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ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 3ï

ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ¿ñåò äé äá óêá ëßáò ¿ñåò äé äá óêá ëßáò
åâäï ìÜ äáò åîá ìÞ íïõ

Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï

Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

ÕÐÏ ×ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ

1. ÖÁÑ ÌÁ ÊÏ ËÏ ÃÉÁ 2 1 26 13 39

2. ÌÉ ÊÑÏ ÂÉÏ ËÏ ÃÉÁ 2 1 26 13 39

3. ÊÏÉ ÍÏ ÔÉ ÊÇ ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ É 2 4 26 52 78

4. ÐÑÙ ÔÅÓ ÂÏ Ç ÈÅÉÅÓ 2 1 26 13 39

5. ÂÁ ÓÉ ÊÇ ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ÉÉ 2 3 26 39 65

6. ÖÕ ÓÉÏ ËÏ ÃÉÁ Ι 4 52 52

312

ÊÁÔ' ÅÐÉ ËÏ ÃÇÍ ÕÐÏ ×ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ

1. ÈÅ Ù ÑÉ ÅÓ ÔÇÓ 
ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇÓ 1 1 13 13 26

2. ÂÉÏÚÁ ÔÑÉ ÊÇ ÐËÇ ÑÏ ÖÏ ÑÉ ÊÇ 
& ÔÅ ×ÍÏ ËÏ ÃÉÁ 2 26 26

3. ÁÊÔÉ ÍÏ ÐÑÏ ÓÔÁ ÓÉÁ 1 1 13 13 26

ÓÕ ÍÏ ËÏ 78
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ΣΚΟΠΟΣ
Στη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεων

που εντάσσονται στην Φαρμακολογία, οι δευ-
τεροετείς φοιτητές του τμήματος διδάσκονται
τις γενικές αρχές της φαρμακοκινητικής και
φαρμακοδυναμικής, τις αρχές συνταγογραφίας
και της θεραπευτικής των νόσων του ανθρώ-
που. Τα κεφάλαια της διδακτέας ύλης καλύ-
πτουν τις απαραίτητες για τη νοσηλευτική φρο-
ντίδα γνώσεις της φαρμακευτικής αγωγής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

• Γενικές αρχές Φαρμακολογίας

• Φαρμακοκινητική

• Φαρμακοδυναμική

• Ανεπιθύμητες ενέργειες  Αλληλεπιδράσεις
Φαρμακοεπαγρύπνηση 

• Φάρμακα σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού

• Αρχές συνταγογράφησης

• Γενικές αρχές Χημειοθεραπείας λοιμώξεων

• Χημειοθεραπεία λοιμώξεων 

• Φαρμακολογία ενδοκρινικού

• Φάρμακα για τον σακχαρώδη Διαβήτη

• Εισαγωγή στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

• Χολινεργικά φάρμακα- Αντιχολινεργικά φάρ-
μακα                                                   

• Γαγγλιο- Μυοπληγικά 

• Συμπαθομιμητικά φάρμακα 

• Συμπαθολυτικά φάρμακα

• Φαρμακολογία  Κυκλοφορικού

• Αντιπηκτικά

• Φάρμακα στις αναιμίες 

• Φάρμακα αναπνευστικού

• Αντιαλλεργικά Φάρμακα

• Φάρμακα γαστρεντερικού

• Φαρμακολογία της Φλεγμονής/ Πόνου-
ΜΣΑΦ

• Εισαγωγή στην ψυχοφαρμακολογία

• Αντιψυχωσικά φάρμακα 

• Αντικαταθλιπτικά φάρμακα 

• Ηρεμιστικά- Αγχολυτικά-Υπνωτικά φάρμακα

• Αντιπαρκινσονικά- Φάρμακα Νευροεκφυλι-
στικών παθήσεων

• Αντικαρκινικά Φάρμακα

• Κλινικές  εφαρμογές

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

96

1. Öáñ ìá êï ëï ãßá (Õ)

■ Yðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá 
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ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Íï óç ëåõ ôé êÞ Öáñ ìá êï ëï ãßá ôùí Si mon sen,

Aar bak ke, Kay
Åê äü óåéò Bro ken Hill Publishers LTD
1ç ¸ê äï óç, ÁèÞ íá, 2009.

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Öáñ ìá êï ëï ãßá ôùí Κ. Whalen, R.A. Harvey 
Ðá ñé óéÜ íïõ Áíþ íõ ìç Åê äï ôé êÞ Åé óá ãù ãé êÞ

Åìðï ñé êÞ Åôáé ñßá Åðé óôç ìï íé êþí Âé âëß ùí,
6ç ¸ê äï óç, ÁèÞ íá 2015.

ÄÉ ÄÁ ÓÊΟΥΣΑ
X. Ëé Ü ðç
(Áí. Êá èç ãÞ ôñéá Éá ôñé êÞò EKΠΑ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò åß íáé íá ðá ñïõ óéá -

óèïýí ìå ðëç ñü ôç ôá êáé ìå âÜ óç ôéò ôñÝ ÷ïõ óåò
åîå ëß îåéò ôá èÝ ìá ôá åêåß íá ôçò Ìé êñï âéï ëï ãß áò
ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå ôç âéï ëï ãßá ôùí ìé êñï ïñ ãá íé -
óìþí êáé ôçí áë ëç ëå ðß äñá óÞ ôïõò ìå ôï ìå ãá -
ëï ïñ ãá íé óìü. Ôá óôïé ÷åßá áõ ôÜ èá óõ íôå ëÝ óïõí
óôç äéá ìüñ öù óç êá ôÜë ëç ëçò õðï äï ìÞò ãéá ôçí
ðå ñáé ôÝ ñù áðü êôç óç ãíþ óå ùí óå èÝ ìá ôá ëïé -
ìþ îå ùí êáé èå ñá ðåõ ôé êÞò áíôé ìå ôþ ðé óÞò ôïõò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
• Ιστορική αναδρομή στη Μικροβιολογία
• Ταξινόμηση - Ταυτοποίηση και Τυποποίηση

