο (οδός Λαμψά-= κου 6, 2°s όροφος). 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. Επαρκείς, κατάλληλοι 

(γ) Ώρες χρήσης. 15 την εβδομάδα. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Αρτια ποιότητα και εργαστηριακός εξοπλισμός. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Κατόπιν συνεννόησης, ναι. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ.(περιγράψ

τε συνοπτικά). 

Βιντεοπροβολέας (projector). 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά (περιγράψτε συνοπτικά). 

Microsoft Office. 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του Προγράμματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

Υπάρχει η βιβλιοθήκη του νοσοκομείου, με δυνατότητα βιβλιογραφικής αναζήτησης (άρθρων και 

περιοδικών). 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών. 

Καλή, επαρκής. 

Έξω-πανεπιστημιακές κλινικές/ιατρείου που συνεργάζονται για την άσκηση φοιτητών στο συγκε

κριμένο κλινικό μάθημα/άσκηση. 

Καμία. 

Συνοπτική Περιγραφή της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Επιτευγμάτων της άσκησης. 

- Επιτυχής ολοκλήρωση των 12 μαθημάτων (γραπτές εξετάσεις), β) επιτυχής ολοκλήρωση ερ

γαστηριακών ασκήσεων (συμπλήρωση ωρών), γ) η συγγραφή διπλωματικής εργασίας (επιτυ

χής αξιολόγηση αυτής). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

φοιτητών στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και το ποσοστό συμβολής κάθε μεθόδου 

στην τελική βαθμολογία των μαθημάτων του Προγράμματος. 

Α = Αριθμός ασκούμενων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που 

Είδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτη

τών 

Δ = Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΔΕΠ (ΔΕΠ) ή ειδικευόμενους (Ε) 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Αλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φοιτητές κατά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματος σε εξετάσεις απόκτησης ειδι

κότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 

Περιγράψτε την μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών στην 

κλινική άσκηση (επίλυση προβλημάτων, κλινική αιτιολόγηση, επικοινωνία με ασθενείς ή άλλες δεξιό

τητες και συμπεριφορά που αρμόζει στην κλινική άσκηση και κατ' επέκταση στην άσκηση ιατρικού 

επαγγέλματος). 

Οι Μ.Φ. δεν κάνουν κλινική άσκηση στο Νοσοκομείο. 

Σχολιάστε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία. 

Δύο εβδομάδες μετά την γραπτή εξέταση. 

Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της 

αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών. 

Αξιολόγηση της κυκλικής εναλλαγής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο εργαστήριο (συμπλήρω

ση συγκεκριμένων ωρών παρακολούθησης εργαστηρίου). 

Σχολιάστε αν υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματος σε εξετάσεις από

κτησης ειδικότητας σε άλλα κράτη (π.χ ΗΠΑ, USMLE Ί και 2, τυχόν εξετάσεις χωρών της ΕΕ, κλπ). 

Δεν υπάρχουν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα; Επι

συνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

Αξιολόγηση γίνεται μια φορά το χρόνο, κατά την λήξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα λει

τούργησε φέτος πρώτη χρονιά και ως εκ τούτου, δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση ακόμα, θ α 

πραγματοποιείται με ελεύθερη και ανώνυμη συμπλήρωση παρατηρήσεων από τους φοιτητές. 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας καθενός 

από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

Ως παραπάνω. 

Πως κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των μαθησια

κών στόχων; 

Το πρόγραμμα και ο τρόπος παρουσίασης των μαθημάτων θα τροποποιείται ανάλογα με τις 

παρατηρήσεις των φοιτητών, στο βαθμό που αυτές είναι εποικοδομητικές και εύστοχες (εσωτερι

κή αξιολόγηση του προγράμματος). 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Συμπληρώθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ 

"Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών" 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τομέας 

Τίτλος Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών 

Όνομα Επιστ. Υπευθύνου / Βαθμίδα: 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας - Ιατρική Σχολή 

Ιατρική 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών 

Διαταραχών 

Καθηγητής Γ.Ν. Παπαδημητρίου 

Ψυχιατρική 

ΦΕΚ Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών 

1908Β707/09/2009 

Τίτλος Μεταπτυχιακού 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών 

Περιγραφή / Περιεχόμενο Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. "Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών" είναι η 

παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Προαγωγής 

της Ψυχικής Υγείας και της Πρόληψης των Ψυχιατρικών Διαταραχών, καθώς και η προαγωγή γνώ

σης και έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες του χώρου των επιστη

μών υγείας αλλά και επιστήμονες άλλων επιστημονικών αντικειμένων στην μεθοδολογία εφαρμογής 

των αρχών της προαγωγής της ψυχικής υγείας και στην έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη των 

ψυχιατρικών διαταραχών, με στόχο την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας σε ατομικό 

και κοινωνικό επίπεδο. 

Επιπλέον, και λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του 

Π.Μ.Σ. είναι η διεξοδική και βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας διδασκαλία και εκπαίδευση των 

νέων επιστημόνων στη συναφή μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και 

εφαρμογής καινούργιας γνώσης. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα στις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται 

του πεδίου της ψυχικής υγείας και των ψυχικών διαταραχών. 

