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Θεωρητική διδασκαλία (Αμφιθέατρο) Χειμερινό Εξάμηνο

Θεματική ενότητα
Λήψη ιστορικού

Γενικά στοιχεία
αντικειμενικής
εξέτασης
Προεγχειρητική
Εκτίμηση

Μετεγχειρητική
Παρακολούθηση Επιπλοκές στη
χειρουργική

Επούλωση τραυμάτων

Οξεοβασική Ισορροπία
- Διαταραχές ύδατος
ηλεκτρολυτών

Κλινική εξέταση
κεφαλής-τραχήλου.
Παθήσεις τράχηλοπροσωπικής χώρας,
θυρεοειδή αδένα και
παραθυρεοειδών

Στόχοι: ΜΕ την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα
πρέπει να
Μπορούν να αναζητούν, να αναλύουν να περιγράφουν και να
ταξινομούν την αιτία εισόδου, την παρούσα νόσο, το ατομικό
αναμνηστικό, το κληρονομικό αναμνηστικό, το κοινωνικό
ιστορικό και τις έξεις και τον τρόπο ζωής του ασθενή
Μπορούν να περιγράφουν και να εκτελούν επισκόπηση,
ψηλάφηση, επίκρουση και ακρόαση σε κάθε τμήμα του
ανθρώπινου σώματος
Να λαμβάνουν το ιστορικό και να εξετάζουν κλινικά και
παρακλινικά τον ασθενή. Να ανιχνεύουν τη συν-νοσηρότητα και
να τη αξιολογούν σε σχέση με την επικείμενη χειρουργική
θεραπεία.
Να εξετάζουν και να εκτιμούν τον ασθενή μετεγχειρητικά,
αξιολογώντας την πορεία νόσου και ανιχνεύοντας τις όποιες
επιπλοκές. Να είναι σε θέση να απαριθμήσουν και να
περιγράφουν τις μεθόδους αντιμετώπισης των συνηθισμένων
επιπλοκών (μετεγχειρητικός πυρετός, μετεγχειρητικές λοιμώξεις,
καλοήθεις μετεγχειρητικός ειλεός κλπ)
Μπορούν να περιγράφουν τα στάδια και τους μηχανισμούς
επούλωσης τραυμάτων. Να ταξινομούν και να ερμηνεύουν την
επούλωση κατά πρώτο, δεύτερο ή τρίτο σκοπό.
Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αξιολογούν τα
εργαστηριακά ευρήματα, να διαφοροδιαγιγνώσκουν και να
αναλύουν την κατά περίπτωση θεραπεία των συνήθων
διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας : αναπνευστική και
μεταβολική οξέωση, αναπνευστική και μεταβολική αλκάλωση
και των μικτών διαταραχών. Ομοίως και για τις διαταραχές
ύδατος και ηλεκτρολυτών: αφυδάτωση, υπερ- και
υπονατριαιμία, υπερ- και υποκαλιαιμία, υπερ- και
υποασβεστιαμία, υπερ- και υπομαγνησιαιμία.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της
περιοχής. Μπορούν να περιγράφουν και να εκτελέσουν την
αντικειμενική εξέταση της κεφαλής (σπλαχνικό - προσωπικό
κρανίο) και του τραχήλου. Αναγνωρίζουν παθολογικές
καταστάσεις (υδροκέφαλος, μικροκεφαλία, μεγαλακρία, Νόσος
του Paget, μυξοίδημα, όγκοι κρανίου. Ιπποκράτειο,
μογγολοειδές, πανσεληνοειδές, λεόντειο, συφιλιδικό
προσωπείο και προσωπείο τετάνου, πάρεση προσωπικού,
ραιβοκρανο, συνδρομο Klippel Feil, διόγκωση τραχηλικών
λεμφαδένων. Κύστεις και συρίγγια τραχήλου). Αναγνωρίζουν την
κλινική εικόνα και διαφοροδιαγιγνώσκουν τις παθήσεις
θυρεοειδούς (απλή βρογχοκήλη, υπερθυροειδισμός, τοξικό
αδένωμα, θυρεοειδίτιδες, καρκίνος θυρεοειδούς) και

Κλινική εξέταση
θώρακα -Παθήσεις
πνευμόνων-υπεζωκότα
- θωρακικού
τοιχώματος / Τραύμα
θώρακα