μικροοργανισμών
• Δομή και μορφολογία των μικροοργανι-

σμών. Μεταβολισμός και ανάπτυξη βακτη-
ρίων – Καλλιεργητικά υλικά

• Γενετική μικροβίων - Δομή και λειτουργία
του γενετικού υλικού – Μεταλλαγή -Βακτη-
ριακή μεταμόρφωση και σύζευξη - Μετα-
γωγή –Πλασμίδια

• Ταξινόμηση ιών
• Δομή και αναπαραγωγή των ιών
• Αποστείρωση – Απολύμανση – Αντισηψία –

Φυσικοί και Χημικοί Παράγοντες ελέγχου
της μικροβιακής ανάπτυξης – Βασικές αρ-
χές ανοσολογίας

• Μηχανισμοί παθογένειας των μικροβίων –
Παράγοντες που επηρεάζουν τη λοιμογόνο
δύναμη των μικροβίων – Φυσιολογική χλω-
ρίδα

• Συλλογή και χειρισμοί του κλινικού δείγμα-
τος – Η διερεύνηση των λοιμώξεων και η
συμβολή του Εργαστηρίου - Επιδημιολογία
λοιμώξεων

• Αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία (Μηχανι-
σμοί δράσης αντιβιοτικών - Μηχανισμοί α-
ντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά –
Διερεύνηση του Εργαστηρίου στη διερεύ-
νηση της αντοχής και των πολιτικών χρή-
σης των αντιβιοτικών)

• Αντιϊκή θεραπεία
• Λοιμώξεις από gram-θετικούς κόκκους –

Σταφυλόκοκκοι, Στρεπτόκοκκοι, Εντερόκοκ-
κοι

• Λοιμώξεις από gram-θετικά βακτηρίδια –
Κορυνοβακτηρίδια, Λιστέρια και Αναερόβια
μη σπορογόνα –Bacteroides, Prevotella,
Mobiluncus, Gardnerella

• Λοιμώξεις από gram-αρνητικά βακτηρίδια,
εντεροβακτηριακά, ψευδομονάδα και άλλα
αζυμωτικά

• Campylobacter, Holicobacter, Δονάκιο της
χολέρας, Brucella, Bartonella, Legionella,
Borrella, Leptospira, Rickettsia, Χλαμύδια,
Μυκοπλάσματα, Φυματίωση

• Αιτιολογικοί παράγοντες και μικροβιολογική
διερεύνηση λοιμώξεων ανώτερου και κα-
τώτερου αναπνευστικού

• Αιτιολογικοί παράγοντες και μικροβιολογική
διερεύνηση λοιμώξεων ουροποιητικού και
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων 

• Αιτιολογικοί παράγοντες και μικροβιολογική
διερεύνηση λοιμώξεων ΚΝΣ - Μικροβιαιμία
– Σηψαιμία

• Ιογενείς λοιμώξεις κεντρικού νευρικού συ-
στήματος

• Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού συστή-
ματος

• Ιογενείς γαστρεντερίτιδες
• Ιογενής μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα

2. Ìé êñï âéï ëï ãßá (Õ)

Ïäçãüò Óðïõäþí  2017-2018
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Το Εργαστηριακό ìÝ ñïò είναι υποχρεωτικό

• Åðß äåé îç ëÞ øçò åðé ÷ñé óìÜ ôùí (öá ñõã ãé êü,
ñé íé êü) ãéá ìé êñï âéï ëï ãé êÞ åîÝ ôá óç. 

• Ðá ñïõ óé Ü óç ìé êñï âéï ëï ãé êþí ðá ñá óêåõá -
óìÜ ôùí óôï ìé êñï óêü ðéï êáé êáë ëéåñ ãåéþí
óå êïé íÜ êáé åêëå êôé êÜ èñå ðôé êÜ õëé êÜ. 

• Ðá ñïõ óß á óç áíôé âéï ãñáì ìÜ ôùí ìå ôç ìÝ -
èï äï ôçò äéÜ ÷õ óçò óå Üãáñ êáé ìå ôç ìÝ -
èï äï áñáéþ óå ùí óå Üãáñ. 

• Åñ ìç íåßá ôùí ìé êñï âéï ëï ãé êþí áðï ôå ëå -
óìÜ ôùí êáé ôïõ áíôé âéï ãñÜì ìá ôïò.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ

Éá ôñé êÞ Ìé êñï âéï ëï ãßá ôùí D. Gre enwo od,
R. Slack, 
Åðé ìÝ ëåéá: Á. Ôóá êñÞò. Åê äü óåéò Bro ken Hill
Publishers LTD, 1ç Ýê äï óç, 2011.

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åé óá ãù ãÞ óôç Ìé êñï âéï ëï ãßá ôùí G.J. Tor to ra,
B.R. Funke, C.L. Ca se. 
Åðé ìÝ ëåéá: Á. Ôóá êñÞò. Åê äü óåéò Bro ken Hill
Publishers LTD, 1ç ¸ê äï óç, 2009.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏ ÍÔÅÓ
Áèá íÜ óéïò Ôóá êñÞò (Êá èç ãç ôÞò Éá ôñé êÞò

ΕΚΠΑ)
Åõ áã ãå ëßá Äç ìç ôñïý ëéá (Επίκ. Καθηγήτρια
Éá ôñé êÞò ΕΚΠΑ)
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ΣΚΟΠΟΣ
Δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να

κατανοήσουν τη σημασία ανίχνευσης των α-
ναγκών υγείας της κοινότητας της οικογένειας
και των ατόμων, της επίδρασης των κοινωνι-
κών, και οικολογικών προβλημάτων καθώς και
η επιρροή των περιβαλλοντικών κινδύνων
στην υγεία. Η σημασία του ορθού προγραμμα-
τισμού και της παροχής υπηρεσιών υγείας –
πρόληψης, προαγωγής και διατήρησης της α-
γωγής υγείας, συντονισμού και συνεχιζόμενης
νοσηλευτικής φροντίδας για αποτελεσματική
αντιμετώπιση προβλημάτων, των υγειών πλη-
θυσμιακών ομάδων σε υπηρεσίες παροχής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινοτι-
κής Νοσηλευτικής. Υπογραμμίζεται η διεπιστη-
μονική προσέγγιση για συμμετοχή στη φροντί-
δα υγείας του πληθυσμού καθώς και ο ρόλος
και οι δραστηριότητες του Κοινοτικού Νοση -
λευτή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Διδακτικό μέρος

• Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική και
ιστορική αναδρομή της

• Νοσηλευτική Διεργασία στην Κοινοτική Νοση-
λευτική, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης
αναγκών ατόμου-οικογένειας-κοινότητας 

• Θεωρίες Κοινοτικής Νοσηλευτικής: Betty
Neuman (Θεωρία συστημάτων), Dorothea
Orem (Θεωρία αυτοφροντίδας), Callista Roy
(Θεωρία προσαρμογής) 

• Αρχές και κριτήρια άσκησης της Κοινοτικής
Νοσηλευτικής για ποιότητα και ασφάλεια
κατά την άσκησή της 

• Εφαρμογές Κοινοτικής Νοσηλευτικής σε
Τομείς της Δημόσιας Υγείας (μοντέλο
Minnesota – MDH)

• Εφαρμογές Νοσηλευτικών Διαγνώσεων
στην Κοινότητα, Οικογένεια, Άτομο (σύστη-
μα Omaha, σύστημα NANDA)

• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ρόλοι και
δραστηριότητες νοσηλευτών

• Κέντρα Υγείας, σκοποί λειτουργίας τους

• Περιβάλλον και Υγεία. Διαστάσεις του ρό-
λου του νοσηλευτή

• Διαπολιτισμική προσέγγιση της υγείας της
κοινότητας

• Προαγωγή Υγείας- Αγωγή Υγείας, Μεθοδο-
λογία, Μοντέλα Αγωγής Υγείας 

• Σχολική Νοσηλευτική

• Νοσηλευτική και Επαγγελματική Υγεία

• Προαγωγή Υγείας Ηλικιωμένων στην Κοινό-
τητα

• Συμβουλευτική και Νοσηλευτική 

• Νομοθεσία στην άσκηση της Κοινοτικής
Νοσηλευτικής 

Κλινικό – Φροντιστηριακό μέρος

Δίνεται μεγάλη έμφαση σε Νοσηλευτικές ε-
φαρμογές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
από τους φοιτητές. Η άσκηση αυτών γίνεται σε
Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας (μελέτη κατανο-
μής συχνότητας νοσημάτων και αξιολόγηση α-
ναγκών υγείας πληθυσμού στην κοινότητα).
Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας (συμμετοχή στις
δραστηριότητες του Κέντρου Υγείας), Σχολική
Νοσηλευτική (παρουσίαση διαλέξεων με τη
μεθοδολογία αγωγής υγείας καθώς και εμβο-
λιασμοί στο σχολικό πληθυσμό). Εργασιακούς

3. Êïé íï ôé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ É (Õ)

Ïäçãüò Óðïõäþí  2017-2018
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χώρους (ενημέρωση για παροχή νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών στο χώρο εργασίας και παρου-
σίαση διαλέξεων). Παρουσίαση φροντιστηρια-
κών ασκήσεων με δημογραφικά κοινοτικά προ-
βλήματα και ταυτόχρονη χρήση βιβλιοθήκης
της σχολής. Κατά τη διάρκεια της άσκησης γί-
νεται κυκλική εναλλαγή των φοιτητών.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• 50% τελικής βαθμολογίας μαθήματος

Εργασία από φροντιστηριακή και άσκηση
σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υ-
γείας. Συμπλήρωση ειδικού εντύπου εργα-
στηριακών ασκήσεων κοινοτικής νοσηλευ-
τικής

• 50% τελικής βαθμολογίας μαθήματος από
τελική γραπτή εξέταση ή εξέταση
προφορική

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êïé íï ôé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ
Á. Êá ëï êáé ñé íïý, Ð. Óïõñ ôæÞ
Éá ôñé êÝò Åê äü óåéò ÂÇ ÔÁ MEΠΕ
ÁèÞ íá, 2005

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êïé íï ôé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ – Íï óç ëåõ ôé êÞ Äç ìü óé -

áò Õãåß áò. Ðñï Ü ãï íôáò ôçí Õãåßá ôùí 
Ðëç èõ óìþí

Ma ry A. Ni es, Me la nie Mac Ewen
Åðé óôç ìï íé êÞ Åðé ìÝ ëåéá: Óá ðïõ íôæÞ ÄÝ óðïé íá
Éá ôñé êÝò Åê äü óåéò Ëá ãüò Äç ìÞ ôñéïò,
5η έκδοση, ÁèÞ íá, 2012

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Eπιδημιολογία και Δημόσια Υγεία στη

Νοσηλευτική
Ivanov L., Blue C.
Åê äü ôçò: Βroken Hill Publishers, LTD,
Aθήνα, 2014

ÄÉ ÄÁ ÓÊOYΣΑ
Áèç íÜ Êá ëï êáé ñé íïý (Êá èç ãÞ ôñéá)
Επικούρηση φροντιστηρίων: 
Πέτρος Γαλάνης (ΕΔΙΠ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Ç áðü êôç óç èå ù ñç ôé êþí êáé ðñá êôé êþí ãíþ -
óå ùí:
• ðïõ èá åðé ôñÝ øïõí ôçí áêñé âÞ åêôß ìç óç

êáé ôç óù óôÞ èå ñá ðåõ ôé êÞ êáé íï óç ëåõ ôé êÞ
ðá ñÝì âá óç óôçí áíôé ìå ôþ ðé óç êñß óé ìùí
êáé åðåé ãïõ óþí êá ôá óôÜ óå ùí óå áóèå íåßò,
ìÝ ÷ñé ôçí åðÝì âá óç ôïõ åé äé êïý

• ðïõ èá åðé ôñÝ øïõí ôçí áíôé ìå ôþ ðé óç óõ -
ìðôù ìÜ ôùí, üðùò áõ ôÜ ðå ñé ãñÜ öï íôáé
áðü ôïí áóèå íÞ, ìå ìç óõ íôá ãï ãñá öïý ìå -
íá öÜñ ìá êá.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Ðñþ ôåò âï Þ èåéåò

