
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ  

ΣΜΗΜΑ Βιοϊατρικών Επιςτημών  

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ και ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 8281 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

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 3 3 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Τποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

- 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http:// www.opencourses.teiath.gr 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

ΕΙΔΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 



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 

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

Μετά το τζλοσ των μακθμάτων ο ςπουδαςτισ κα είναι ςε κζςθ: 

 να γνωρίηει κεωρθτικά τθν φπαρξθ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ ςφγχρονθ  

τεχνολογία ςτθν κακθμερινι ιατρικι πράξθ, με ςκοπό τον περιοριςμό των 

χειρουργικϊν κινδφνων, τθσ ταλαιπωρίασ και του χρόνου νοςθλείασ του αςκενοφσ 

αλλά και τθσ αςφαλζςτερθσ και ακριβζςτερθσ αντιμετϊπιςισ του. 

O ςκοπόσ του μακιματοσ είναι: 

 Η ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ κατά τα τζλθ του 20ου και τισ αρχζσ του 21ου 

αιϊνα ζχει επιφζρει επανάςταςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν, με τθν 

εφαρμογι χειρουργικϊν και ενδοςκοπικϊν τεχνικϊν,οι οποίεσ βαςίηονται 

αποκλειςτικά ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ 

Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι: 

 να ειςαγάγει τον φοιτθτι ςτισ νζεσ αυτζσ τεχνικζσ που κα ςυναντιςει  ςτθν 

κακθμερινι πρακτικι του μζςα ςτα νοςθλευτικά ιδρφματα, και,  

 ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ ςχζςθ  και ςυςχζτιςθ των νζων  αυτϊν τεχνικϊν με τισ 

ςφγχρονεσ απεικονιςτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, αλλά και εργαςτθριακζσ 

μεκόδουσ. 

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  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κατά τθν κεωρθτικι του εκπαίδευςθ ο φοιτθτισ  κα διδαχκεί: 

1. Ενδοςκοπιςεισ πεπτικοφ και αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.Εφαρμογι του 

ενδοςκοπικοφ υπερθχογραφιματοσ ςτισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ 

2. Λαπαροςκόπθςθ και λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ (διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ) 

3. Θωρακοςκόπθςθ και κωρακοςκοπικζσ  επεμβάςεισ(διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ) 

4. Αντιμετϊπιςθ αςκενϊν ςτο Αιμοδυναμικό εργαςτιριο(ςτεφανιογραφίεσ, 

τοποκζτθςθ stent,τοποκζτθςθ βθματοδοτϊν). 

5. Καρδιοχειρουργικι και καρδιοχειρουργικζσ επεμβάςεισ(ςοιχεία από τθν 

εξωςωματικι κυκλοφορία, κλαςςικζσ και κωρακοςκοπικζσ καρδιοχειρουργικζσ 

επεμβάςεισ 

6. Αγγειοχειρουργικι και αγγειοχειρουργικζσ επεμβάςεισ.Αντιμετϊπιςθ του αςκενοφσ  

ςτον  ψθφιακό αγγειογράφο (αγγειογραφίεσ,τοποκζτθςθ stents, εμβολιςμοί). 

7. Ορκοπαιδικζσ ενδοςκοπικζσ τεχνικζσ (αρκροςκοπιςεισ κλπ) 

8. Ουρολογικζσ ενδοςκοπικζσ τεχνικζσ (κυςτεοςκοπιςεισ,ενδοςκοπιςεισ). Λικοτριψία. 

9. Νευροχειρουργικζσ επεμβάςεισ (ςτερεοτακτικι βιοψία, τοποκζτθςθ βαλβίδων για 

παροχζτευςθ υδροκεφάλου,τοποκζτθςθ βθματοδοτϊν,κρανιοπλαςτικζσ) 

10. Αντιμετϊπιςθ του ογκολογικοφ αςκενι με τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ (Σοποκζτθςθ 

κακετιρων port και Hickmann για εκτζλεςθ χθμειοκεραπείασ,τοποκζτθςθ  

ςυςκευϊν για ζλεγχο του πόνου,κωρακοςκοπικι παροχζτευςθ πλευριτικϊν 

ςυλλογϊν). Η ςυμβολι του εργαςτθρίου ςτισ παραπάνω ιατρικζσ πράξεισ 

11. Η  εφαρμογι των νζων τεχνολογιϊν ςτα παιδιά 

12. Ο αςκενισ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

13. Σο όφελοσ του αςκενοφσ από τθ ςφγχρονθ απεικονιςτικι και τθ ςφγχρονθ 

εργαςτθριακι τεχνολογία. Η προςφορά του εργαςτθριακοφ τομζα ςε όλεσ τισ 

αναφερόμενεσ κλινικζσ πρακτικζσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία 

 Χριςθ  του   θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου   και  

τθσ ιςτοςελίδασ  του  Σμιματοσ    για  τθν  

επικοινωνία και τθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν 

αντίςτοιχα. 

 Χριςθ του e-class για  τθν ανάρτθςθ  και   

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 



διακίνθςθ επιςτθμονικϊν άρκρων, οδθγιϊν, 

διαλζξεων, χριςιμων ςυνδζςμων (links),   

ερωτθματολογίων, πλθροφοριϊν για  τθν   

παρακολοφκθςθ  ςυνεδρίων   και  ςεμιναρίων 

ςχετικϊν με το μάκθμα, κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

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. 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ (χριςθ ΣΠΕ) 

 

60 

υγγραφι εργαςίασ 

(προαιρετικι) 

30 

ύνολο Μαθήματοσ  90 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

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. 

 

 Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου με 

το ςφςτθμα πολλαπλισ επιλογισ, βραχειϊν 

απαντιςεων, ςφντομθσ ανάπτυξθσ 

 υγγραφι εργαςίασ (προαιρετικι) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ιατρικζσ ειδικότθτεσ και ςφγχρονθ τεχνολογία (ςυλλογικό  ζργο) Broken Hill 

Publishers Λευκωςία 2017 

2. J Murtagh; Γενικι Ιατρικι  Broken Hill Publishers Λευκωςία 2θ ζκδοςθ 2011  

 
 