Είδος Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 

Σύνολο 

Υποχρεωτικό (Υ), 

Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΈ), 

""Λ")θερης Επιλογής (ΕΕ) 

. .Γοβάθρου (ΥΠ), 

Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορμού (KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης(ΚΑ) 

2 ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
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ωρών 

διδασκαλίας 

9 

Διδακτικές 

Μονάδες 

60 
Πιστωτικές 

Μονάδες 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Πρόοδος 

(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτική 

/ Προαιρετική 

Ναι/Υποχρεωτική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

I t J I H.HJ Ι I * 111 

περιλαμβάνεται 

στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) Σελίδα 

ιστοσελίδα 

μαθήματος 

(Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Εχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 

αξιολόγηση του μαθήματος 

α π ό TOOC < ""• ,Κί~·ι'η-· * 

www.grammateia.med.uoa.gr Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Υλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του μαθήματος; 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους σπουδών πραγματοποιείται συνεδρίαση της Συντονιστικής 

και Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΜΣ ώστε να γίνει η αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της 

ύλης του προγράμματος σπουδών. 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Όχι, δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης λόγω της πρωτοτυπίας του αντικειμένου του Π.Μ.Σ. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. 

1) Διασυνδετική Ψυχιατρική (Λ. Λύκουρας, Κ. Σολδάτος, Γ. Ζέρβας) 

2) Προληπτική Ψυχιατρική και Ψυχική Υγιεινή (Β.Π. Κονταξάκης, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Γ.Ν. Χρι-

στοδούλου) 

3) "Επίκτητος" Στρατηγικές Αξιολογικής Γνωσιακής Εκπαίδευσης (Μ.Σ Βασιλειάδου) 

4) Εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχοπαθολογίας (Π. Ουλής) 

5) Στοιχεία ψυχολογίας (Ν. Βάρσου, Μ. Τυπάλδου) 

6) Σημειώσεις από το βιβλίο "Σύγγραμα Ψυχιατρικής" (Κ. Σολδάτος, Ε. Λύκουρας) 

7) Σημειώσεις από το βιβλίο "Η ψυχιατρική στη γενική ιατρική" (Γ.Ν. Χριστοδούλου, I.Á. Λιάππας, 

Βλ.Δ. Τομαράς, Μ.Σ. Βασιλειάδου) 

8) Σημειώσεις για την ενότητα 5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναφών με την ψυχική υγεία 

9) Νευροεπιστήμες και συμπεριφορά Ι (Α. Μάίλλης, Η. Αγγελόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου, Γ.Ν. Πα-

παδημητρίου, Ε.Π. Λύκουρας) 

10) Σημειώσεις για την ενότητα 6: Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας 

11) Σημειώσεις από το βιβλίο "Ψυχιατρική" (τόμος Β', Γ.Ν. Χριστοδούλου) 
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12) Σημειώσεις από το βιβλίο "Ημερολόγιο 2008, η ιστορία της ψυχιατρικής και η ψυχιατρική στην 

νεότερη Ελλάδα" (Δ.Ν. Πλουμπίδης) 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Η επικαιροποίηση της ύλης και των βοηθημάτων πραγματοποιείται όποτε παραστεί η ανάγκη 

για ειδικά βοηθήματα ή όταν αποφασίζεται από την επιστημονική επιτροπή. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Από τ α βοηθήματα καλύπτεται το 100% της διδασκόμενης ύλης, πέραν των προφορικών παρα

δόσεων, ενώ δίδονται και πρόσθετες σημειώσεις και αρθρογραφία. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Μέσω προφορικών και γραπτών ανακοινώσεων καθώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου (e-mail). 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και τον 

τρόπο αξιολόγησης τους; 

Μέσω προφορικών και γραπτών ανακοινώσεων καθώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Καθ' όλη την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της γραμματείας 7:30-15:30 και κατά τις ώρες 

που διαθέτουν για συνεργασία οι επιβλέποντες Καθηγητές. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και 

χρήση βιβλιογραφίας); 

Μέσα από τη συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών με τους επιβλέποντες Καθηγητές. 

Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις επιστη

μόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνι

κούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων διοργανώνονται διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων από το εξω

τερικό (επισκέπτες Καθηγητές). 

Συμμετοχή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Κατά την εκτίμηση σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος 

του μαθήματος; 

0-20% Π 20-40% Π 40-60% Π 60-80% Π 80-100%0 Δεν γνωρίζω Π 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

συνεχίζεται 

Είδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



Κατ' οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Αλλα*: 

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις και αποβλέπει στην εκτίμηση των υπαρχουσών 

γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών, του βαθμού ενδιαφέροντος για τ α διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα και την ικανότητα αυτοδύναμης επιστημονικής παραγωγής. 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή πρακτικών 

ασκήσεων; (Ναι ή Όχι). Ναι 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) 

στο μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). Ναι 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιΈοσης των φοιτητών; 

Οι φοιτητές αξιολογούνται σε κάθε διδακτική ενότητα από διαφορετική επιστημονική ομάδα συ

νεργατών και αξιολογούνται πάντα σε τρία στάδια, γραπτά, προφορικά και με ατομικές και ομαδι

κές εργασίες σε κάθε εξάμηνο. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα τους. 

Χρησιμοποιούμε την αίθουσα του αμφιθεάτρου του Αιγινητείου Νοσοκομείου η οποία είναι 

επαρκής, κατάλληλη και διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπαίδευση των φοιτη

τών του ΠΜΣ. 

Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του εργα

στηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητας τους. 

Τα μαθήματα-διδακτικές ενότητες του Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑ

ΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ" πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου. Το αμφι

θέατρο είναι, ποιοτικός άριστο, πλήρως κατάλληλο για εκπαιδευτικούς λόγους με εγκατεστημένο 

σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για προβολή παρουσιάσεων (Η/Υ, projectors και μικροφωνική 

εγκατάσταση). Επίσης, για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται τ α γραφεία του Τμήματος 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο) 

και οι αίθουσες-χώροι των επιβλεπόντων Καθηγητών. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα εκτός προγραμματισμένων ωρών. 
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Σπουδαστήρια: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της διαθεσι

μότητας τους. 