• Ôé åß íáé ðñþ ôåò âï Þ èåéåò
• Ôé ðñÝ ðåé íá êÜ íå ôå óå ìéá åðåß ãïõ óá êá ôÜ -

óôá óç (ðùò èá ðëç óéÜ óå ôå ôï èý ìá, ðùò
èá åé äï ðïéÞ óå ôå ãéá âï Þ èåéá, ôé ðñï öõ ëÜ -
îåéò ðñÝ ðåé íá ðÜ ñå ôå, ðùò èá ðëç óéÜ óå ôå
Ýíá èý ìá üôáí äåí åß íáé åý êï ëï)

• Áðü öñá îç áå ñá ãù ãþí
• Õðï óôÞ ñé îç ôùí âá óé êþí ëåé ôïõñ ãéþí ôçò

æù Þò
• Ðñï ÷ù ñç ìÝ íç õðï óôÞ ñé îç ôùí ëåé ôïõñ -

ãéþí ôçò æù Þò
• Ìå ôá öï ñÜ áóèå íþí
• Ðþò èá äñÜ óå ôå ãéá íá äéá ðé óôþ óå ôå ðéï

åß íáé ôï ðñü âëç ìá
• Shock, ëé ðï èõ ìßá, âá ñé Ýò áë ëåñ ãé êÝò áíôé -

äñÜ óåéò, áíá öõ ëá îßá 
• Eîù ôå ñé êÞ-åóù ôå ñé êÞ áé ìïñ ñá ãßá, ôñáý ìá -

ôá, áêñù ôç ñéá óìïß, ëïé ìþ îåéò, ôÝ ôá íïò
• Åðß äå óìïé êáé ãÜ æåò

• Êá êþ óåéò êå öá ëÞò, ïöèáë ìþí, ñé íüò, ïäü -
íôùí, èþ ñá êá, êïé ëß áò, äá êôý ëùí

• ÄÞã ìá ôá åíôü ìùí æþ ùí êáé áí èñþ ðùí
• Åãêáý ìá ôá – ÂëÜ âåò ôçò õãåß áò áðü æÝ óôç

Þ êñýï
• Êá êþ óåéò ïóôþí, áñ èñþ óå ùí êáé ìõþí-

Åîáñ èñÞ ìá ôá ôùí êõ ñéï ôÝ ñùí áñ èñþ óå ùí
• Äç ëç ôç ñéÜ óåéò 
• Êáñ äéá êÞ ðñï óâï ëÞ, óôç èÜã ÷ç, åãêå öá ëé -

êü åðåé óü äéï, åðé ëç øßá, Üóèìá, äéá âÞ ôçò
(õðåñ- õðï-ãëõ êáé ìßá)

• Áðá ñáß ôç ôá õëé êÜ / åîï ðëé óìüò ãéá ôçí ðá -
ñï ÷Þ ðñþ ôùí âï ç èåéþí

• Êá íü íåò áóöá ëåß áò óôçí ïé êï ãå íåéá êÞ êáé
êïé íù íé êÞ æùÞ.

Ðñá êôé êÞ Èå ñá ðåõ ôé êÞ
Óõ íÞ èùí Êá ôá óôÜ óå ùí

• ËÞ øç éóôï ñé êïý áðü ôïí áóèå íÞ, åíôï ðé -
óìüò ôùí óõ ìðôù ìÜ ôùí, áíá ãíþ ñé óç ôïõ
ðñï âëÞ ìá ôïò õãåß áò êáé áíÜ ðôõ îç ó÷å äßïõ
áíôé ìå ôþ ðé óçò ôïõ, ðïõ ìðï ñåß íá ðå ñé -
ëáì âÜ íåé åß ôå ðñá êôé êÞ áíôé ìå ôþ ðé óç åß ôå
öáñ ìá êï èå ñá ðåßá.

• Áíá ðíåõ óôé êþí ðñï âëç ìÜ ôùí
Êñõï ëï ãÞ ìá êáé ãñß ðç, âÞ ÷áò, "ðï íü ëáé -
ìïò, áë ëåñ ãé êÞ ñé íß ôé äá, áíá ðíåõ óôé êþí
óõ ìðôù ìÜ ôùí, ðïõ ÷ñåéÜ æï íôáé éá ôñé êÞ
öñï íôß äá

• Ðñï âëÞ ìá ôá ôïõ ãá óôñå íôå ñé êïý óù ëÞ íá:
Ýë êç óôï ìá ôé êÞò êïé ëü ôç ôáò, áß óèç ìá êáý -
óïõ, äõ óðå øßá, íáõ ôßá êáé åìå ôüò, íáõ ôßá
êß íç óçò êáé ðñü ëç øÞ ôçò, äõ óêïé ëéü ôç ôá,
äéÜñ ñïéá, óýí äñï ìï åõ å ñÝ èé óôïõ åíôÝ ñïõ,
áé ìïñ ñïÀ äåò

4. Ðñþ ôåò Âï Þ èåéåò (Õ)
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• Äåñ ìá ôï ëï ãé êÝò êá ôá óôÜ óåéò:
Ýê æå ìá/ äåñ ìá ôß ôé äá, áê ìÞ, ìõ êç ôéÜ óåéò/
"ôï ðü äé ôïõ áèëç ôÞ", åðé ÷åß ëéïò Ýñ ðçò,
øþ ñá, áðþ ëåéá ìáë ëéþí

• Óýí äñü ìá ïîÝ ïò ðü íïõ:
êå öá ëáë ãßá-çìé êñá íßá, ìõï óêå ëå ôé êïß ðü -
íïé, êï ëé êïß

• Õãéåé íÞ ãõ íáß êáò:
êõ óôß ôé äá, äõ óìç íüñ ñïéá, êïë ðé êÝò ìõ êç -
ôéÜ óåéò

• Ðñï âëÞ ìá ôá ïöèáë ìïý êáé áêï Þò:
Ðñï âëÞ ìá ôá ïöèáë ìïý: åðé ðå öõ êß ôé äá

