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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

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. ÁÍÁ ÔÏ ÌÉ ÊÇ – ÉÓÔÏ ËÏ ÃÉÁ 
– ÅÌ ÂÑÕÏ ËÏ ÃÉÁ ÉÉ 2 2 26 26 52 4

2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 2 1 26 13 39 3,5

3. ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÉ ÊÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉ ÁÓ 
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 3 39 39 4,5

4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ É 3 39 39 4,5

5. ÐËÇ ÑÏ ÖÏ ÑÉ ÊÇ ÔÇÓ 2 1 1 26 13 13 52 4
ÕÃÅÉ ÁÓ

221 20,5

ÊÁÔ' ÅÐÉ ËÏ ÃÇÍ ÕÐÏ ×ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ

1. ÃÅ ÍÅ ÔÉ ÊÇ ÔÏÕ ÁÍ ÈÑÙ ÐÏÕ 2 26 26 3

2. ÄÉÁ ÔÑÏ ÖÏ ËÏ ÃÉÁ 2 26 26 3

3. ÊÏÉ ÍÙ ÍÉÏ ËÏ ÃÉÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉ ÁÓ 2 1 26 13 39 3,5

4. ÂÉÏ ËÏ ÃÉÁ ÔÇÓ
ÓÕ ÌÐÅ ÑÉ ÖÏ ÑÁÓ 2 26 26 3

5. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 1 1 136 13 26 2
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Ôï ìÜ èç ìá äé äÜ óêå ôáé ùò åíéáßá ãíù óéï ëï -

ãé êÞ ïíôü ôç ôá. ÊÜ èå ðá ñÜ äï óç äç ëá äÞ áðáñ -
ôß æå ôáé áðü ôá áðá ñáß ôç ôá óôïé ÷åßá Ðå ñé ãñá öé -
êÞò, Ôï ðï ãñá öé êÞò, Áêôé íï ëï ãé êÞò êáé éäéáß ôå -
ñá Êëé íé êÞò Áíá ôï ìé êÞò ðïõ óõ ìðëç ñþ íï íôáé
ìå ôçí Éóôï ëï ãßá êáé ôçí Åì âñõï ëï ãßá.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò (óå åâäï ìá äéáß åò åíü ôç ôåò)

• Åé äé êÜ Áé óèç ôÞ ñéá ¼ñ ãá íá (Ïöèáë ìüò –
Ïõò) – ÄÝñ ìá êáé ìá æé êüò áäÝ íáò (Ìá óôüò) 

• Áíá ðíåõ óôé êü óý óôç ìá (Ñé íï öÜ ñõã ãáò –
¼óöñç óç – ËÜ ñõã ãáò – Ðíåý ìï íáò – Áíá -
ðíïÞ) Õðå æù êü ôáò – Ìå óï èù ñÜ êéï – Ôñá -
÷åéï ôï ìÞ – Êù íéï ôï ìÞ

• Áé ìï öü ñï Êõ êëï öï ñé êü óý óôç ìá – Ëåì -
öáã ãåßá – ËÝì öïò

• Êáñ äéÜ – Êõ êëï öï ñßá (Áñ ôç ñß åò - ÖëÝ âåò -
Áíá ôï ìé êÝò áë ëïéþ óåéò ôùí Áã ãåß ùí) 

• Ðå ðôé êü óý óôç ìá (Óôï ìá ôé êÞ êïé ëü ôç ôá êáé
ðå ñéå ÷ü ìå íá áõ ôÞò – Ãåý óç – Êá ôÜ ðï óç -
Óéå ëï ãü íïé áäÝ íåò), Âñáã ÷éá êÞ Óõ óêåõÞ. 

• Ðå ðôé êü óý óôç ìá  (Ðå ðôé êüò óù ëÞ íáò -
ÁäÝ íåò óôï ìÜ ÷ïõ êáé åíôÝ ñïõ)

• Çðá ôé êü – ×ï ëç öü ñï óý óôç ìá (Êßñ ñù óç -
Ðõ ëáßá ÕðÝñ ôá óç – ×ï ëü ëé èïé – ×ï ëï êõ óôß -
ôé äá – ºêôå ñïò)

• Ïõ ñï ðïé ç ôé êü óý óôç ìá (Íå öñþ íáò – Áã -
ãåéþ äåò óðåß ñá ìá – Óù ëç íá ñéá êü êáé
Áèñïé óôé êü óý óôç ìá – Íå öñé êÞ áíå ðÜñ -
êåéá)

• Ãåí íç ôé êü óý óôç ìá Üñ ñå íïò (Oñ ÷åéò – Åðé -
äé äõ ìß äá – Ðñï óôÜ ôçò – Âïë âï-ïõ ñç èñáß ïé
áäÝ íåò – Åí äï êñé íé êüò Ýëåã ÷ïò)

• Ãåí íç ôé êü óý óôç ìá èÞ ëå ïò (Åîù ôå ñé êÜ êáé
Åóù ôå ñé êÜ Ãåí íç ôé êÜ üñ ãá íá – ¸ì ìç íïò
êý êëïò – Êý ç óç)

• Åí äï êñé íåßò áäÝ íåò – Íåõ ñï åí äï êñé íé êü
óý óôç ìá (Õðü öõ óç – Õðï èÜ ëá ìïò – Êù íÜ -
ñéï – Èõ ñå ï åé äÞò – Ðá ñá èõ ñå ï åé äÞò) 