Χρησιμοποιούμε την αίθουσα του αμφιθεάτρου του Αιγινητείου Νοσοκομείου, τα γραφεία του Τμή

ματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκο

μείο) και οι αίθουσες-χώροι επιβλεπόντων Καθηγητών, τα οποία είναι επαρκή, κατάλληλα και διαθέ

τουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπαίδευση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

'Οχι. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και άλλοι μαθη

σιακοί πόροι); 

Η υποστήριξη των μαθημάτων από την βιβλιοθήκη, την βιβλιογραφία και τις σημειώσεις των φοι

τητών καλύπτουν επαρκώς την εκπαίδευση τους. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις αναγκαίες 

βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Πάρα πολύ καλή έως άριστη. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος και πώς; 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

Ναι, χρησιμοποιούνται άρθρα και παρουσιάσεις σε μορφή Power point. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

Ναι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αναρτήσεων στο σχετικό site (www.gramma-

teia.med.uoa.gr). 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

Δίνεται από την αρχή της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στην συντονιστική και επιστημονική επιτροπή 

του Π.Μ.Σ., καθώς και στην Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδάσκαλος από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑ

ΧΩΝ" αξιολογούν ξεχωριστά καθεμία από τις πέντε (5) διδακτικές ενότητες, καθώς και το Π.Μ.Σ. συνολικά 

(επισυνάπτονται: ερωτηματολόγιο για κάθε διδακτική ενότητα, ερωτηματολόγιο συνολικά για το Π.Μ.Σ.). 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δίνονται για στατιστική ανάλυση την οποία την μελετά η επι

στημονική επιτροπή του ΠΜΣ με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής ύλης. 

Είδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά 

μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του υπεύθυνου διευθυντή κλινικής η διδάσκοντος. 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τομέας 

Τίτλος Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας - Ιατρική Σχολή 

Ιατρική 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος/ 

Διευθυντής Κλινικής 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος (ΦΕΚ Μεταπτυχιακού) 

Αριθμός Διδακτικών Μονάδων 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα/Ιατρείο 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών 

Διαταραχών 

Καθηγητής Γ.Ν. Παπαδημητρίου 

1908Β707/09/2009 

60 Πιστωτικές Μονάδες 

Συνοπτική Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. "Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών" είναι η 

παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Προαγωγής 

της Ψυχικής Υγείας και της Πρόληψης των Ψυχιατρικών Διαταραχών, καθώς και η προαγωγή γνώ

σης και έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων. 

Στόχοι και προσδοκόμενα αποτελέσματα του ΠΜΣ 

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες του χώρου των επιστη

μών υγείας αλλά και επιστήμονες άλλων επιστημονικών αντικειμένων στην μεθοδολογία εφαρμογής 

των αρχών της προαγωγής της ψυχικής υγείας και στην έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη των ψυ

χιατρικών διαταραχών, με στόχο την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο. 

Επιπλέον, και λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του Π.Μ.Σ. 

είναι η διεξοδική και βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας διδασκαλία και εκπαίδευση των νέων επι

στημόνων στη συναφή μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής 

καινούργιας γνώσης. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα στις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του 

πεδίου της ψυχικής υγείας και των ψυχικών διαταραχών. 

Περιεχόμενο του Προγράμματος - Διδασκόμενη υλη (των μαθημάτων του ΠΜΣ) 

Μαθήματα Π Μ 

Α. Α' Εξάμηνο. Βασικά Στοιχεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και Ψυχικών Διαταραχών. 5 

Β. Α' Εξάμηνο. Κύριες Ψυχιατρικές Διαταραχές: Κλινική εικόνα/ Έγκαιρη αναγνώριση. 10 
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Γ. Α' Εξάμηνο. Ειδικοί Πληθυσμοί: Ψυχιατρικές εκδηλώσεις/ Αναγνώριση Ψυχοπαθολογίας. 5 

Δ. Α' Εξάμηνο. θεραπείες/ Ψυχοθεραπείες/ Ψυχιατρικές Παρεμβάσεις. 10 

Ε. Β' Εξάμηνο. Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναφών με τη ψυχική υγεία. 2 

Στ. Β' Εξάμηνο. Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας. 2 

Β' Εξάμηνο. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 26 

ΣΥΝΟΛΟ 60 

Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα 

1908Β7 
07/09/2009 

181 ΟΧΙ Γ.Ν. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 

ΟΧΙ 38 ΜΕΛΗ 

ΔΕΠ 

17 ΑΛΛΟΙ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

ΟΧΙ 40 40 36 42 ΝΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ (συμπληρώστε σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπομνήματος) 

Α = ΦΕΚ Μεταπτυχιακού 

Β = Σελίδα Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει) 

Γ = Σύνολο: Υποχρεωτικό Υ/Κατ'επιλογήν Ε 

Δ = Απαίτηση για προαπαιτούμενα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ε = Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος (ονοματεπώνυμο) 

Ζ = Χρήση εξω-πανεπιστημιακών κλινικών/ιατρείων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Η = Συνολικός αριθμός διδασκόντων/μελών ΔΕΠ 

θ = Συμμετοχή ειδικευομένων/μεταπτυχιακών στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αν ΝΑΙ, αναγράψτε τον 