• Ðñï âëÞ ìá ôá óôçí ðáé äé êÞ çëé êßá:
Êïé íÜ åîáí èÞ ìá ôá óôï ðáé äé êü äÝñ ìá
"åîÜí èç ìá ôçò ðÜ íáò", øåß ñåò ôïõ ôñé ÷ù -
ôïý ôçò êå öá ëÞò, óôï ìá ôé êÝò êá íôé íôéÜ óåéò

• ¢ë ëåò êá ôá óôÜ óåéò:
áû ðíßá, åãêáý ìá ôá, çëß á óç, æÜ ëç, áíôé ìå -
ôþ ðé óç êá èç ìå ñé íþí ðñï âëç ìÜ ôùí äéá âç -
ôé êþí êáé õðåñ ôá óé êþí

Êëé íé êü ÌÝ ñïò

Ç Üóêç óç èá ãß íåé ìå ðñï ðëÜ óìá ôá êáé åîï -
ìïéù ôÝò.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Åñù ôÞ óåéò ìå áðá íôÞ óåéò ðïë ëá ðëþí åðé ëï -
ãþí.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Πρώτες Bï Þ èåéåò êáé     Πρακτική Èå ñá ðåõ ôé êÞ

Óõ íÞ èùí Êá ôá óôÜ óå ùí
Ìðáë ôü ðïõ ëïò Ã.
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD.
1η έκδοση, Αθήνα 2009

ÄÉ ÄÁ ÓÊΟΝΤΕΣ
Γεώργιος Φιλντίσης (Καθηγητής)
Παύλος Μυριανθεύς (Êá èç ãç ôÞò)
Επικούρηση στη θεωρητική διδασκαλία 
και στην Κλινική Άσκηση: 
Άννα Κορομπέλη (ΕΔΙΠ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
• Ç áðü êôç óç âá óé êþí åðé óôç ìï íé êþí ãíþ -

óå ùí áíá ãêáß ùí ãéá ôçí ðá ñï ÷Þ áðï ôå ëå -
óìá ôé êÞò íï óç ëåõ ôé êÞò öñï íôß äáò óå Üôï -
ìá, ïé êï ãÝ íåé åò Þ ïìÜ äåò áôü ìùí.

• Êá ôá íü ç óç ôùí áñ ÷þí ðïõ óôç ñß æïõí, åñ -
ìç íåý ïõí êáé ôåê ìç ñéþ íïõí ôéò íï óç ëåõ ôé -
êÝò åöáñ ìï ãÝò.

• Ç áíÜ ðôõ îç óõ ãêå êñé ìÝ íùí äå îéï ôÞ ôùí
ãéá ôçí ðá ñï ÷Þ íï óç ëåõ ôé êÞò öñï íôß äáò
óå äé Ü öï ñåò êá ôá óôÜ óåéò õãåß áò/áñ ñþ -
óôéáò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Åé óá ãù ãÞ – Ïäç ãß åò – Ðñï óá íá ôï ëé óìüò
ãéá ôçí áíÜ ðôõ îç êëé íé êþí åìðåé ñé þí.

• Áñ ÷Ýò äéá ÷åß ñé óçò áóèå íþí ìå ðñï âëÞ ìá -
ôá ýðíïõ-áíÜ ðáõ óçò.

• Áñ ÷Ýò äéá ÷åß ñé óçò áóèå íþí ðïõ âéþ íïõí
stress.

• Áñ ÷Ýò äéá ÷åß ñé óçò áóèå íþí ìå ðñï âëÞ ìá -
ôá êÝ íù óçò ôïõ åíôÝ ñïõ êáé ôçò ïõ ñï äü -
÷ïõ êý óôå ùò.

• Áñ ÷Ýò äéá ÷åß ñé óçò áóèå íþí ìå ðñï âëÞ ìá -
ôá äéá ôñï öÞò.

• Áñ ÷Ýò äéá ÷åß ñé óçò áóèå íþí ìå åíôå ñé êÞ
äéá ôñï öÞ.

• Áñ ÷Ýò åê ðáß äåõ óçò áóèå íþí ìå ïîÝá êáé
÷ñü íéá ðñï âëÞ ìá ôá.

• Ôï öáé íü ìå íï ôïõ ðü íïõ.
• Áñ ÷Ýò ðå ñé åã ÷åé ñç ôé êÞò íï óç ëåõ ôé êÞò öñï -

íôß äáò.

• Áñ ÷Ýò äéá ÷åß ñé óçò áóèå íþí ìå ðñï âëÞ ìá -
ôá áðü ôï áíá ðá ñá ãù ãé êü óý óôç ìá.

• Áñ ÷Ýò äéá ÷åß ñé óçò áóèå íþí ðïõ õðï âÜë -
ëï íôáé óå åðåì âá ôé êÝò êáé ìç åðåì âá ôé êÝò
äéá ãíù óôé êÝò ìå ëÝ ôåò. Áñ ÷Ýò óõë ëï ãÞò
äåéã ìÜ ôùí.

• Âá óé êÝò áñ ÷Ýò êáé áîß åò ðïõ áé ôéï ëï ãïýí ôç
ëÞ øç çèé êþò áðï äå êôþí áðï öÜ óå ùí óôç
Íï óç ëåõ ôé êÞ.

• Êþ äé êåò äå ï íôï ëï ãß áò óôï ÷þ ñï ôçò öñï -
íôß äáò õãåß áò.

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Óêï ðüò åß íáé ïé öïé ôç ôÝò íá:

• Áíá ðôý îïõí äå îéü ôç ôåò ãéá ôçí åöáñ ìï ãÞ âá -
óé êþí íï óç ëåõ ôé êþí ðñÜ îå ùí êáé ìå èü äùí. 

• Áíá ðôý îïõí äå îéü ôç ôåò óôçí áîéï ëü ãç óç,
óôï ó÷å äéá óìü êáé óôçí ðá ñï ÷Þ íï óç ëåõ -
ôé êÞò öñï íôß äáò ãéá ôçí éêá íï ðïß ç óç ôùí
âá óé êþí áíá ãêþí ôùí áóèå íþí. Ðá ñÝ ÷ïõí
öñï íôß äá óå áóèå íåßò, êõ ñß ùò ìå ôçí
åöáñ ìï ãÞ âá óé êþí äéá äé êá óé þí, ãéá íá êá -
ôá íï Þ óïõí ðþò ôï ó÷Ý äéï öñï íôß äáò
åöáñ ìü æå ôáé êáé ðþò ïé íï óç ëåõ ôé êÝò áíÜ -
ãêåò ôùí áóèå íþí áë ëÜ æïõí.