• Åí äï êñé íåßò áäÝ íåò – Íåõ ñï åí äï êñé íé êü
óý óôç ìá (Åðé íå öñß äéá – Ùï èÞ êç – ¼ñ ÷éò)

• ÐÜ ãêñå áò – Ðá ñá ãÜã ãëéá – ÄéÜ ÷õ ôï Íåõ ñï -
åí äï êñé íé êü óý óôç ìá – Ðá ñá ãÜã ãëéá (Êá -
ñù ôé äé êü – Áïñ ôé êü óù ìÜ ôéï)

Åñ ãá óôç ñéá êü ìÝ ñïò
Νέο κτήριο Τμήματος Νοσηλευτικής

ÁÉ ÈÏÕ ÓÁ ÁÍÁ ÔÏ ÌÙÍ-ÌÉ ÊÑÏ ÓÊÏ ÐÉÙÍ 

Ìå ôç âï Þ èåéá ðñï ðëá óìÜ ôùí ïé öïé ôç ôÝò
åê ðáé äåý ï íôáé êá ôÜ ïìÜ äåò óôçí Áíá ôï ìé êÞ
êáé ðá ñïõ óéÜ æïõí åñ ãá óß åò åðß ôïõ ðå ñéå ÷ï -
ìÝ íïõ ôïõ ìá èÞ ìá ôïò ìå óôü ÷ï ôçí åíç ìÝ ñù -
óç êáé ôçí ðñï óÝã ãé óç ôùí ðç ãþí ãíþ óçò (Âé -
âëéï èÞ êåò, Inter net).

Ìé êñï óêü ðé óç Éóôï ëï ãé êþí ðá ñá óêåõá -
óìÜ ôùí, ìÝ èï äïé ðá ñá ôÞ ñç óçò êáé åñ ìç íåßá
ôçò Ìé êñï óêï ðé êÞò Áíá ôï ìé êÞò (Éóôï ëï ãßá).

Êá ôÜ ôçí äéÜñ êåéá ôïõ äåý ôå ñïõ åîá ìÞ -
íïõ ïé öïé ôç ôÝò óå ïìÜ äåò åê ðáé äåý ï íôáé
óôçí Áíá ôï ìßá ìå ôçí êá ôÜ ôìç óç öñÝ óêùí
éóôþí êáé ïñ ãÜ íùí áöïý åíç ìå ñù èïýí ãéá
ôïí ôñü ðï ÷ñÞ óçò ôùí áðá ñáß ôç ôùí ÷åé ñïõñ -
ãé êþí åñ ãá ëåßùí (áíá ôï ìé êÞ ÷åé ñïõñ ãé êÞ ëá âß -
äá, øá ëß äá, íõ óôÝ ñé). 

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò ή προφορικές åîå ôÜ óåéò.
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1. Áíá ôï ìé êÞ – Éóôï ëï ãßá – Åì âñõï ëï ãßá ÉÉ (Õ)

■ Yðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá 

Ïäçãüò Óðïõäþí 2020-2021



79

â’

ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÅÑ ÃÁ ÓÔÇ ÑÉÏ ÁÍÁ ÔÏ ÌÉ ÊÇÓ – ÉÓÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ –
ÅÌ ÂÑÕÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ
(Ðá ñï ÷Þ õðç ñå óéþí), (Ðá ðá äéá ìá íôï ðïý ëïõ
123, 2-18)

• Åê ðáß äåõ óç êõ ñß ùò ôùí ìå ôá ðôõ ÷éá êþí öïé -
ôç ôþí
Á. óôéò ôå ÷íé êÝò ôçò Ìé êñï óêï ðé êÞò Áíá ôï ìé -

êÞò ðïõ ÷ñç óé ìï ðïéïý íôáé óôç ìå ëÝ ôç êáé
Ýñåõ íá ôçò äï ìÞò ôùí éóôþí êáé ïñ ãÜ -
íùí ôïõ áí èñù ðß íïõ óþ ìá ôïò. Âá óé êÝò
ãíþ óåéò Éóôï ëï ãé êþí ôå ÷íé êþí - ×åé ñé óìüò
Éóôï ëï ãé êþí ðá ñá óêåõá óìÜ ôùí (Ìï íé ìï -
ðïß ç óç, ÓêÞ íù óç, ×ñþ óç, Áíï óïú óôï ÷ç -
ìåßá).

Â. Å ðß ôïõ ðôþ ìá ôïò ìå áíá ôï ìÝò ðôù ìá ôé -
êïý õëé êïý êáé êñá íéï ôï ìÝò óôç âÜ óç ôïõ
êñá íß ïõ (êñï ôá öé êü ïóôü).

Ã. Óôéò ôå ÷íé êÝò ôçò Ìï ñéá êÞò Âéï ëï ãß áò êáé
ôçò Ãå íå ôé êÞò, ìå Ýì öá óç óôçí Áíá ôï ìßá
ôïõ áí èñþ ðé íïõ ãï íé äéþ ìá ôïò.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ  ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò Þ ðñï öï ñé êÝò Åîå ôÜ óåéò

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Εμβρυολογία του Ανθρώπου- Από τη Σύλληψη

έως τη Γέννηση-Κλινική Προσέγγιση 
Moore Keith. 
Εκδότης BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 
1η έκδοση/2019.