αριθμό 

Ι = Συνολικός αριθμός ασκουμένων ανά εξάμηνο 

Κ = Αριθμός ασκούμενων που αξιολογήθηκαν θετικά στο τέλος κάθε εξαμήνου 

Λ = Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες 

Μ = Ώρες εβδομαδιαίας άσκησης 

Ν = Συμμετέχουν οι φοιτητές στις εφημερίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ξ = Έχουν θεσπισθεί κριτήρια για τον αριθμό και το είδος των ασθενών που χρησιμοποιούνται για 

την κλινική άσκηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ο = Τηρείται αρχείο ασθενών όπου καταγράφεται η πορεία της νόσου 

Π = Αξιολόγηση του μαθήματος από φοιτητές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κατανομή ωρών διδασκαλίας του προγράμματος (σημειώστε αριθμό ωρών και ποσοστό επί 

του συνόλου των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας) 

Διαλέξεις - θεωρία 

Εργαστήρια 

Διδασκαλία σε μικρές ομάδες (φροντιστήρια, σεμινάρια κλπ.): 

Επαφή με ασθενείς 

Αλλη κατηγορία (περιγράψτε συνοπτικά): 

Συγγραφή πορείας νόσου, αναζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, 
επισκέψεις καθηγητή κτλ. 

Αριθμός ωρών 

93 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

% 

Είδεση Εσωτερίίής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



Πώς διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα Μεταπτυχιακά προγράμματα; 

Το Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Π ΡΟΔΗ Ψ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ" είναι πρω

τότυπο στο είδος του και δεν υπάρχει επικάλυψη του θέματος από άλλα μεταπτυχιακά προ

γράμματα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. 

Πώς προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και ανανέωση της ύλης του προγράμματος; 

Κάθε χρόνο συνέρχεται η συντονιστική και επιστημονική επιτροπή του Π.Μ.Σ. για να προ

καθορισθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι της κάθε ενότητας ώστε να ενημερωθούν οι διδάσκοντες 

για την ύλη που θα πρέπει να διδαχθεί σε κάθε μάθημα. 

Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο πρό

γραμμα 

1) Διασυνδετική Ψυχιατρική (Α. Αύκουρας, Κ. Σολδάτος, Γ. Ζέρβας) 

2) Προληπτική ψυχιατρική και ψυχική υγιεινή (Β.Π. Κονταξάκης, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Γ.Ν. 

Χριστοδούλου) 

3) "ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ" Στρατηγικές Αξιολογικής Γνωσιακής Εκπαίδευσης (Μ.Σ Βασιλειάδου) 

4) Εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχοπαθολογίας (Π. Ουλής) 

5) Στοιχεία ψυχολογίας (Ν. Βάρσου, Μ. Τυπάλδου) 

6) Σημειώσεις από το βιβλίο "Σύγγραμα Ψυχιατρικής" (Κ. Σολδάτος, Ε.Αύκουρας) 

7) Σημειώσεις από το βιβλίο "Η ψυχιατρική στη γενική ιατρική" (Γ.Ν. Χριστοδούλου, I.Á. Αιάπ-

πας, Βλ.Δ. Τομαράς, Μ.Σ. Βασιλειάδου) 

8) Σημειώσεις για την ενότητα 5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναφών με την ψυχική υγεία 

9) Νευροεπιστήμες και συμπεριφορά Ι (Α. Μαϊλλης, Η. Αγγελόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου, Γ.Ν. 

Παπαδημητρίου, Ε.Π. Αύκουρας) 

10) Σημειώσεις για την ενότητα 6: Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας 

11) Σημειώσεις από το βιβλίο "Ψυχιατρική" (τόμος Β', Γ.Ν. Χριστοδούλου) 

12) Σημειώσεις από το βιβλίο "Ημερολόγιο 2008, η ιστορία της ψυχιατρικής και η ψυχιατρική 

στην νεώτερη Ελλάδα" (Δ.Ν. ΠλουμττΙδης) 

Γίνεται ανανέωση των βοηθημάτων και πώς; 

Η ανανέωση των βοηθημάτων γίνεται κάθε χρόνο με την συστηματική αναζήτηση της βι

βλιογραφίας από την επιστημονική και συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Από τ α βοηθήματα καλύπτεται το 100% της διδασκόμενης ύλης, πέραν των προφορικών 

παραδόσεων, ενώ δίδονται και πρόσθετες σημειώσεις και αρθρογραφία. 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμομένων συγγραμμάτων. 

Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου; 

Μέσω προφορικών και γραπτών ανακοινώσεων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail). 
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Μέλη ΔΕΠ 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Ονοματεπώνυμο 

Γ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ιατρική ειδικότητα 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

Παν/κή 

βαθμίδα 

Τ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Έτος εκλογής 

ή προαγωγής 

στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή 

Μερικής = Μ 

απασχόλησης) 

Διδάσκοντες Α' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Β. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ 

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι. ΛΙΑΠΠΑΣ 

Ε. ΛΥΚΟΥΡΑΣ 

Β. ΜΑΥΡΕΑΣ 

Γ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ 

Ιατρική ειδικότητα 

Έτος εκλογής ή 

προαγωγής στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Διδάσκοντες Β' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Ν. ΒΑΪΔΑΚΗΣ 

Ε. ΒΑΡΣΟΥ 

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 

Γ. ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗΣ 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΣ 

Μ. ΜΑΛΛΙΩΡΗ 

Α. ΜΑΪΛΗΣ 

Ι. ΜΠΕΡΠΑΝΝΑΚΗ 

Μ. ΠΑΝΑΠΩΤΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ι. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