Αντικειμενική εξέταση Παθήσεις Μαστού

Κλινική εξέταση κοιλίας

Παθήσεις Οισοφάγου
(Καλοήθεις /
Κακοήθεις) -

παραθυρεοειδών (αδένωμα, διάχυτη υπερπλασία, β-παθής
υπερπαραθυρεοειδισμός ) και αναλύουν την κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενη θεραπεία
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της
περιοχής (νοητές γραμμές, οδηγά σημεία, όρια και έκπτυξη
πνευμόνων). Μπορούν να περιγράφουν και να εκτελέσουν την
αντικειμενική εξέταση του θώρακα αναγνωρίζοντας και
ερμηνεύοντας φυσιολογικά και παθολογικά ευρήματα και
σημεία (ανωμαλίες θώρακος, παθολογική αναπνοή, διογκώσεις,
επώδυνα σημεία, φωνητικές δονήσεις, όρια-κινητικότητα των
πνευμόνων, επικρουστικοί ήχοι, αναπνευστικό ψιθύρισμα
μείωση/ αύξηση, φυσήματα, παθολογικοί ήχοι. Αναγνωρίζουν
την κλινική εικόνα και διαφοροδιαγιγνώσκουν τις παθήσεις του
θωρακικού τοιχώματος και των πνευμόνων (πνευμοθώρακας,
ατελεκτασία, πνευμονία, πλευρίτιδα, όγκοι μεσοθωρακίου,
καρκίνος πνεύμονα) και αναλύουν την κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενη θεραπεία. Μπορούν να περιγράφουν τη
διερεύνηση και ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση αντιμετώπιση
θωρακικών κακώσεων
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του μαστού.
Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράψουν το ιστορικό της
ασθενούς. Μπορούν να περιγράφουν και να εκτελέσουν κλινική
εξέταση των μαστών και να εκτιμήσουν επισκοπικά (σχήμα και
μέγεθος μαστών, θηλές, δέρμα του μαστού) και ψηλαφητικά
ευρήματα (ρύση του μαστού, όγκοι (θέση, σύσταση,
κινητικότητα όγκου) μασχαλιαίοι λεμφαδένες). Μπορούν να
αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αναλύσουν την
παθοφυσιολογία να αναφέρουν τον απαιτούμενο κατά
περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης και να
αναλύσουν την κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία
παθήσεων του μαστού: Μαστίτιδα - αποστηματα, ινοκυστική
μαστοπάθεια, γυναικομαστία, φυλλοειδής όγκος, καλοήθων
όγκων και (ινοαδένωμα, ενδοπορικό θήλωμα) κακοήθων όγκων.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της
περιοχής (νοητές γραμμές, οδηγά σημεία). Μπορούν να
περιγράφουν και να εκτελέσουν την αντικειμενική εξέταση της
κοιλίας αναγνωρίζοντας και ερμηνεύοντας φυσιολογικά και
παθολογικά ευρήματα και σημεία. Μπορούν να αξιολογήσουν
και να ερμηνεύσουν τη μορφή του κοιλιακού τοιχώματος
(δέρμα κοιλίας, μέγεθος, σχήμα, συμμετρία κοιλίας, κινήσεις
κοιλιακών τοιχωμάτων με την αναπνοή) τους εντερικούς ήχους
(φυσιολογικούς –παθολογικούς) τα φυσιολογικά και
χαρακτηριστικά παθολογικά σημεία κατά την επίκρουση
(δοκιμασία μετακινούμενης αμβλύτητας, επίκρουση
υποχονδρίων σπλάγχνων) τα ψηλαφητικά ευρήματα κατά την
επιπολής και εν τω βάθει ψηλάφηση, την ψηλάφηση
υποχονδρίων σπλάγχνων, τα παθολογικά σημεία, την ψηλάφηση
όγκων κοιλίας.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
οργάνου και να αναλύουν τη φυσιολογία του. Μπορούν να
συλλέγουνκαι να καταγράψουν το ιστορικό του ασθενή.