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Éóôï ëï ãßá ìå σôïé ÷åßá Êõô ôá ñé êÞò Âéï ëï ãß áò
Óõã ãñá öÝ áò: Á. Êi erszen baum
Åê äü óåéò: Bro ken Hill Publishers LTD
1ç ¸ê äï óç, ÁèÞ íá, 2011

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Èå ü äù ñïò Ìá ñéü ëçò-Óá øÜ êïò 
(Αναπλ. Êá èç ãç ôÞò)
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ÓÊÏ ÐÏÓ 
Íá êá ôá íï ç èïýí:
á) Ï ôñü ðïò ìÝ ôñç óçò ôçò íï óç ñü ôç ôáò êáé

èíç óé ìü ôç ôáò
â) Ôá ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ôïõ áôü ìïõ (ãå íå ôé êÜ, ðå -

ñé âáë ëï íôé êÜ, óõ ìðå ñé öï ñÜò) áðü ôá ïðïßá
åîáñ ôþ íôáé ïé óõ ÷íü ôç ôåò ôùí íï óç ìÜ ôùí
(ðñïó äéï ñé óôÝò Þ ðá ñÜ ãï íôåò êéí äý íïõ)

ã) Ôá ìÝ ôñá ó÷Ý óçò Þ óý ãêñé óçò, ïé Ýí íïéåò
ôïõ óõã ÷õ ôÞ êáé ôñï ðï ðïé ç ôÞ.

Íá ìðï ñåß ï öïé ôç ôÞò íá êá ôá ëá âáß íåé ôá
áðï ôå ëÝ óìá ôá ìé áò åðé äç ìéï ëï ãé êÞò ìå ëÝ ôçò
ðïõ áðï ôå ëïýí ôçí åðé óôç ìï íé êÞ âÜ óç ôùí
ãíù óôé êþí ðñïû ðï èÝ óå ùí ôçò öñï íôß äáò
õãåß áò.

ÐÅ ÑÉ Å XÏ ÌÅ ÍÏ 
• Åé óá ãù ãÞ: Ïñé óìïß, Éóôï ñßá.
• ÌÝ ôñá óõ ÷íü ôç ôáò ôùí íï óç ìÜ ôùí.

– Åìðåé ñé êÜ ìÝ ôñá.
– Èå ù ñç ôé êÜ ìÝ ôñá.

• ÌÝ ôñá ó÷Ý óçò (Þ óý ãêñé óçò).
• Ðç ãÝò äç ìï ãñá öé êþí äå äï ìÝ íùí, áíá ðá -

ñá ãù ãÞ, áíá ðá ñá ãù ãé êü ôç ôá, ãåí íç ôé êü ôç -
ôá, ðá ñÜ ãï íôåò ðïõ åðç ñå Ü æïõí ôçí áíá -
ðá ñá ãù ãÞ.

• Ðëç èõ óìéá êÝò ðõ ñá ìß äåò.
• Ðñïó äéï ñé óôÝò, óõã ÷õ ôÝò êáé ôñï ðï ðïé ç ôÝò.
• Áé ôéï ëï ãé êÝò / áé ôéï ãíù óôé êÝò åðé äç ìéï ëï ãé -

êÝò Ýñåõ íåò.
– Ç Ýí íïéá ôçò áé ôß áò.
– Ó÷å äéá óìüò ôïõ áíôé êåé ìÝ íïõ êáé ôçò ìå -

èü äïõ.
– Õðï êåß ìå íïò (source) êáé ìå ëå ôþ ìå íïò

ðëç èõ óìüò (Áíïé êôüò êáé êëåé óôüò).
– Áé ôéï ãíù óôé êüò ÷ñü íïò.

• Äéá ãíù óôé êÝò åðé äç ìéï ëï ãé êÝò Ýñåõ íåò.
– Ðñï äñï ìé êÝò.
– Áíá äñï ìé êÝò.

• Ðñï ãíù óôé êÝò åðé äç ìéï ëï ãé êÝò Ýñåõ íåò.
– Ðå ñé ãñá öé êÝò.
– Ðá ñåì âÜ óåéò. Êëé íé êÝò äï êé ìÝò.

• ÁíÜ ëõ óç äå äï ìÝ íùí.

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

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ

• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åã ÷åé ñß äéï Åðé äç ìéï ëï ãß áò
Ð. Ãá ëÜ íç, Ë. ÓðÜ ñïυ
ΒΗΤΑ Éá ôñé êÝò Åê äü óåéò M ΕΠΕ,
ÁèÞ íá, 2010

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åðé äç ìéï ëï ãßá και Δημόσια Υγεία στη

Νοσηλευτική
Ivanov L., Blue C.
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD
ÁèÞ íá, 2014

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÁ
Ìá ñéÜí íá Äéï ìÞ äïõò (Αναπλ. Êá èç ãÞ ôñéá)

2. Åðé äç ìéï ëï ãßá (Õ)



ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους
φοιτητές (και μελλοντικούς μάχιμους νοση λευτές)
να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των
οικονομικών παραμέτρων που διέπουν τη
λειτουργία των συστημάτων υγείας με επί κεντρο
τη νοσηλευτική επιστήμη. Απώτερος στόχος είναι,
οι μελλοντικοί νοσηλευτές να αποκτήσουν όλες
τις θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες
ώστε να διαχειρίζονται με ορθολογικό τρόπο τους
πεπερασμένους υλι κούς και ανθρώπινους πόρους
προκειμένου να ικανοποιούν τις ανάγκες υγείας με
το βέλτιστο δυνατό τρόπο, περιορίζοντας κάθε
ενδεχόμενο σπατάλης. 