Δ. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ 

Π. ΣΑΚΚΑΣ 

Ν. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 

Β. ΤΟΜΑΡΑΣ 

Ι. ΤΣΙΑΝΤΗΣ 

Ιατρική ειδικότητα Hi 
Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Είδεση Εσωτερίίής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



Διδάσκοντες Γ' βαθμίδος 

Ονοματεπώνυμο 

Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α ΔΟΥΖΕΝΗΣ 

Ι. ΖΕΡΒΑΣ 

Μ. ΚΟΚΚΩΣΗ 

Γ. ΚΟΛΑΙΤΗΣ 

ΜΠ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ-ΧΑΒΑΚΗ 

Ε. ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ 

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Π. ΟΥΛΗΣ 

Α ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ 

Α ΠΟΛΙΤΗΣ 

Ε. ΡΙΖΟΣ 

Π. ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ 

Ε. ΤΣΑΛΤΑ 

Ιατρική 

ειδικότητα 

Έτος εκλογής ή 

προαγωγής στη βαθμίδα 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 

Φ. ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ 

Ι. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 

Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΩΡΓΟΣ 

Αλλοι διδάσκοντες: 

Ονοματεπώνυμο 

Α ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Χ. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ 

Δ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Η. ΜΟΥΡΙΚΗΣ 

Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Α ΠΑΠΠΑ 

Ν. ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ 

Ιατρική 

ειδικότητα 

Εργασιακή σχέση στην κλινική 

και έτος έναρξης της σχέσης 

Πλήρους = Π ή Μερικής 

= Μ απασχόλησης) 
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Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό στο σύνολο του διαθέτει επιστημονική επάρκεια και εκπαιδευ

τική πείρα. 

Σχολιάστε την ποιότητα και επάρκεια του διοικητικού προσωπικού. 

Πολύ καλή έως άριστη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος; 

Α. Α' Εξάμηνο: Βασικά Στοιχεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και Ψυχικών Διαταραχών. 5 Π Μ 

Β. Α' Εξάμηνο: Κυρίες Ψυχιατρικές Διαταραχές: Κλινική εικόνα/Έγκαιρη αναγνώριση. 10 Π Μ 

Γ. Α' Εξάμηνο: Ειδικοί Πληθυσμοί: Ψυχιατρικές εκδηλώσεις/Αναγνώριση Ψυχοπαθολογίας. 5 Π Μ 

Δ. Α' Εξάμηνο: θεραπείες/ Ψυχοθεραπείες/ Ψυχιατρικές Παρεμβάσεις. 10 Π Μ . 

Ε. Β' Εξάμηνο:Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναφών με τη ψυχική υγεία. 2 Π Μ . 

Στ. Β' Εξάμηνο:Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας. 2 Π Μ . 

Β' Εξάμηνο:Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 26 Π Μ 

ΣΥΝΟΛΟ 60 Π.Μ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 

(β) Ώρες χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας. 

Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου, γραφεία Τμήματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Α' Ψυχια

τρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο), αίθουσες-χώροι επιβλεπόντων Καθη

γητών. 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Ώρες χρήσης. 

Σχολιάστε την καταλληλότητα, ποιότητα και επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Είδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



Τα μαθήματα-διδακτικές ενότητες του Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑ

ΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ" πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου. Το αμφι

θέατρο είναι, ποιοτικός άριστο, πλήρως κατάλληλο για εκπαιδευτικούς λόγους με εγκατεστημένο 

σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για προβολή παρουσιάσεων (Η/Υ, projectors και μικροφωνική 

εγκατάσταση). Επίσης, για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται τ α γραφεία του Τμήματος 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο) 

και οι αίθουσες-χώροι των επιβλεπόντων Καθηγητών. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός, λ.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, προβολείς, διαφανοσκόπια κλπ.(περιγράψ

τε συνοπτικά). 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, προβολείς-projectors, διαφανοσκόπια. 

Βιβλιογραφική υποστήριξη του Προγράμματος (υπηρεσίες βιβλιοθήκης). 

1) Βιβλιοθήκη Αιγινητείου Νοσοκομείου. 

2) Ηλεκτρονική ύλη που περιλαμβάνει ελληνική και διεθνή αρθρογραφία, σημειώσεις, κ.λ.π. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σημειώστε στον πίνακα τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

φοιτητών στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και το ποσοστό συμβολής κάθε μεθόδου 

στην τελική βαθμολογία των μαθημάτων του Προγράμματος. 

Α = Αριθμός ασκουμένων φοιτητών 

Β = Αριθμός εξετάσεων/εξάμηνο 

Γ = Εξέταση τέλους εξαμήνου (γραπτή Γ / προφορική Π). Αναφέρατε τυχόν κλινικές ασκήσεις που 

δεν περιλαμβάνουν γραπτή αξιολόγηση ως μέρος της αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτη

τών 

Δ = Ενδιάμεσες εξετάσεις ή ασκήσεις 

Ε = Εργαστηριακές ή πρακτικές εξετάσεις 

Ζ = Αξιολόγηση από μέλη ΔΕΠ 

Η = Αξιολόγηση που βασίζεται στη χρήση προτύπων ασθενών (Standardized Patient) 

θ = Παρουσίαση εργασίας 

Ι = Αλλες μέθοδοι αξιολόγησης (περιγράψτε συνοπτικά) 

Κ = Παρακολουθούνται οι φοιτητές κατά την κλινική άσκηση (Ναι/Όχι) 

Λ = Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής 

άσκησης; (Ναι/Όχι) 

Μ = Υπάρχουν στοιχεία για την επιτυχία αποφοίτων του τμήματος σε εξετάσεις απόκτησης ειδι

κότητας σε άλλα κράτη (Ναι/Όχι) 
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Σχολιάστε την επάρκεια και διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται, αν οι φοι

τητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον της κλινικής άσκησης και 

ενδεχόμενες βελτιώσεις που σχεδιάζετε. 

