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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
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ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΤΓΧΡΟΝΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

Διαλζξεισ

2

6

Νοςοκομειακι Άςκθςθ

4

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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γενικοφ υποβάκρου,
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ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
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ΑΚΣΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΣΙΝΟΦΤΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –
ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΧΙ
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου
επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Να καταςτεί ο φοιτητήσ ικανόσ να:






ξεχωρίηει και να κατζχει γνϊςθ μθχανθμάτων ακτινοκεραπευτικϊν και τθν χριςθ αυτϊν
να ζχει γνϊςθ ςτοιχείων κλινικισ ογκολογίασ
να γνωρίηει το αντικείμενο τθσ κεραπείασ που ο ίδιοσ εκτελεί.
Μακθςιακόσ επίςθσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίηει τον τρόπο και
τισ οδοφσ διαςποράσ των κακοικων όγκων και να εκτελεί τθν ακτινοκεραπευτικι αγωγι
κατά τον τελειότερο τρόπο με ςκοπό τθν ανακοφφιςθ ι και πολλάκισ τθν ίαςθ το
καρκινοπακοφσ.
 Οι φοιτθτζσ πρζπει να είναι εκπαιδευμζνοι και ενθμερωμζνοι ςε βάκοσ για τισ
ιδιαιτερότθτεσ και απαιτιςεισ των ςφγχρονων κεραπειϊν, ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθν
αςφαλι και αποτελεςματικι εφαρμογι τουσ ςτουσ αςκενείσ, αλλά και να ςυμβάλουν
ςτθν αντιμετϊπςθ ερευνθτικϊν προκλιςεων που ςχετίηονται με αυτζσ.
Εργαςτηριακό Μέροσ

κοπόσ είναι θ κατανόθςθ, θ πρακτικι εφαρμογι και θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τον
χεδιαςμό Σιλε-Θεραπείασ (Teletherapy Treatment Planning) ςτθν Ακτινοκεραπευτικι
διαδικαςία. Επί πλζον, μζςα από τα μακιματα του εργαςτθρίου, κα βελτιςτοποιθκεί θ
κατανόθςθ του γενικότερου ρόλου τουσ, των ευκυνϊν και των υποχρεϊςεϊν τουσ ςε ζνα
τμιμα Ακτινοκεραπείασ.
Οι τεχνικζσ ακτινοκεραπείασ εξελίςςονται με ραγδαίουσ ρυκμουσ τα τελευταία χρόνια,
προςφζροντασ νζεσ λφςεισ και κεραπείεσ ςε ογκολογικοφσ αςκενείσ. Θεραπείεσ Πρωτονίων
(Proton therapy), Θεραπείεσ τερεοτακτικισ Ακτινοχειρουργικισ (Stereotactic Radiosurgery –
SRS), Θεραπείεσ με χριςθ δεςμϊν διαμορφοφμενθσ ζνταςθσ (Intensity Modulated Radiation
Therapy), Ρομποτικζσ κεραπείεσ (Cyberknife), Ογκομετρικζσ Σοξοειδείσ κεραπείεσ (VMAT)
και Σομοκεραπείεσ (Σomotherapy) χρθςιμοποιοφνται όλο και πιο ςυχνα.
Γενικέσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ
ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
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…….

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα
φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Καρκίνοσ του μαςτοφ:
αιτιοπακογζνεςθ