Κατά τη διδασκαλία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση
στη διασύνδεση των θεωρητικών εν νοιών με τη
νοσηλευτική πρακτική. Παρα τίθενται και κύρια
συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα καλών
πρακτικών μέσα από το νο ση λευτικό χώρο, ενώ
παράλληλα σχολιάζονται και πρακτικές του
παρελθόντος οι οποίες αποδείχτηκαν ανεπι τυχείς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
• Η διαμόρφωση του Οικονομικού Περιβάλ -

λοντος στο χώρο των υπηρεσιών υγείας- οι
Ιδιαιτερότητες του τομέα της υγείας (η
αποτυχία των «αγορών» στον τομέα της υγείας)

• Η μελέτη των νοσηλευτικών δομών ως
Οικονομικών Μονάδων

• Η ορθολογική διαχείριση (παραγγελία-
παραλαβή-αποθήκευση-παρακολούθηση
ανάλωσης) των αναλωσίμων ενός νοση -
λευτικού τμήματος /νοσηλευτικής υπη ρεσίας

• Οι βασικές αρχές κατάρτισης-παρα κο λού -
θησης Προϋπολογισμού σε επίπεδο Νοση -
λευτικού Τμήματος

• Η Οικονομική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας
• Η μελέτη της εξέλιξης της Υγειονομικής

Δαπάνης στην Ελλάδα και Διεθνώς καθώς
και η κατανομή αυτής ανά είδος νοση -

λευτικών υπηρεσιών
• Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη

Ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, μελέτη του
φαινομένου της «Προκλητής» ζήτησης, η
Ελαστικότητα της Ζήτησης

• Το Πρόβλημα της Επιλογής στον Υγειο -
νομικό Τομέα

• Η θεωρία της Παραγωγής και η μελέτη των
Συναρτήσεων Παραγωγής

• Η Χρηματοδότηση των  Υπηρεσιών Υγείας 
• Η λειτουργία της Ασφάλισης Υγείας (κοι -

νωνικής και ιδιωτικής)
• Οι μέθοδοι Αποζημίωσης των Προμηθευτών

Υγείας (Νοσηλευτήρια, Γιατροί, Νοση λευτές)
• Η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων για την

εξασφάλιση της Οικονομικής Βιωσιμότητας
των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις και συμμετοχή σε προαιρε -
τικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Τα Οικονομικά της Υγείας
Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος
Εκδότης: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε,
Αθήνα 2006

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Τα Οικονομικά της Υγείας σε επανεξέταση
Thomas Rice
Επιμέλεια: Μάνος Ματσαγγάνης
Εκδόσεις Κριτική AE, Αθήνα 2006

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
Όλγα Σίσκου (ακαδημαϊκή υπότροφος)
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3. Οικονομικά της Υγείας με έμφαση στη Νοσηλευτική Φροντίδα (Õ)
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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
Νευροφυσιολογία 
• Φυσιολογία του Σωματικού Αισθητικού συ-

στήματος και της όρασης
• Νευροφυσιολογία της κίνησης. Αντανακλα-

στικό, Πυραμιδικό και εξωπυραμιδικό σύ-
στημα

Φυσιολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος
• Εισαγωγή στο Καρδιαγγειακό Σύστημα. 

Δομή και λειτουργία.
• Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της

ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς.
• Η καρδιά ως αντλία
• Χαρακτηριστικά της αιματικής και λεμφικής

ροής.
• Καρδιαγγειακοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί
• Ειδικά συστήματα κυκλοφορίας.

Φυσιολογία γαστρεντερικού συστήματος (ΓΕΣ)
• Εισαγωγή στο Γαστρεντερικό Σύστημα. Φυ-

σιολογία και Ανατομία του 

Γαστρεντερικού συστήματος
• Πέψη, απορρόφηση και διατροφικές αρχές
• Γαστρεντερική κινητικότητα
• Φυσιολογία και ανατομία ήπατος, χοληδό-

χου κύστεως και παγκρέατος.
• Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – παθοφυσιολο-

γία ΓΕΣ – σύνδρομα που προκύπτουν από
τη δυσλειτουργία του ΓΕΣ

Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος
• Εισαγωγή στη δομή και τη μηχανική των

πνευμόνων
• Ανταλλαγή των αερίων στον πνεύμονα και

η μεταφορά τους στους ιστούς
• Ρύθμιση της αναπνοής

Φυσιολογία των νεφρών
• Νεφρική λειτουργία
• Φυσιολογία της ούρησης
• Ρύθμιση της σύστασης του εξωκυττάριου

υγρού και όγκου
• Οξινοποίηση των ούρων και απέκκριση 

διττανθρακικών.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

4. Φυσιολογία Ι (Õ)
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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
• 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
John E. Hall
Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου
13η έκδοση/2016.  

• 4ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου
Jonathan D. Kibble, Colby R. Halsey. 
Εκδότης BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
έκδοση 2018.