Η επάρκεια των μεθόδων αξιολόγησης που εφαρμόζονται είναι άριστη. Ναι, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα; Επι

συνάψτε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείτε. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ" αξιολογούν ξεχωριστά καθεμία από τις πέντε (6) διδακτικές ενότητες (παρατίθεται 

κατωτέρω το ερωτηματολόγιο για κάθε διδακτική ενότητα του Π.Μ.Σ.). Επίσης, πραγματοποιείται 

και προφορική αξιολόγηση τόσο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ. όσο και από τους 

επιβλέποντες Καθηγητές. 

S Είδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΑΗ 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙΝΙΚΗ 
Διευθυντής: Καθηγητής Γ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

"Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών" 

Συμμετέχοντα Τμήματα: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σε τι ποσοστό παρακολουθήσατε τις παραδόσεις του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Λιγότερο του 50% Π 50-80% Π Ανω του 80% Π 

Πόσο χρήσιμες βρήκατε τις εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Καθόλου Π Λίγο Π Μέτρια Π Αρκετά Π Πάρα πολύ Π 

Πόσο κατανοητές βρήκατε τις εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Καθόλου Π Λίγο Π Μέτρια Π Αρκετά Π Πάρα πολύ Π 

Οι διδάσκοντες ήταν: 

Μέτριοι Π Καλοί Π Πολύ καλοί Π 

Οι χώροι διδασκαλίας ήταν: 

Μέτριοι Π Καλοί Π Πολύ καλοί Π 

Η υλικοτεχνική υποδομή για την παρουσίαση του μαθήματος ήταν: 

Μέτριοι Π Καλοί Π Πολύ καλοί Π 

Ποια ήταν κατά την γνώμη σας τα τρία πιο ενδιαφέροντα θέματα από τις εισηγήσεις που έγιναν 

στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Β) 

Τι θα προτείνατε να προστεθεί ή να αφαιρεθεί στην ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας καθενός 

από τους διδάσκοντες; Επισυνάψτε ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ" αξιολογούν ξεχωριστά καθεμία από τις πέντε (6) διδακτικές ενότητες (επισυνάπτε

ται: ερωτηματολόγιο για κάθε διδακτική ενότητα του Π.Μ.Σ.). Επίσης, πραγματοποιείται και προ

φορική αξιολόγηση τόσο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ. όσο και από τους επιβλέπο

ντες Καθηγητές. Μέσω του ερωτηματολογίου, όπως αυτό παρατίθεται παραπάνω και παρακάτω 

αξιολογούνται συστηματικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και η αποτελεσματικότητα καθε

νός από τους διδάσκοντες. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΑΗ 

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙΝΙΚΗ 
Διευθυντής: Καθηγητής Γ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

"Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών" 

Συμμετέχοντα Τμήματα: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σε τι ποσοστό παρακολουθήσατε τις παραδόσεις του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Λιγότερο του 50% Π 50-80% Π Ανω του 80% Π 

Πόσο χρήσιμες βρήκατε τις εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Καθόλου Π Λίγο Π Μέτρια Π Αρκετά Π Πάρα πολύ Π 

Πόσο κατανοητές βρήκατε τις εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Καθόλου Π Λίγο Π Μέτρια Π Αρκετά Π Πάρα πολύ Π 

Οι διδάσκοντες ήταν: 

Μέτριοι Π Καλοί Π Πολύ καλοί Π 

Οι χώροι διδασκαλίας ήταν: 

Μέτριοι Π Καλοί Π Πολύ καλοί Π 

Η υλικοτεχνική υποδομή για την παρουσίαση του μαθήματος ήταν: 

Μέτριοι Π Καλοί Π Πολύ καλή Π 

Ποια ήταν κατά την γνώμη σας τα τρία πιο ενδιαφέροντα θέματα από τις εισηγήσεις που έγιναν 

στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Β) 

Τι θα προτείνατε να προστεθεί ή να αφαιρεθεί στην ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος; 

Πώς κρίνετε την συμβολή της αξιολόγησης των φοιτητών στην καλύτερη επίτευξη των μαθησια

κών στόχων; 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑ

ΤΑΡΑΧΩΝ" αξιολογούν ξεχωριστά καθεμία από τις πέντε (6) διδακτικές ενότητες (επισυνάπτεται: ερω

τηματολόγιο για κάθε διδακτική ενότητα του Π.Μ.Σ.). Επίσης, πραγματοποιείται και προφορική αξιολό

γηση τόσο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ. όσο και από τους επιβλέποντες Καθηγητές. 