• Óõí èÝ ôïõí êáé íá óêÝ ðôï íôáé êñé ôé êÜ ìå âÜ -
óç ôï èå ù ñç ôé êü ôïõò õðü âá èñï.

• Áíá ðôý îïõí äå îéü ôç ôåò óôï ãñá ðôü êáé ðñï -
öï ñé êü ôñü ðï ðå ñé ãñá öÞò ôùí ðá ñá ôç ñÞ óå -
ùí êáé ðá ñåì âÜ óå ùí êá èþò êáé ôçò ó÷å ôé êÞò
áé ôéï ëü ãç óçò ôùí äéá öü ñùí åðé ëï ãþí.

• Áíá ðôý îïõí äå îéü ôç ôåò åðé êïé íù íß áò êáé
óõ íåñ ãá óß áò ìå ôïõò íï óç ëåõ ôÝò êáé ôá
Üë ëá ìÝ ëç ôçò ïìÜ äáò õãåß áò.

5. Âá óé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ ÉÉ (Õ)
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ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò ή προφορικές åîå ôÜ óåéò: 50%.
Ãñá ðôÞ åñ ãá óßá (çìå ñï ëü ãéï ìá èç óéá êþí
åìðåé ñé þí): 50%.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ

• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Βates’ Οδηγός για την κλινική εξέταση και τη

λήψη ιστορικού (Επίτομο)
Βickley Lynn A, Szilagyl Peter G.
Åê äü ôçò: Βroken Hill Publishers LTD
ÁèÞ íá, 2006

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êëé íé êÞ ÅîÝ ôá óç
Ep stein Owen, Perkin G. David, Cookson J., De

Bono D.P.
Åê äü ôçò: Broken-Hill Publishers LTD.,
ÁèÞ íá, 2005

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êëé íé êÞ ÄéÜ ãíù óç, Éóôï ñé êü êáé Öõ óé êÞ ÅîÝ ôá óç

(Επίτομο)
Swartz Mark
Åê äü óåéò: Ëá ãüò Äç ìÞ ôñéïò,
ÁèÞ íá, 2011

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÅÓ
×ñõ óïý ëá Ëå ìï íß äïõ (Êá èç ãÞ ôñéá), 
Máñ ãá ñß ôá Ãéáí íá êï ðïý ëïõ 
(Áíáðë. Êá èç ãÞ ôñéá)
Κλινική Άσκηση: Mαρία Καλαφάτη (ΕΔΙΠ)
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ΣΚΟΠΟΣ  
Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζο-

νται συστηματικά όλοι οι τομείς της Φυσιολο-
γίας του Ανθρώπου με έμφαση στην συζήτη-
ση των φυσιολογικών και ιδιαίτερα προσαρμο-
στικών μηχανισμών που εξηγούν τις διάφορες
λειτουργίες και όχι απλά και μόνο περιγραφή
των φυσιολογικών λειτουργιών. Θα επιχειρη-
θεί επίσης, όπου αυτό είναι δυνατόν, η συσχέ-
τιση των παρεχομένων γνώσεων με τα προ-
βλήματα που συχνά θα αναφύονται στην ε-
παγγελματική ζωή του απόφοιτου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Φυσιολογία του Ενδοκρινικού Συστήματος
• Εισαγωγή στο Ενδοκρινικό Σύστημα. Φυσιο-

λογία της ορμονικής δράσης
• Φυσιολογία του Υποθαλάμου και Υπόφυσης
• Φυσιολογία της ρύθμισης του ασβεστίου

στο αίμα: ορμόνες ασβεστίου
• Φυσιολογία Οστών: Μηχανισμοί της οστι-

κής διαμόρφωσης και αναδιαμόρφωσης
των οστών.

• Φυσιολογία του θυρεοειδούς αδένα, της
Ενδοκρινούς Μοίρας του Παγκρέατος, της
Μυελώδους και Φλοιώδους Μοίρας των
Επινεφριδίων

Μεταβολισμός
• Ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού και

ρύθμιση της λήψης τροφής

Φυσιολογία του Αναπαραγωγικού Συστήματος
• Φυσιολογία του αναπαραγωγικού συστή-

ματος στον άνδρα, στην γυναίκα. 
• Φυσιολογία της αναπαραγωγής, προεμφυ-

τευτική ανάπτυξη του εμβρύου και φυσιο-
λογία της εμφύτευσης. ΄Εναρξη της κύησης

Φυσιολογία του Μυϊκού Συστήματος
• Εισαγωγή στο Μυϊκό Σύστημα. Φυσιολογία

της μυϊκής συστολής
• Δομή και λειτουργία της νευρομυϊκής σύ-

ναψης.

Νευροφυσιολογία
• Εισαγωγή στα νευρικά κύτταρα. Δυναμικό

Μεμβράνης
• Δυναμικά Ενέργειας (ΔΕ)
• Συναπτική διαβίβαση.
• Αντανακλαστικά. Αυτόνομο Νευρικό Σύστη-

μα (ΑΝΣ)
• Φυσιολογία του Σωματικού Αισθητικού Συ-

στήματος, της όρασης, 
• Φυσιολογία της Ακοής και του Αιθουσαίου

Συστήματος, 
• Φυσιολογία της Όσφρησης και της Γεύσης
• Νευροφυσιολογία της κίνησης
• Νευροφυσιολογική βάση του ηλεκτροεγκε-

φαλογραφήματος (ΗΕΓ). Κύκλος ύπνου-ε-
γρήγορσης.

• Μάθηση και Μνήμη. Γλώσσα και ομιλία. 
• Φυσιολογία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού

(ΕΝΥ) και της εγκεφαλικής αιματικής ροής.
Αιματοεγκεφαλικός φραγμός. 

Θερμοφυσιολογία 
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Πυρετός.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

6. Öõ óéï ëï ãßá É (Õ)
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• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ganong’s Ιατρική Φυσιολογία
K. Barett
Εκδότης BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 
1η έκδοση/2011.

