
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  ΤΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Βιοϊατρικών Επιςτημών –Ιατρικών  Εργαςτηρίων 

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 8283 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΗΡΑΝΗ - ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/TIE124/  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

 

 

Το μάκθμα παρζχει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αφοροφν το βιολογικό υπόςτρωμα τθσ 
γιρανςθσ & τθσ μακροηωίασ αλλά και τθν προςταςία τθσ τρίτθσ θλικίασ. Εξετάηονται οι 
παράμετροι και οι προχποκζςεισ διαμόρφωςθσ ενόσ ατομικοφ, οικογενειακοφ και 
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ που διαςφαλίηει ςκικεσ ενεργοφ και υγιοφσ γιρανςθσ.  
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθν κατανόθςθ των βιολογικϊν 
μθχανιςμϊν και παραμζτρων τθσ γιρανςθσ, θ αναγνϊριςθ τθσ πορείασ τθσ φυςιολογικισ 
γιρανςθσ, θ ευηωία και μακροηωία, θ εμφάνιςθ γθριατρικϊν ςυνδρόμων με τα ςυνοδά 
νοςθρά ςυμπτϊματα κακϊσ και ο τρόποσ διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςισ τουσ. Το μάκθμα 
ζχει ωσ ςτόχο να καταςτιςει τον φοιτθτι ικανό να ςυνειδθτοποιιςει τισ δυνατότθτεσ και 
το ρόλο του ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ υγιοφσ περιβάλλοντοσ και τρόπου ηωισ γιρανςθσ και 
μακροηωίασ, ςτθν προςταςία και υποςτιριξθ των ατόμων τρίτθσ θλικίασ με ζμφαςθ ςτθν 
αυτοφροντίδα, ςτθ  διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ, ςτον εκελοντιςμό, ςτθν υιοκζτθςθ 
δραςτθριοτιτων και ςυμπεριφορϊν που βοθκοφν τα άτομα να παραμείνουν ςωματικά και 
ψυχικά υγιι, ςτθν ενίςχυςθ τθσ λειτουργικότθτασ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν 
ενθμζρωςθ και διαςφνδεςι τουσ με τισ διακζςιμεσ –κεςμικζσ ι άτυπεσ- υπθρεςίεσ 
ςτιριξθσ. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ζχει κατανοιςει τουσ παράγοντεσ κινδφνου, τισ βιολογικζσ και ψυχοκοινωνικζσ 
παραμζτρουσ ςτθν γιρανςθ και τθ μακροηωϊα. 

 Ζχει γνϊςθ των ηθτθμάτων υγείασ που προκφπτουν κατά τθν περίοδο τθσ τρίτθσ θλικίασ. 

 Είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει τα ηθτιματα υγείασ και πρόνοιασ των ατόμων τρίτθσ θλικίασ 

ΓΗΡΑΝΗ – ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ 



και αξιολογϊντασ τα, είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςει και να πραγματοποιιςει κατάλλθλεσ 
παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν προςταςία τθσ τρίτθσ θλικίασ.  

 Χρθςιμοποιεί εργαλεία και μεκόδουσ τθσ εκτίμθςθσ των αναγκϊν υγείασ και πρόνοιασ. 

 Είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει αυτόνομα ι/και ςε ςυνεργαςία με άλλουσ επαγγελματίεσ 
υγείασ ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ υγείασ ςτθν Τρίτθ θλικία. 

 Είναι ικανόσ να παρζχει ςυμβουλευτικι και αγωγι υγείασ ςε ηθτιματα υγείασ που 
απαςχολοφν αυτιν τθν θλικιακι ομάδα με απϊτερο ςκοπό τθν υγιι και ενεργό 
γιρανςθ. 

 Είναι ςε κζςθ να παρζχει υπθρεςίεσ φροντίδασ υγείασ ςε όλο το φάςμα που αφορά 
ςτθν τρίτθ θλικία ςτθν κοινότθτα και ςτισ δομζσ υγείασ τθσ. 
 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
 

 

• Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία 
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
• Παράγωγή νζων ερευνητικών ιδεών 
• Σχεδιαςμόσ και Διαχείριςθ Ζργων 

• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Μορφολογικά,  νευροχθμικά  και κλινικά ςτοιχεία γιρανςθσ.  
2. Οριςμόσ και ζννοιεσ γιρανςθσ και μακροηωϊασ. Θεωρίεσ γιρανςθσ. Τελομερι 
3. Γιρανςθ του πλθκυςμοφ και οι επιπτϊςεισ του. Δθμογραφία-Επιδθμιολογία 
4. Υγιισ & Ενεργόσ γιρανςθ. Εκελοντιςμόσ . Θ ςθμαςία τθσ ςυνταξιοδότθςθσ. 
5. Ηϊνεσ μακροβιότθτασ. Τρόποσ ηωισ. 
6. Παράγοντεσ κινδφνου. Φυςικι δραςτθριότθτα. Πτϊςεισ. Εμβολιαςμοί 
7. Διατροφικζσ επιςθμάνςεισ ςτθν τρίτθ θλικία. Δυςκρεψία-Σαρκοπενία  
8. Αξιολόγθςθ ιςτορικοφ υγείασ θλικιωμζνου. Ιδιαιτερότθτεσ φαρμακοκεραπείασ 

9. Γθριατρικά Σφνδρομα. Σφνδρομο ευπάκειασ. Σωματόπαυση. Καταβολι. 
10. Σεξουαλικότθτα ςτθν Τρίτθ θλικία. Ακράτεια 
11. Άνοια. Ψυχοκοινωνικά προβλιματα.   
12. Στρεσ και ψυχικι υγεία. Άγχοσ και κατάκλιψθ ςτθν Τρίτθ θλικία 
13.Υπθρεςίεσ-Φορείσ-Ιδρφματα. Δομζσ Υγείασ θλικιωμζνων. 
 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 

Στθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και χριςθ του θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και τθσ ιςτοςελίδασ του Τμιματοσ  για τθν 
επικοινωνία και τθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν αντίςτοιχα. 
Χριςθ του e-class για τθν ανάρτθςθ και διακίνθςθ 
επιςτθμονικϊν άρκρων, οδθγιϊν, διαλζξεων, χριςιμων 
ςυνδζςμων (links), ερωτθματολογίων, πλθροφοριϊν για τθν 
παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων και ςεμιναρίων ςχετικϊν με το 
μάκθμα, κλπ.. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 



Συγγραφι Εργαςίασ 30 

Αυτοτελισ Μελζτθ 20 

Σφνολο Μαθήματος  90 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 
 

 
Θεωρία: 
 Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει: 

 Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ  

 Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ  

 Απαντιςεισ Σωςτοφ - Λάκουσ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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