Μέσω του ανωτέρω ερωτηματολογίου αξιολογούνται συστηματικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτη

τές και η αποτελεσματικότητα καθενός από τους διδάσκοντες. Τα αποτελέσματα της γραπτής αξιολό

γησης θα δίδονται για στατιστική ανάλυση. Κάθε χρόνο θα συνέρχεται η συντονιστική και επιστημονική 

επιτροπή του Π.Μ.Σ. για την εξέταση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 

Είδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 



ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώθηκε με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου 

για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ "Παθολογία της Κύησης" 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 

Τμήμα 

Τομέας 

Ονομα διδάσκοντος / Βαθμίδα: 

Επιστημονική Ειδίκευση 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιστημών Υγείας 

Ιατρική Σχολή 

Μητέρας Παιδιού 

Εμμ. Σαλαμαλέκης, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, 

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

"Παθολογία της κύησης" 

Κυήσεις υψηλού κινδύνου 

Κωδ. αριθμός μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

^•^n^ff^^mjn^^n^ff^B 

“Παθολογία της κύησης" 

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Σκοπός του ΠΜΣ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ" (ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1908, 07/09/2009), το οποίο ξεκί

νησε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Master of Sciences (M.Sc.) και ενδεχόμενα σε επίπεδο Ph.D., 

στα επιστημονικό πεδίο της παθολογίας της κύησης, προκειμένου να αποκτηθεί η δέουσα θεωρητική 

γνώση, αλλά και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των ενδεδειγμένων προληπτικών, διαγνωστικών 

και θεραπευτικών μέτρων, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπλοκές της κύησης και κατά συνέπεια να 

βελτιωθεί το ποσοστό της περιγεννητικής νοσηρότητος και θνησιμότητος στη χώρα μας. 

Σκοπός της πρώτης ενότητος-μαθήματος (Βασικές έννοιες, ορολογία, γενετική της αναπαραγω

γής, μέθοδοι παρακολούθησης του εμβρύου, ενδοκρινολογία και οξεοβασική ισορροπία του εμ

βρύου) είναι η απόκτηση των απαραίτητων βασικών γνώσεων προκειμένου να γίνει δυνατή η πε

ραιτέρω διδασκαλία και κατανόηση των εξειδικευμένων θεμάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμμα

τος. Παράλληλα παρουσιάζονται επιλεγμένα περιστατικά παθολογίας της κύησης, έτσι ώστε οι 

αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις να κατανοηθούν και σε πρακτικό επίπεδο. 

Τα μαθήματα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών χωρίζονται σε ενότητες 

κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ορισμένες διδακτικές μονάδες θεωρητικής και πρακτι

κής διδασκαλίας. Κάθε διδακτική μονάδα αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 10 ώρες θεωρητικής ή 

και πρακτικής διδασκαλίας. Κάθε Διδακτική Μονάδα αντιπροσωπεύει δύο Διεθνείς Μεταφερόμε

νες Ακαδημαϊκές Μονάδες (ECTS) για ισοτιμία με ανάλογα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ευρωπα

ϊκών Πανεπιστημίων (Σύνολο 120 ECTS μη περιλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας). Η ΣΕ 

δημοσιεύει στην αρχή κάθε εξαμήνου το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των θεωρητικών μαθη

μάτων κάθε διδακτικής Ενότητας. Ορισμένοι κύκλοι μαθημάτων θα επιδιωχθεί να γίνουν με μορ

φή σεμιναρίων με την ενεργή συμμετοχή και των ίδιων των ΜΦ. Στα πλαίσια της πρακτικής δι

δασκαλίας κάθε διδακτικής ενότητας οι φοιτητές ενθαρρύνονται σε συμμετοχή διαδραστικής εκ

παίδευσης, εξ αποστάσεως και δια του διαδικτύου εκπαίδευσης, εκπόνησης ηλεκτρονικών ερευ

νών, δημοσιεύσεων κ.α. 

'ttôooq 2.0 À™ Μάιος 2011 



Μαθησιακοί στόχοι 

Οι μαθησιακοί στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

α) Βασική αρχή είναι ότι επίκεντρο του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η υπό διαμόρφωση 

προσωπικότητα του υποψήφιου επιστήμονα και ο σεβασμός της χωρίς όρους και διακρίσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣ περιλαμβάνει διακεκριμένους διδάσκοντες, οι οποίοι θα αναπτύξουν 

διάφορα θέματα. 

β) Προασπίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, οριοθετώντας με σαφήνεια κάθε φορά την ενδε

δειγμένη πορεία κατάκτησης της επιστημονικής γνώσης 

γ) Προέκταση διαρκώς των γνωστικών οριζόντων και ενημέρωση συχνά για θέματα που άπτο

νται του επιστημονικού πεδίου της παθολογίας της κύησης 

δ) Απόκτηση ικανών γνώσεων από τον μεταπτυχιακό φοιτητή έτσι ώστε να μπορεί μετά τη λήξη 

του προγράμματος να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και προκλήσεις των πε

ριστατικών παθολογίας της κύησης. 

ε) Επικοινωνία και συνεργασία με εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής αλλά και της αλ

λοδαπής. 

στ) Οργάνωση επισκέψεων μεταπτυχιακών φοιτητών σε κέντρα του εξωτερικού και συμμετοχή σε 

διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 

Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνα 

Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό (Υ), 

Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), 

ίθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ι'ποβάθρου (ΥΓι;, 

Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΓΓ, ΥΠ, ΕΠ 

ινιαυημα 

Κορμού (KO), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

KO, ΕΙΔ 1°, 2°, 3°, 4° Μεταπτυχιακό 

Δ ι δ α σ κ α λ ί α 

Προβλεπ 

Δίδασκα] 

W 

«< 

ομενες Ωρι 

νίας ανά εξ( 

ο. 

ε 
s 
>-

ίμηνο 

Ε-
«< 

3 

Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

διδασκαλίας 

9 ώρες/εβδομάδα 

Διδακτικές 

Μονάδες 

30/εξάμηνο 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Ναι 

Εργασία ή 

Πρόοδος 

(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτική 

/ Προαιρετική 

Υποχρεωτική 

Ενημέρωση - Αξιολόγηση 

Το μάθημα 

περιλαμβάνεται 

στον Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) Σελίδα 

αναφοράς μαθήματος 

Ναι 

Υπάρχει 

ιστοσελίδα 

Προγράμματος; 

(Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Ναι 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 

αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

'Οχι ακόμη, προβλέπεται στο τέλος 

του 1 o u εξαμήνου 

Είδεση Εσωτερίίής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα Υλη 

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του μαθήματος; 

Νοέμβριος 2009 (έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος). 

Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Δεν υπάρχει, δεδομένης της εξειδίκευσης του Προγράμματος. 

Διδακτικά Βοηθήματα 

Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

1. "Παθολογία της κύησης", Εμμ. Σαλαμαλέκης, Εκδόσεις ΜΕΝΤΩΡ 

2. "Λοιμώξεις κατά την κύηση και οι επιπτώσεις στο νεογνό", Γ Μαιευτική Γυναικ. Κλινική 2007 

3. "Περιγεννητική ασφυξία", ΓΜαιευτική Γυναικ. Κλινική 2009 

4. "Πρωτόκολλα Μαιευτικής Γυναικολογίας", ΓΜαιευτική Γυναικ. Κλινική 2004 

5. "Ειδικά θ έ μ α τ α Εμβρυομητρικής Ιατρικής, ΓΜαιευτική Γυναικ. Κλινική 2003 

6. "Περιγεννητικές λοιμώξεις", Β. Καραγιάννης 2004 

7. Σημειώσεις από το διδακτικό προσωπικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία; 

Ναι, με νεότερα στοιχεία από ηλεκτρονική πρόσβαση σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομέ

νων. 

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

Όλη η ύλη. 

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Εξειδικευμένα άρθρα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος από έγκριτα περιοδικά του 

Index Medicus. 

Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και τον 

τρόπο αξιολόγησης τους; 

- Οργάνωση ομάδων εργασίας 

- Συζήτηση, προτάσεις από τους βίους τους φοιτητές 

- Σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 

- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (συμμετοχή σε συνέδρια, εκπόνηση και δημοσίευση εργασιών 

σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά) 

- Συνεργασία φοιτητών με τους διδάσκοντες, ανταλλαγή απόψεων 

Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

Ναι. 

Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και 

χρήση βιβλιογραφίας); 

Συστηματική χρήση ηλεκτρονικών βάσεων ιατρικών δεδομένωνΣυμμετοχή σε πρότυπες ερευνη

τικές εργασίες Οργάνωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, διδακτορικών διατριβώνΣυγκρότηση 

ομάδων εργασίας. 
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Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις επιστη

μόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνι

κούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

- Επίσκεψη σε κέντρα του εξωτερικού 

- Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια 

- Προαγωγή της ομαδικής εργασίας 

- Πρόσκληση και διοργάνωση ημερίδων με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξω

τερικό 

Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμηση σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος 

του μαθήματος; 

0-20% Π 20-40% Π 40-60% Π 60-80% Π 80-100%0 Δεν γνωρίζω Π 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου 

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση): 

Κατ' οίκον εργασία: 

Προφορική παρουσίαση εργασίας: 

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις: 

Αλλα *: 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση 

των εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων; (Ναι ή Όχι) 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια 

(προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του εξαμήνου; (Ναι ή Όχι). 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

Συντονιστική επιτροπή προγράμματος. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα τους. 

Επαρκείς και σύγχρονα εξοπλισμένοι χώροι διδασκαλίας (οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, μι

κρές ομάδες φοιτητών, επίβλεψη και συνεργασία από εκάστοτε διδάσκοντα, συζήτηση πιθανών 

παραλείψεων και λαθών). 
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Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητας τους. 

Αίθουσα τοκετώνΜονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησηςΜονάδα εμβρυομητρικής ιατρι-

κήςΟγκολογικό ιατρείο. 

Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων 

ωρών; 

Ναι. 

Σπουδαστήρια: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και 

της διαθεσιμότητας τους. 

Επαρκείς και σύγχρονα εξοπλισμένοι χώροι διδασκαλίας (οπτικοακουστικά μέσα διδα

σκαλίας, μικρές ομάδες φ ο ι τ η τ ώ ν , επίβλεψη και συνεργασία από εκάστοτε διδάσκοντα, 

βιβλιοθήκη και υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό). 

Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

Word ExcellPowerpoint. 

Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και 

άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

Ναι. 

Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή; 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε 

τις αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

Πολύ καλή. 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μα

θήματος και πώς; 

e-mail, index medicus. 

Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγμα

τα). 

e-mail, index medicus, αρχεία PDF. 

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

e-mail, index medicus, καρδιοτοκογραφία, νευρωνικά δ ίκτυα, ασύρματη καρδιοτοκογρα-

φ ί α , τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ η υπερηχογραφία, οξυμετρία, Doppler υπερηχογραφία 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Πρακτική εφαρμογή διδαχθείσας ύλης 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

e-mail. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

Πριν την έναρξη του προγράμματος. 

Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος; 

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα προηγούμενα 

έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών. 

Κατανομή Βαθμών (% φοιτητών) 

Έτος 

2007-2006 

2006-2005 

2005-2004 

2004-2003 

2003-2002 

0-3,9 4-4,9 5-5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

(σύνολο φοιτητών) 

Έναρξη του 

προγράμματος το 

τρέχον ακαδημαϊκό 

εξάμηνο (2009-2010) 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

Έναρξη του προγράμματος το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (2009-2010) διαδικασία υπό εξέλιξη. 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων; 

Βελτίωση παροχών προγράμματος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

Είδεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 