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Φυσιολογία
Linda S. Costanzo
Ιατρκές Εκδόσεις Λαγός Δημήτρης
4η έκδοση/2013.  

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ιατρική Φυσιολογία
A. Guyton and J. Hall
Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου
12η έκδοση/2014.  

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Μιχάλης Κουτσιλιέρης (Êá èç ãç ôÞò Ιατρικής
ΕΚΠΑ) 
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■ Êáô’ åðé ëï ãÞí õðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá 

ÓÊÏ ÐÏÓ
Êñé ôé êÞ ðá ñïõ óß á óç ôùí óýã ÷ñï íùí íï óç -

ëåõ ôé êþí èå ù ñé þí êáé ôçò èå ù ñç ôé êÞò ôï ðï -
èÝ ôç óçò ôçò Åë ëç íé êÞò Íï óç ëåõ ôé êÞò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Êý ñé åò Ýí íïéåò êáé ïñé óìïß áíÜ ðôõ îçò ìé áò
èå ù ñß áò.

• Ðå ñé ãñá öÞ êáé åêôß ìç óç ìé áò èå ù ñß áò
• Éóôï ñé êÞ áíá äñï ìÞ ôùí èå ù ñé þí.
• Óýã ÷ñï íç Íï óç ëåõ ôé êÞ – Flo ren ce Nightin -

ga le.
• Èå ù ñßá ôïõ ðå ñé âÜë ëï íôïò – Flo ren ce

Nightin ga le.
• Ïñé óìüò êáé ðå ñéå ÷ü ìå íï Íï óç ëåõ ôé êÞò –

Hen der son.
• Ôõ ðï ëï ãßá Íï óç ëåõ ôé êþí ðñï âëç ìÜ ôùí –

Ablel lah.
• Èå ù ñßá äé á ôÞ ñç óçò ôçò åíÝñ ãåéáò êáé ôçò

áêå ñáéü ôç ôáò – Levi ne.
• Äéá ðñï óù ðé êÞ èå ù ñßá ôçò Íï óç ëåõ ôé êÞò –

Travel bee.
• Èå ù ñßá ôïõ óõ óôÞ ìá ôïò ðñï óáñ ìï ãÞò – Roy.
• Øõ ÷ï äõ íá ìé êÞ èå ù ñßá ôçò Íï óç ëåõ ôé êÞò –

Pe plau.
• Èå ù ñßá ôçò áõ ôï öñï íôß äáò – OREM.
• Èå ù ñßá ôïõ åë ëåßì ìá ôïò áõ ôï öñï íôß äáò –

OREM.

Öñï íôé óôç ñéá êü ìÝ ñïò

Öñï íôé óôç ñéá êÝò áóêÞ óåéò êáé êáó óÝ ôåò vi -
deo ãéá ôçí åöáñ ìï ãÞ ôùí óõ ãêå êñé ìÝ íùí íï -
óç ëåõ ôé êþí èå ù ñé þí êáé ìï íôÝ ëùí ìå óêï ðü
ôçí êá ôá íü ç óç ôçò ÷ñç óé ìü ôç ôÜò ôïõò óôïõò
ôï ìåßò ôçò åê ðáß äåõ óçò, ôçò ðñá êôé êÞò êáé ôçò
Äéïß êç óçò.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Óõì ìå ôï ÷Þ êáé åðß äï óç óôéò öñï íôé óôç ñéá êÝò
áóêÞ óåéò: 30%
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò: 70%

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Èå ù ñß åò ôçò Íï óç ëåõ ôé êÞò
ÅëÝ íç Áðï óôï ëï ðïý ëïõ
Åê äü ôçò: ÅëÝ íç Áðï óôï ëï ðïý ëïõ
ÁèÞ íá, 1999

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Äåí õðÜñ ÷åé Üë ëï âé âëßï óôçí Åë ëç íé êÞ

ãëþó óá ðïõ íá êá ëý ðôåé ôï ðå ñéå ÷ü ìå íï ôïõ
ìá èÞ ìá ôïò.

ÄÉ ÄÁ ÓÊΩΝ
Ευάγγελος Κωνσταντίνου (Αναπλ. Καθηγητής)

1. Èå ù ñß åò ôçò Íï óç ëåõ ôé êÞò (Å)
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ã’

ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

2. Âéïúá ôñé êÞ Ðëç ñï öï ñé êÞ & Ôå ÷íï ëï ãßá (Å)

ÓÊÏ ÐÏÓ
Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò åß íáé íá ãíù ñß óåé

óôïí íï óç ëåõ ôÞ ôéò ôå ëåõ ôáß åò åîå ëß îåéò óôç
óýã ÷ñï íç ôå ÷íï ëï ãßá ôçò ðëç ñï öï ñé êÞò, ôùí
ôç ëå ðé êïé íù íéþí êáé ôçò ìç ÷á íé êÞò ðïõ ó÷å ôß -
æï íôáé ìå ìå èü äïõò êáé óõ óêåõ Ýò äéÜ ãíù óçò
êáé èå ñá ðåß áò óôï ÷þ ñï ôçò õãåß áò. Ï öïé ôç -
ôÞò èá êá ôá íï Þ óåé áñ ÷Ýò ëåé ôïõñ ãß áò âéïúá ôñé -
êþí óõ óôç ìÜ ôùí êáé óõ óêåõþí, ôç óç ìá óßá
ôçò âáè ìï íü ìç óçò êáé ôïõ åëÝã ÷ïõ ðïéü ôç ôáò
êáé áóöÜ ëåé áò ôùí óõ óêåõþí ðïõ èá ðñÝ ðåé
íá ëáì âÜ íï íôáé ãéá ôïí ßäéï êáé ôïí áóèå íÞ.
Åðß óçò, ï öïé ôç ôÞò èá äé äá ÷èåß ôéò óýã ÷ñï íåò
åîå ëß îåéò óôï ÷þ ñï ôçò áíÜ ëõ óçò ôùí ðëç ñï -
öï ñé þí ôïõ áí èñþ ðé íïõ ãï íé äéþ ìá ôïò ìå ôç
÷ñÞ óç ôçò âéï-ðëç ñï öï ñé êÞò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò/Åñ ãá óôÞ ñéï

• Âá óé êÝò áñ ÷Ýò âéïúá ôñé êÞò ôå ÷íï ëï ãß áò, ðëç -
ñï öï ñé êÞò ôçò õãåß áò êáé âéï-ðëç ñï öï ñé êÞò.