ειςαγωγι,

ςτοιχεία

ανατομικισ,

επιδθμιολογία,

2. Καρκίνοσ του μαςτοφ: πρόλθψθ, βιολογία και διαςπορά, κλινικι εικόνα,
ςταδιοποίθςθ, καρκινϊματα με ειδικι κλινικι εικόνα.
3. Καρκίνοσ του μαςτοφ: διάγνωςθ, αυτοεξζταςθ, ιατρικι εξζταςθ, μαςτογραφία,
άλλεσ διαγνωςτικζσ ιατρικζσ πράξεισ
4. Καρκίνοσ του μαςτοφ: κεραπεία, ακτινοκεραπεία, ακτινοκεραπευτικζσ τεχνικζσ,
κεραπεία μεταςτάςεων, πρόγνωςθ.
5. Κακοικθ νεοπλάςματα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ: ειςαγωγι, πακολογοανατομία
(οιςοφάγοσ, ςτόμαχοσ, λεπτό ζντερο, παχφ ζντερο, πρωκτικόσ ςωλινασ), καρκίνοσ
οιςοφάγου, (επιδθμιολογία, αιτιοπακογζνεςθ, φυςικι ιςτορία, ςυμπτωματολογία,
διάγνωςθ, ςταδιοποίθςθ, κεραπεία, τεχνικι ακτινοκεραπείασ, παρενζργειεσ,
βραχυκεραπεία, πρόγνωςθ).
6. Καρκίνοσ ςτομάχου (επιδθμιολογία, αιτιοπακογζνεςθ, κλινικι εικόνα, διάγνωςθ,
ςταδιοποίθςθ, κεραπεία, ακτινοκεραπεία, πρόγνωςθ)
7. Καρκίνοσ παχζοσ εντζρου (επιδθμιολογία, αιτιοπακογζνεςθ, κλινικι εικόνα,
διάγνωςθ,
ςταδιοποίθςθ,
κεραπεία,
χειρουργικι
ακτινοκεραπεία,
χθμειοκεραπεία), κεραπεία καρκίνου του ορκοφ (εγχείρθςθ, ακτινοκεραπεία,
ςυνδυαςμζνθ κεραπεία), πρόγνωςθ καρκίνου του ορκοφ.
8. Καρκίνοσ του πρωκτοφ (ειςαγωγι, κεραπεία, πρόγνωςθ). Καρκίνοσ παγκρζατοσ
(επιδθμιολογία, αιτιοπακογζνεςθ, φυςικι ιςτορία, πακολογοανατομία,
ςυμπτωματολογία, διάγνωςθ, ςταδιοποίθςθ, κεραπεία, πρόγνωςθ), κακοικθ
νεοπλάςματα ιπατοσ, κακοικθ νεοπλάςματα χολθδόχου κφςτεωσ και
εξωθπατικϊν χολθφόρων.
9. Κακοικθ νεοπλάςματα του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ – όγκοι νεφρϊν:

επιδθμιολογία, αιτιολογία, όγκοι των ενθλίκων (επιχϊρια λεμφογάγγλια, κλινικι
ςυμπτωματολογία – διάγνωςθ, παρανεοπλαςματικζσ ςυνδρομζσ, κεραπευτικι
αντιμετϊπιςθ, παρενζργειεσ, πρόγνωςθ). Καρκίνοσ του ουρθτιρα, καρκίνοσ τθσ
ουρικρασ, καρκίνοσ τθσ ουρικρασ επί κιλεοσ, ακτινοκεραπεία.
10. Καρκίνοσ ουροδόχου κφςτθσ: επιδθμιολογία, εξζλιξθ, κλινικι ταξινόμθςθ ανά
ςτάδιο, ςυμπτϊματα, διάγνωςθ, μζκοδοι κεραπείασ (ενδοϊςτικι ακτινοκεραπεία,
διεγχειρθτικι ακτινοκεραπεία με θλεκτρόνια). Εξωτερικι ακτινοκεραπεία,
εντόπιςθ ουροδόχου κφςτθσ, ςχεδιαςμόσ ακτινοκεραπείασ.
11. Καρκίνοσ ουροδόχου κφςτθσ: προεγχειρθτικι ακτινοκεραπεία, μετεγχειρθτικι
ακτινοκεραπεία, κυςτεκτομι ςωτθρίασ ςε υποτροπι μετά από ακτινοκεραπεία,
απϊτερεσ παρενζργειεσ τθσ ακτινοκεραπείασ, πρωτόκολλα υπερκλαςματοποίθςθσ
τθσ δόςθσ, πρόγνωςθ, ςυμπεράςματα.
12. Κακοικθ νεοπλάςματα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ: κακοικθ
νεοπλάςματα του αιδοίου (προεγχειρθτικι ακτινοκεραπεία, μετεγχειρθτικι
ακτινοκεραπεία), καρκίνοσ του κόλπου (φυςικι ιςτορία τθσ νόςου, κλινικι εικόνα,
διάγνωςθ και ςταδιοποίθςθ, ιςτολογικι κατάταξθ, κεραπεία, ακτινοκεραπευτικζσ
τεχνικζσ, κεραπευτικά αποτελζςματα)
13. Καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ: επιδθμιολογία, ιςτολογικι ταξινόμθςθ, φυςικι
ιςτορία τθσ νόςου, τοπικι επζκταςθ, κάκετθ επζκταςθ, οριηόντια επζκταςθ,
προςκιοπίςκια επζκταςθ, λεμφικι επζκταςθ, μεταςτατικι επζκταςθ, διάγνωςθ,
διάγνωςθ των υποκλινικϊν καρκίνων, διάγνωςθ των κλινικϊν μορφϊν, διάγνωςθ
προχωρθμζνων μορφϊν, ειδικζσ κλινικζσ μορφζσ, γυναικολογικζσ εξετάςεισ,
κεραπεία
(χειρουργικι,
ακτινοκεραπεία,
εξωτερικι
ακτινοκεραπεία,
βραχυκεραπεία,
χθμειοκεραπεία,
γενικζσ
κεραπευτικζσ
προτάςεισ),
παρακολοφκθςθ, αποτελζςματα, επιπλοκζσ.
14. Καρκίνοσ
του
ςϊματοσ
τθσ
μιτρασ:
ειςαγωγι,
επιδθμιολογία,
ιςτοπακολογοανατομικι
ταξινόμθςθ,
φυςικι
ιςτορία
τθσ
νόςου,
ςυμπτωματολογία, κλινικι εξζταςθ, ςυμπλθρωματικζσ εξετάςεισ, κεραπεία
(χειρουργικι, ακτινοκεραπευτικζσ τεχνικζσ), επιπλοκζσ κεραπείασ, κεραπευτικζσ
προτάςεισ.
Εργαςτηριακό Μέροσ
χεδιαςμόσ Θεραπείασ ςτθν Σθλεακτινοκεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των
όγκων:
-

κακοικων

τθσ ουροδόχου κφςτθσ
των κακοικων νεοπλαςμάτων του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ
του καρκίνου του προςτάτθ
των κακοικων όγκων του πζουσ και των όρχεων
των κακοικων νεοπλαςμάτων του δζρματοσ
των ςαρκωμάτων οςτϊν και μαλακϊν μορίων
των κακοικων νεοπλαςμάτων τθσ παιδικισ θλικίασ
των λεμφωμάτων Hodgkin και non-Hodgkin
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και των δευτεροπακϊν εντοπίςεων

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ το
κεωρθτικό μζροσ και ςτο νοςοκομείο (ακτινοκεραπευτικό
τμιμα) το εργαςτθριακό μζροσ
Γίνεται χριςθ Σ.Π.Ε. και ςτθν κεωρθτικι διδαςκαλία και
ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ με χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ
του τμιματοσ για τθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά
μζκοδοι διδαςκαλίασ.

ο

τρόποσ

και

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ – Θεωρθτικι
διδαςκαλία με τθν χριςθ
οπτικοακουςτικϊν μζςων
Νοςοκομειακι Αςκθςθ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
60

Σύνολο Μαθήματος

108
168

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ

Θεωρία
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γραπτζσ Εξετάςεισ που περιλαμβάνουν
- ερωτιςεισ κρίςεωσ και ανάπτυξθσ κεμάτων
- εμβάκυνςθ ςτα επιςτθμονικά ογκολογικά κεφάλαια

Εργαςτήριο
Ολικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου με προφορικζσ ερωτιςεισ
και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ.
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