Διαφράγματοκήλες

Παθήσεις Στομάχου Δωδεκαδακτύλου
(Καλοήθεις /
Κακοήθεις)

Παθήσεις Λεπτού
Εντέρου

Παθήσεις
Σκωληκοειδούς

Μπορούν να περιγράφουν την κλινική εξέταση και τον
εργαστηριακό έλεγχο των παθήσεων του οργάνου.
Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αναλύσουν
την παθοφυσιολογία να αναφέρουν τον απαιτούμενο κατά
περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης και να
αναλύσουν της κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία στις
συνήθεις παθήσεις: αχαλασία και άλλες διαταραχές
κινητικότητας, γαστροοισοφαγική παλνδρομική νόσος και τα
επακόλουθα της, εκκολπώματα, ρήξη και εγκαύματα του
οισοφάγου, καλοήθεις και κακοήθεις όγκους
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της
περιοχής. Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράψουν το
ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν την κλινική
εξέταση και τον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο.
Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αναλύσουν
την παθοφυσιολογία να αναφέρουν τον απαιτούμενο κατά
περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης και να
αναλύσουν της κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία στις
συνήθεις συγγενείς και επίκτητες διαφραγματοκηλες: Τύπου
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV όπως και κήλες Morgagni και Bochdalek.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
οργάνου και να αναλύουν τη φυσιολογία του. Μπορούν να
συλλέγουν και να καταγράψουν το ιστορικό του ασθενή.
Μπορούν να περιγράφουν την κλινική εξέταση και τον
εργαστηριακό έλεγχο των παθήσεων του οργάνου.
Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αναλύσουν
την παθοφυσιολογία, να αναφέρουν τον απαιτούμενο κατά
περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης και να
αναλύσουν της κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία στις
συνήθεις παθήσεις: πεπτικό έλκος, γαστρίτιδα από stress,
καρκίνος στομάχου, στρωματικοί όγκοι στομάχου, λέμφωμα
στομάχου. Μπορούν να ερμηνεύσουν την παθοφυσιολογία, να
αναλύουν την κλινική εικόνα και να αναφέρουν τις
ενδεικνυόμενες θεραπευτικές λύσεις για τα σύνδρομα μετά τη
γαστρεκτομή.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
οργάνου και να αναλύουν τη φυσιολογία του. Μπορούν να
συλλέγουνκαι να καταγράψουν το ιστορικό του ασθενή.
Μπορούν να περιγράφουν την κλινική εξέταση και τον
εργαστηριακό έλεγχο των παθήσεων του οργάνου. Μπορούν να
αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αναλύσουν την
παθοφυσιολογία, να αναφέρουν τον απαιτούμενο κατά
περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης και να
αναλύσουν της κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία στις
συνήθεις παθήσεις: Αποφρακτικός ειλεός, καλοήθης
μετεγχειρητικός ειλεός, νόσος του Crohn και επιπλοκές της,
εκκολπώματα λεπτού εντέρου, σύνδρομα βραχέος εντέρου,
αγγειακή νόσος λεπτού εντέρου,
νεοπλάσματα – στρωματικοί όγκοι -καρκινοειδή λεπτού εντέρου,
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
οργάνου. Μπορούν να συλλέγουνκαι να καταγράψουν το

Παθήσεις παχέος
εντέρου - ορθού
(Καλοήθεις Κακοήθεις)

Παθήσεις
Ορθοπρωκτικού
σωλήνα - περινέου

Παθήσεις καρωτίδων Καρωτιδικού Διχασμού
-αορτικού τόξου

Παθήσεις φλεβών / Εν
τω βάθει
φλεβοθρόμβωση
(διάγνωση – θεραπεία πρόληψη)

ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν την κλινική
εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο των παθήσεων του
οργάνου. Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να
αναλύσουν την παθοφυσιολογία, να αναφέρουν τον
απαιτούμενο κατά περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής
διερεύνησης και να αναλύσουν την κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενη θεραπεία στις συνήθεις παθήσεις: Οξεία
σκωληκοειδίτιδα, καρκινοειδή και άλλοι κακοήθεις όγκοι
σκωληκοειδούς
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του παχός
εντέρου. Μπορούν να συλλέγουν και να αξιολογούν το ιστορικό
του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν και να εκτελούν την
αντικειμενική εξέταση του ασθενή. Μπορούν να αναγνωρίζουν
την κλινική εικόνα, να περιγράφουν την παθοφυσιολογία και να
αναλύουν την ενδεικνυόμενη θεραπεία συνηθισμένων
παθήσεων όπως οι μικροβιακές κολίτιδες, οι ΙΦΝΕ,
εκκολπωμάτωση και οι συνέπιες της, το σύνδρομο Ogilvie, η
καθυστερημένη διάβαση, οι συστροφές, οι αγγειοδυσπλασίες,
τα καλοήθη και τα κακοήθη νεοπλάσματα.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της
περιοχής (οδοντωτή γραμμή, σφιγκτηριακό σύστημα, περίνεο).
Μπορούν να συλλέγουν και να αξιολογούν το ιστορικό του
ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν και να εκτελούν την
αντικειμενική εξέταση της περιοχής: επισκόπηση, ψηλάφηση
(δακτυλική εξέταση), πρωκτοσκόπηση. Μπορούν να
αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να περιγράφουν την
παθοφυσιολογία και να αναλύουν την ενδεικνυόμενη θεραπεία
συνηθισμένων παθήσεων όπως οι αιμορροΐδες (ορισμός,
διαίρεση, συμπτώματα, επιπλοκές), η ραγάδα δακτυλίου
(ορισμός, συμπτώματα, ευρήματα), τα περιεδρικά συρίγγια
(διαίρεση-κανόνας Goodsall, συμπτώματα, επιπλοκές),
πρόπτωση ορθού, καρκίνος πρωκτού, κύστη κόκκυγα
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της
περιοχής. Μπορούν να συλλέγουν και να αξιολογούν το ιστορικό
του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν και να εκτελούν την
αντικειμενική εξέταση και τα ευρήματα των παρακλινικών
εξετάσεων. Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να
περιγράφουν την παθοφυσιολογία και να αναλύουν την
ενδεικνυόμενη θεραπεία συνηθισμένων παθήσεων όπως των
συνδρόμων εγκεφαλικής ισχαιμίας, του συνδρόμου αορτικού
τόξου, του συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου, των όγκων του
καρωτιδικού διχασμού.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της του
φλεβικού συστήματος. μεσεντέριας κυκλοφορίας. Μπορούν να
συλλέγουν και να αξιολογούν το ιστορικό του ασθενή. Μπορούν
να περιγράφουν και να εκτελούν την αντικειμενική εξέταση και
τα ευρήματα των παρακλινικών εξετάσεων. Μπορούν να
αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να περιγράφουν την
παθοφυσιολογία και να αναλύουν την ενδεικνυόμενη θεραπεία
σε καταστάσεις οξείας και χρόνιας, επιπολής και εντω βάθει
φλεβοθρόμβωσης όπως και της φλεβικής ανερπάρκειας.

Μεσεντέρια Ισχαιμία

Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία της
μεσεντέριας κυκλοφορίας. Μπορούν να συλλέγουν και να
αξιολογούν το ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν
και να εκτελούν την αντικειμενική εξέταση και τα ευρήματα των
παρακλινικών εξετάσεων. Μπορούν να αναγνωρίζουν την
κλινική εικόνα, να περιγράφουν την παθοφυσιολογία και να
αναλύουν την ενδεικνυόμενη θεραπεία σε καταστάσεις οξείας
και χρόνιας μεσεντέριας ισχαιμίας