• ÌÝ èï äïé áíÜ ëõ óçò óÞ ìá ôïò êáé åðå îåñ ãá -
óßá äå äï ìÝ íùí.

• Âéï-áé óèç ôÞ ñåò, áíé ÷íåõ ôÝò, ïñ ãá íá êá ôá -
ãñá öÞò êáé åðå îåñ ãá óß áò óÞ ìá ôïò.

• ÌÝ èï äïé åðå îåñ ãá óß áò âéï-éá ôñé êþí åé êü -
íùí. Óõ óêåõ Ýò áðåé êü íé óçò.

• Áîï íé êÞ ôï ìï ãñá ößá – Ìá ãíç ôé êÞ Ôï ìï ãñá -
ößá.

• Âéï-õëé êÜ – Ðñï óèå ôé êÞ – ÌÝ èï äïé áðï êá -
ôÜ óôá óçò.

• ¸ëåã ÷ïò ðïéü ôç ôáò óõ óêåõþí – ÁóöÜ ëåéá.

• Âéï-ðëç ñï öï ñé êÞ.

• ÌÝ èï äïé åðå îåñ ãá óß áò ìå ãÜ ëùí âÜ óå ùí
äå äï ìÝ íùí (áêï ëïõ èß åò DNA), õðï ëï ãé óôé -

êÝò ìÝ èï äïé åðå îåñ ãá óß áò êáé óý ãêñé óçò
ãï íé äéþ ìá ôïò êáé äï ìÞò ðñù ôå ú íþí.

Öñï íôé óôç ñéá êü ìÝ ñïò

Ôï öñï íôé óôÞ ñéï ðå ñé ëáì âÜ íåé åðß ëõ óç
áóêÞ óå ùí âéï-éá ôñé êÞò ðëç ñï öï ñé êÞò êá èþò
êáé åðß äåé îç ëåé ôïõñ ãß áò âéï-éá ôñé êþí ïñ ãÜ íùí
êáé óõ óêåõþí. 

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
ÂéïÐëç ñï öï ñé êÞ-Εφαρμογές Υπολογιστών

στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική
E. Shor tlif fe - J. Ci mi no
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Pulishers LTD
ÁèÞ íá 2013

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ðëç ñï öï ñé êÞ ôçò Õãåß áò – Íï óç ëåõ ôé êÞ Ðñï -

óÝã ãé óç
É. Ìá íôÜò, A. Ha sman
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD,
ÁèÞ íá 2007

Óç ìåéþ íå ôáé üôé ôá ðá ñá ðÜ íù óõã ãñÜì ìá -
ôá Ý÷ïõí äéá íå ìç èåß óôï ìÜ èç ìá Ðëç ñï öï ñé -
êÞ ôçò Õãåß áò êáé äå ÷ñåéÜ æå ôáé íá äéá íå ìç -
èïýí îá íÜ. Äç ëá äÞ èá áñ êå óôïýí óôçí åðé ëï -
ãÞ ôïõ ìá èÞ ìá ôïò Ðëç ñï öï ñé êÞ ôçò Õãåß áò.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Éù Üí íçò Ìá íôÜò (Êá èç ãç ôÞò)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει

τις βασικές αρχές Ακτινοπροστασίας στην
Ιατρική. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι
φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις
βασικές γνώσεις για:
α) Τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών

(και των συστημάτων που τις παράγουν),
για διαγνωστικούς σκοπούς στην ιατρική

β) Τους κανονισμούς Ακτινοπροστασίας από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες στις ιατρικές
εφαρμογές

γ) Πρακτικούς τρόπους ακτινοπροστασίας
ασθενών και προσωπικού κατά τη χρήση
ιοντιζουσών ακτινοβολιών για διαγνω στι -
κούς σκοπούς στην ιατρική

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

1. Εισαγωγή στην Ακτινοπροστασία 
2. Παραγωγή ακτίνων-Χ και κίνδυνοι από την

έκθεση σε ακτινοβολία
3. Ακτινοπροστασία Προσωπικού και

Ασθενών στην Επεμβατική Ακτινολογία 
4. Ακτινοπροστασία Παιδιών σε

Ακτινολογικές εξετάσεις
5. Ακτινοπροστασία σε προληπτικό

μαστογραφικό έλεγχο (screening),
Yπολογιστική Tομογραφία (ΥΤ) και
Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων

6. Ακτινοπροστασία Προσωπικού και
Ασθενών στην Πυρηνική Ιατρική

7. Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

8. Ακτινοπροστασία και Περιβάλλον
9. Eυρωπαϊκές Οδηγίες Ακτινοπροστασίας

Åñ ãá óôç ñéá êü ìÝ ñïò

10. Επίσκεψη σε Εργαστήριο Επεμβατικής
Ακτινολογίας

11. Επίσκεψη σε Μονάδα Αξονικού
Τομογράφου

12. Επίσκεψη σε Εργαστήριο Πυρηνικής
Ιατρικής και  Μονάδα Μαστογραφίας

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Éá ôñé êÞ Öõ óé êÞ, 
Ãå ùñ ãß ïõ Å.
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD
2ç ¸ê äï óç: ÁèÞ íá, 2013

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Éá ôñé êÞ Öõ óé êÞ êáé Áêôé íï öõ óé êÞ,
¢í íé íïò Ö.Á.
Åê äü ôçò: Ðá ñé óéÜ íïõ
1ç ¸ê äï óç: ÁèÞ íá, 2010

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Åõ óôÜ èéïò Åõ óôá èü ðïõ ëïò
(Áíáðë. Êá èç ãç ôÞò Éá ôñé êÞò ΕΚΠΑ)

3. Áêôé íï ðñï óôá óßá (Å)

Ïäçãüò Óðïõäþí  2017-2018
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