• 5ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Φυσιολογία του Ανθρώπου
Silverthorn Dee Unglaub
Εκδότης BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 
Αθήνα, 2018.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντώνιος Σταματάκης (Αναπλ. Καθηγητής)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Γ. Φιλντίσης (Καθηγητής)
Α. Σταματάκης (Καθηγητής)
Α. Κορομπέλη (ΕΔΙΠ)
Δ. Παϊκοπούλου (ΕΔΙΠ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Ôï ìÜ èç ìá ôçò Ðëç ñï öï ñé êÞ ôçò Õãåß áò

Ý÷åé ùò óêï ðü íá åé óÜ ãåé ôïí öïé ôç ôÞ óôéò âá -
óé êÝò Ýí íïéåò ôùí åöáñ ìï ãþí ôçò ðëç ñï öï -
ñé êÞò óôéò åðé óôÞ ìåò õãåß áò êáé éäéáß ôå ñá óôéò
êëé íé êÝò åöáñ ìï ãÝò ôùí õðï ëï ãé óôþí.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Ïñé óìïß.
• Éóôï ñé êÞ åîÝ ëé îç ôçò ðëç ñï öï ñé êÞò õãåß -

áò.
• ÂÜ óåéò äå äï ìÝ íùí.
• Ðëç ñï öï ñéá êÜ óõ óôÞ ìá ôá íï óï êï ìåß ùí
• Óõ óôÞ ìá ôá ôá îé íü ìç óçò – Ðñü ôõ ðá.
• ÌÝ èï äïé áíÜ ëõ óçò äå äï ìÝ íùí.
• Äéá ãíù óôé êÜ óõ óôÞ ìá ôá – ¸ìðåé ñá óõ óôÞ -

ìá ôá.
• Åðå îåñ ãá óßá êáé áíÜ ëõ óç âéï-éá ôñé êþí óç -

ìÜ ôùí êáé åé êü íùí.

Åñ ãá óôç ñéá êü/Φροντιστηριακό ìÝ ñïò

• Óõ óôÞ ìá ôá äéá ÷åß ñé óçò âÜ óå ùí äå äï ìÝ íùí
• ÁíÜ ðôõ îç ðëç ñï öï ñéá êïý óõ óôÞ ìá ôïò

äéá ÷åß ñé óçò çëå êôñï íé êïý éá ôñé êïý öá êÝ -
ëïõ

• Óý óôç ìá åðå îåñ ãá óß áò äå äï ìÝ íùí
• Óý óôç ìá áíÜ ðôõ îçò åìðåß ñùí óõ óôç ìÜ -

ôùí
• Ðç ãÝò áíá æÞ ôç óçò ãíþ óçò åðé óôç ìþí

õãåß áò óôï äéá äß êôõï

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
• 70% áðü ãñá ðôÞ åîÝ ôá óç
• 30% áðü åñ ãá óôç ñéá êÞ åîÝ ôá óç 

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç 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

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
BéïÐëç ñï öï ñé êÞ - Εφαρμογές Υπολογιστών

στη Φροντίδα υγείας και τη Βιοϊατρική
J. Ci mi no, E. Shor tlif e 
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD,
ÁèÞ íá 2013

Åêôüò ôùí áíù ôÝ ñù åðé ëï ãþí θα αναρ -
τηθούν στο e-class: Åñ ãá óôç ñéá êÝò ÁóêÞ óåéò
“Ðëç ñï öï ñé êÞ ôçò Õãåß áò”.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Éù Üí íçò Ìá íôÜò (Êá èç ãç ôÞò)
Εργαστήρια/Φροντιστήρια: 
Εμμανουήλ Ζούλιας (ΕΔΙΠ)
Ιωσήφ Λιάσκος (ΕΔΙΠ)
Σπύρος Ζώγας (ΕΤΕΠ)

5. Ðëç ñï öï ñé êÞ της Õãåß áò (Õ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Η διδασκαλία από έδρας και πραγματοποί-

ηση εργασιών από τους φοιτητές για εξοικεί-
ωση στα θέματα της Γενετικής του ανθρώπου. 

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
• Αρχές της Μεντελικής κληρονομικότητας,
• Αρχές της γενετικής πληθυσμών,
• Γενεαλογικά δένδρα,
• Γονιδιακή χαρτογράφηση, ανάλυση σύνδε-

σης και κλωνοποίηση βάσει θέσης. 
• Αρχές κυτταρογενετικής και συνήθη σύν-

δρομα που οφείλονται σε χρωμοσωμικές
ατυπίες,

• Μοριακή βάση των αιμοσφαιρινοπαθειών,
• Μοριακή βάση των κληρονομικών μεταβο-

λικών νοσημάτων,
• Γενετική βάση του καρκίνου,
• Γονιδιακό εντύπωμα (στα πλαίσια των επι-

γενετικών τροποποιήσεων), 
• Γονιδιακή θεραπεία, και οι ηθικές της

διαστάσεις
• Φαρμακογενετική.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Επιτυχής πραγματοποίηση όλων των εργασιών
ή και γραπτές εξετάσεις.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Thompson & Thompson Éá ôñé êÞ Ãå íå ôé êÞ,
Íussbaum R., McIn nes R.R., Wil lard H.F. 
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD
8ç έê äï óç 2011

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Βασικές Αρχές Γενετικής, Klug, Cummings,

Spencer, Palladino, 
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ ΟΕ
1ç έê äï óç 2015

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Óýã ÷ñï íç Êëé íé êÞ Ãå íå ôé êÞ, 
Re ad An drew, Don nai Dian 
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD
1ç Ýê äï óç 2010.

ÄÉ ÄÁ ÓÊΩΝ
Åõ Üã ãå ëïò Ìðü æáò (ÅÄÉÐ)

1. Ãå íå ôé êÞ ôïõ Áí èñþ ðïõ (Å)

■ Êáô’ åðé ëï ãÞí õðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá 
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Ï óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò åß íáé ç åé óá ãù ãÞ

óôçí åðé óôÞ ìç ôçò äéá ôñï öÞò: ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ
ôùí èñå ðôé êþí óõ óôá ôé êþí, áðáé ôïý ìå íåò
ðñï óëÞ øåéò êáé áíôß óôïé ÷åò ðç ãÝò ôñï öß ìùí,
áîéü ëï ãåò åë ëåß øåéò – õðåñ âï ëÝò êáé áíé óïñ -
ñï ðß åò óôçí äéá ôñï öÞ. Åðß óçò óêï ðüò åß íáé ç
åîïé êåß ù óç ìå ôéò áñ ÷Ýò ôïõ äéáé ôç ôé êïý ó÷å -
äéá óìïý ðïõ ïäç ãïýí óôç äéá ìüñ öù óç äéáé -
ôç ôé êþí óõ óôÜ óå ùí ôïõ ãå íé êïý ðëç èõ óìïý
êáé óôçí åîá ôï ìé êåõ ìÝ íç äéáé ôç ôé êÞ áãù ãÞ óå
êá ôá óôÜ óåéò õãåß áò êáé åðé ëåã ìÝ íùí íü óùí.
ÔÝ ëïò, óç ìá íôé êÞ åß íáé ç êá ôá íü ç óç ôçò äéá äé -
êá óß áò ôçò äéá ôñï öé êÞò öñï íôß äáò ùò êáß ñéá
êëé íé êÞ ðñá êôé êÞ óôç äéá ìüñ öù óç êá ôÜë ëç -
ëçò äéáé ôç ôé êÞò ðá ñÝì âá óçò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
• Ï ñü ëïò ôçò äéá ôñï öÞò óôçí õãåßá ôïõ áí -

èñþ ðïõ

• Ïñé óìüò éóïñ ñï ðç ìÝ íçò äéá ôñï öÞò: óýã -
÷ñï íåò äéáé ôç ôé êÝò óõ óôÜ óåéò ãéá ôçí ðñï á -
ãù ãÞ õãåß áò êáé ôçí ðñü ëç øç íü óùí

• Åíåñ ãåéá êü éóï æý ãéï, êá èï ñé óìüò åíåñ ãåéá -
êþí áðáé ôÞ óå ùí, ðá ñÜ ãï íôåò ðïõ åìðëÝ -
êï íôáé óôç äéá ÷åß ñé óç ôïõ óù ìá ôé êïý âÜ -
ñïõò

• Êý ñé åò äéá ôñï öé êÝò ðç ãÝò êáé ëåé ôïõñ ãß åò
èñå ðôé êþí óõ óôá ôé êþí (ìá êñï- êáé ìé êñï-
èñå ðôé êÜ óõ óôá ôé êÜ)

• Õðï ëï ãé óìüò êáé åñ ìç íåßá èñå ðôé êÞò óýí -
èå óçò ôñï öß ìùí

• Ï ñü ëïò ôçò äéá ôñï öÞò óôïí êý êëï ôçò
æù Þò

• Áë ëá ãÝò óôéò äéá ôñï öé êÝò áíÜ ãêåò êá ôÜ ôç

äéÜñ êåéá ôçò þñé ìçò åíÞ ëé êçò æù Þò - åì -
öÜ íé óç ÷ñü íéùí íï óç ìÜ ôùí

• Ôñï ðï ðïß ç óç äéá ôñï öé êÞò ðñü óëç øçò ãéá
ôçí áíôé ìå ôþ ðé óç êïé íþí ÷ñü íéùí íï óç -
ìÜ ôùí (ðá ÷õ óáñ êßá, óáê ÷á ñþ äçò äéá âÞ -
ôçò ôý ðïõ 2, êïé íÞ õðåñ ëé ðé äáé ìßá, õðÝñ -
ôá óç)

• Áñ ÷Ýò êëé íé êÞò äéá ôñï öÞò: åí óù ìÜ ôù óç
áñ ÷þí äéá ôï öÞò, êëé íé êÞò áîéï ëü ãç óçò êáé
áíÜ ðôõ îçò äáé ôç ñé êÞò áãù ãÞò âÜ óåé ôçò
äéá äé êá óß áò äéá ôñï öé êÞò äéá ëï ãÞò êáé åðá -
êü ëïõ èçò äéá ôñï öé êÞò öñï íôß äáò

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

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Äéáé ôï ëï ãßá
M.C. Mo o re
Ιατρικές Εκδόσεις ÂÇ ÔÁ Μ ΕΠΕ,
ÁèÞ íá, 3η έκδοση 2000

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åé óá ãù ãÞ óôç Äéá ôñï öÞ ôïõ Áí èñþ ðïõ
Gib ney M., Lanham-New S., Vor ster H.
Åê äü ôçò: Ðá ñé óéÜ íïõ Á.Å., 
ÁèÞ íá, 2η έκδοση 2013

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÁ
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Αναπλ. Καθηγήτρια
Ιατρικής ΕΚΠΑ)

2. Äéá ôñï öï ëï ãßá (Å)

Ïäçãüò Óðïõäþí 2020-2021
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες

της κοινωνιολογίας της υγείας και η απόκτηση
γνώσεων που θα τους καταστήσουν ικανούς
να κατανοήσουν τη σημασία του κοινωνικού
περιβάλλοντος στην υγεία και στην ασθένεια
και να εξηγήσουν τους λόγους και τις διαδικα-
σίες που συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομι-
κές και πολιτισμικές συνθήκες επηρεάζουν το
είδος και την κατανομή των ασθενειών στις
διάφορες πληθυσμιακές κατηγορίες.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

Åíü ôç ôá É. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της
Υγείας 

• Υγεία και ασθένεια: εννοιολογικές προσεγγί-
σεις-ιστορική αναδρομή

• Βιολογικά αίτια της ασθένειας-Βιοϊατρικό
μοντέλο 

• Επιδράσεις τους κοινωνικού περιβάλλοντος
στην υγεία και την ασθένεια

• Κοινωνική θεωρία και κοινωνιολογία της
υγείας και της ασθένειας

Åíü ôç ôá ÉÉ. Η κοινωνική μορφοποίηση της ε-
πιστημονικής γνώσης 

• «Ιατρικοποίηση» κοινωνικών προβλημάτων-
Εφαρμογές στη νοσηλευτική πρακτική και
στη φροντίδα υγείας

• Η κοινωνική διαμόρφωση ιατρικών
δεδομένων

Åíü ôç ôá ÉÉÉ. Κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση
των πεποιθήσεων του πληθυσμού για την
υγεία και την ασθένεια

• Τρόπος ζωής και κοινωνικο-πολιτιστικά πρό-
τυπα στο πέρασμα του χρόνου

• Τρόπος ζωής και επικινδυνότητα και στη
σύγχρονη κοινωνία

Åíü ôç ôá ÉV. Η εμπειρία-κοινωνική διάσταση
της χρόνιας ασθένειας και ανικανότητας 

• Κοινωνική και πολιτισμική σημασία της υγεί-
ας και της χρόνιας ασθένειας

• Η εμπειρία της χρόνιας ασθένειας, των λοι-
μωδών νοσημάτων και της ψυχικής ασθένει-
ας

• Ανικανότητα και κοινωνικό περιβάλλον

Åíü ôç ôá V. Η κοινωνιολογία του σώματος 
• Κοινωνικο-πολιτιστικές ερμηνείες του σώ-

ματος στο πέρασμα του χρόνου
• Nοσηλευτική φροντίδα και σώμα

Åíü ôç ôá VI. Κοινωνιολογία των αλληλεπι-
δράσεων μεταξύ «κοινού» και επαγγελμα-
τιών 

• Σχέσεις μεταξύ προσωπικού διαφόρων ια-
τρονοσηλευτικών ειδικοτήτων

• Σχέσεις μεταξύ ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού και ασθενών

Åíü ôç ôá VII. Κοινωνικές ανισότητες και στάθ-
μη υγείας 

• Σχέση κοινωνικής τάξης και υγείας
• Σχέση ανεργίας και υγείας
• Σχέση κοινωνικού φύλου και υγείας
• Σχέση φυλής και υγείας
• Γεωγραφικές και οικουμενικές ανισότητες
• Πολιτικές υγείας

3. Êïé íù íéï ëï ãßá ôçò Õãåß áò (Å)



Öñï íôé óôç ñéá êü ìÝ ñïò

• Συζήτηση και διαλεύκανση αποριών και
προβληματισμών από τις διαλέξεις – εμβά-
θυνση σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέρο-
ντος

• Ατομική /ομαδική ερευνητική εργασία-συ-
ζήτηση 

• Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης

• Εφαρμογή παιδαγωγικών τεχνικών (πχ αντι-
στροφή ρόλων, παίξιμο ρόλων)

• Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

• Παρακολούθηση σχετικών ταινιών και
σχολιασμός αυτών

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
• Γραπτές εξετάσεις (Συνδυασμός διαφόρων

τύπων όπως ανοιχτών απαντήσεων ή ελεύ-
θερης ανάπτυξης, πολλαπλών επιλογών,
σωστού-λάθους)

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Κοινωνιολογία της Υγείας 
Χαράλαμπος Οικονόμου
Εκδότης: Διόνικος, Εκδότης (Διαθέτης): Μαρία
Τσακουρίδου  & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αθήνα, 2005

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγ-
γίσεις της υγείας
Χαράλαμπος Οικονόμου, Μ. Σπυριδάκης (επι-
μέλεια)
Εκδότης (Διαθέτης): Ανδρέας Σιδέρης- Ιωάν-
νης Σιδέρης &ΣΙΑ Ο.Ε.
Αθήνα, 2011

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της υγείας και
της ασθένειας
Hannah Bradby
Εκδόσεις Πεδίο Α.Ε
Αθήνα, 2010

• 4ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας
Sarah Nettleton 
Εκδότης: Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε 
Αθήνα, 2002

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÁ
Αναστασία Καδδά (Ακαδημαϊκή Υπότροφος
ΕΣΠΑ)
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â’

ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Ç êá ôá íü ç óç ôùí âéï ëï ãé êþí ìç ÷á íé óìþí

ñýè ìé óçò ôý ðùí óõ ìðå ñé öï ñÜò áðü ôïí åãêÝ -
öá ëï.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ

Äé äá êôé êü ìÝ ñïò
• Ïñ ãÜ íù óç êáé áíÜ ðôõ îç åãêå öá ëé êþí ðå -

ñéï ÷þí åìðëå êü ìå íùí óôç óõ ìðå ñé öï ñÜ
• Íåõ ñé êÜ êýô ôá ñá, óõ íÜ øåéò  êáé óõ ìðå ñé -

öï ñÜ
• Åñåõ íç ôé êÝò ìÝ èï äïé
• Ïñ ìü íåò êáé áíá ðá ñá ãù ãé êÞ óõ ìðå ñé öï ñÜ
• Öõ ëå ôé êüò äé ìïñ öé óìüò åãêå öÜ ëïõ
• Íåõ ñï âéï ëï ãßá ôïõ óôñåò
• Âéï ëï ãßá Öü âïõ
• Âéï ëï ãßá áíôá ìïé âÞò-åèé óìïý
• Âéï ëï ãßá ìÜ èç óçò êáé ìíÞ ìçò
• Åãêå öá ëé êïß ìç ÷á íé óìïß ýðíïõ êáé åãñÞ -

ãïñ óçò

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÞ åîÝ ôá óç.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ

Βιολογική Ψυχολογία, Kalat J.W. 
Διαθέτης (Εκδότης): Odysseus Publishing
Company Ltd. 1η έκδοση/2019

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
ÅãêÝ öá ëïò êáé Óõ ìðå ñé öï ñÜ 
Bryan Kolb 
Åê äü óåéò Bro ken Hill Publishers LTD
1ç έê äï óç 2009

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του αν-
θρώπου
Kolb B. & Whishaw I 
Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - 
Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
1η έκδοση/2018

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Áíôþ íçò Óôá ìá ôÜ êçò (Êá èç ãç ôÞò)

4. Âéï ëï ãßá Óõ ìðå ñé öï ñÜò (Å)



ÓÊÏ ÐÏÓ
Mετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο

φοιτητής θα είναι ικανός να:
• γνωρίζει να ταυτοποιεί τη δομή των ανθρώ-

πινων οργάνων και των ανατομικών σχέσε-
ων αυτών με τους γύρω ιστούς

• αναγνωρίζει τις πιο συχνές ανατομικές πα-
ραλλαγές στη δομή και στη θέση των οργά-
νων (πεταλοειδής νεφρός, ατρησία οισοφά-
γου, έκτοπη έκφυση ηπατικής αρτηρίας)

• αναγνωρίζει τις ανατομικές περιοχές και να
τις συσχετίζει με την κλινική πράξη (ψηλάφη-
ση, ακρόαση, επίκρουση, κλινικό σύμπτωμα)

• έχει τη δυνατότητα να συσχετίζει την ανατο-
μία των οργάνων με την απεικόνιση σε ε-
γκάρσιο-στεφανιαίο-οβελιαίο επίπεδο (αξο-
νική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, μα-
στογραφία, υπερηχογράφημα)

• γνωρίζει σε υψηλό επίπεδο την ορολογία
της Κλινικής Ανατομίας στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Το γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ανατο-

μίας εξετάζει την Ανατομία σε συσχετισμό με
την κλινική πράξη. Για το λόγο αυτό ονομάζεται
και Λειτουργική ή Εφαρμοσμένη Ανατομία. Εξε-
τάζεται μεγάλος αριθμός παθήσεων των οποί-
ων η διαφορική διάγνωση στηρίζεται στην μορ-
φολογία των ανατομικών στοιχείων.

Ενδεικτικά μερικά από τα θέματα είναι:
1) όρια περιοχών, οδηγά σημεία, επώδυνα ση-

μεία, ευένδοτα σημεία,
2) προβολές σπλάχνων, στοιχεία ακτινολογικής

ανατομίας,
3) φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις,,

διαφορική διάγνωση,

4) κλινικές πράξεις: κλινική εξέταση, παρακε-
ντήσεις, εγχύσεις (οσφυονωτιαία, ενδομυϊ-
κή, ενδαρθρική)

5) τραυματικές καταστάσεις (τραυματισμοί, χει-
ρουργεία)

6) ειδικές καταστάσεις (εγκυμοσύνη κ.ά.).

Η ύλη προσαρμόζεται και τα ενδιαφέροντα και
τις απορίες των φοιτητών και περιλαμβάνεται
στα συγγράμματα Ανατομίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ

Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου
Rohen Johannes W.,Yokochi Chihiro,Lutjen -
Drecoll Elke. 
Εκδότης BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 
1η έκδοση 2006. 

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Grant’s Ανατομία
Agur A.
Åê äü óåéò: Bro ken Hill Publishers LTD,
1ç έê äï óç 2010

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Netter Άτλας Ανατομίας του Ανθρώπου
Netter Frank. 
Εκδότης BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 
3η έκδοση 2016.

ÄÉ ÄÁ ÓÊΩΝ
Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος
(Αναπλ. Καθηγητής)
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5. Κλινική Ανατομία (Ε)