Θεωρητική διδασκαλία (Αμφιθέατρο) Εαρινό Εξάμηνο

Θεματική ενότητα
Παθήσεις Σπληνός

Κήλες

Διαφορική διάγνωση
ίκτερου

Εχινόκοκκος Ήπατος Πνεύμονα
Καλοήθεις Παθήσεις
και Κακοήθη
Νεοπλάσματα ήπατος

Πυλαία υπέρταση /
Ασκίτης

Στόχοι: ΜΕ την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα
πρέπει να
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
οργάνου. Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράψουν το
ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν την κλινική
εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο των παθήσεων του
οργάνου. Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να
αναλύσουν την παθοφυσιολογία, να αναφέρουν τον
απαιτούμενο κατά περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής
διερεύνησης και να αναλύσουν την κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενη θεραπεία στις συνήθεις παθήσεις : αιματολογικά
νοσήματα, κύστεις, νεοπλάσματα, αποστήματα. Θα πρέπει να
μπορούν να σχολιάσουν τη διάγνωση, εκτίμηση και
αντιμετώπιση των τραυμάτων του οργάνου
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
κοιλιακού τοιχώματος. Μπορούν να συλλέγουν και να
καταγράψουν το ιστορικό του ασθενή, να περιγράφουν την
κλινική εξέταση και να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα. Θα
πρέπει να μπορούν να περιγράφουν την κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενη επέμβαση για την αποκατάσταση των συνήθων
κηλών , βουβωνοκήλη (ευθεία και λοξή), μηροκήλη, κοιλιοκήλη,
μετεγχειρητική κήλη, κήλη του Spiegel και των υποτροπών τους.
Μπορούν να αναλύσουν το μεταβολισμό της χολερυθρίνης, να
απαριθμήσουν τις αιτίες υπερχολερυθριναιμίας, να ερμηνεύσουν
την παθοφυσιολογία του αποφρακτικού, ηπατοκυτταρικού και
αιμολυτικού ικτέρου και να διαφοροδιαγνώσουν ανάμεσα σε
αυτές τις καταστάσεις
Μπορούν να περιγράφουν τον κύκλο ζωής του παρασίτου, τον
μηχανισμό προσβολής του ανθρώπου, την κλινική εικόνα της
υδατίδωσης και τη θεραπεία της
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
οργάνου. Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράψουν το
ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν την κλινική
εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο των παθήσεων του.
Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αναλύσουν την
παθοφυσιολογία, να αναφέρουν τον απαιτούμενο κατά
περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης και να
αναλύσουν την κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία στις
συνήθεις παθήσεις : ηπατικό απόστημα, καλοήθεις βλάβες
(αιμαγγείωμα, εστιακή οζώδης υπερπλασία, αδένωμα) κακοήθεις
όγκοι (ηπατοκυτταρικο καρκίνωμα, χολαγγειοκαρκίνωμα). . Θα
πρέπει να μπορούν να σχολιάσουν τη διάγνωση, εκτίμηση και
αντιμετώπιση των τραυμάτων του οργάνου
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του πυλαίου
φλεβικού συστήματος. Μπορούν να συλλέγουν και να
καταγράψουν το ιστορικό του ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στα

Καλοήθεις και
κακοήθεις παθήσεις
του παγκρέατος

Καλοήθεις και
κακοήθεις παθήσεις
Χοληφόρων

Στρωματικοί όγκοι
πεπτικού /
Νευροενδοκρινείς
όγκοι πεπτικού

Καλοήθεις και
κακοήθεις παθήσεις
επινεφριδίων

Όγκοι Μαλακών

αίτια της. Μπορούν να περιγράφουν τα ευρήματα από την
κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο. Μπορούν να
αναλύουν την παθοφυσιολογία και να διευκρινίζουν τους
μηχανισμούς ανάπτυξης της. Μπορούν να αναλύσουν την κατά
περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία και να περιγράφουν τις
χειρουργικές επεμβάσεις ερμηνεύοντας το mondus operandi
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
οργάνου. Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράφουν το
ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν τα ευρήματα
από την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο των
παθήσεων του. Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να
αναλύουν την παθοφυσιολογία, να αναφέρουν τον απαιτούμενο
κατά περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης, να
ταξινομούν την βαρύτητα και να αναλύουν την κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενη θεραπεία στις συνήθεις παθήσεις: οξεία και
χρόνια παγκρεατίτιδα, κύστεις και κυστικά νεοπλάσματα του
παγκρέατος, νευροενδοκρινείς όγκοι, καρκίνος παγκρέατος.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία του
χοληφόρου δένδρου. Μπορούν να συλλέγουν και να
καταγράφουν το ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν
τα ευρήματα από την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό
έλεγχο των παθήσεων του. Μπορούν να αναγνωρίζουν την
κλινική εικόνα, να αναλύουν την παθοφυσιολογία, να αναφέρουν
τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής
διερεύνησης, να ταξινομούν την βαρύτητα και να αναλύουν την
κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία στις συνήθεις
παθήσεις και καταστάσεις : χολολιθίαση, χοληδοχολιθίαση, οξεία
χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα, καλοήθεις στενώσεις χοληφόρων,
πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, καρκίνος χοληδόχου
κύστεως, χολαγγειοκαρκίνωμα.
Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράφουν το ιστορικό του
ασθενή, να περιγράφουν τα ευρήματα από την κλινική εξέταση
και τον εργαστηριακό έλεγχο. Μπορούν να αναγνωρίζουν την
εκάστοτε κλινική εικόνα, να αναλύουν την παθοφυσιολογία, να
αναφέρουν τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αλγόριθμο
παρακλινικής διερεύνησης, να ταξινομούν την βαρύτητα και να
αναλύουν την κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία.
Μπορούν να περιγράφουν τη χειρουργική ανατομία των
οργάνων. Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράφουν το
ιστορικό του ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν τα ευρήματα
από την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο των
παθήσεων του. Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να
αναλύουν την παθοφυσιολογία, να αναφέρουν τον απαιτούμενο
κατά περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής διερεύνησης. Να
μπορούν να ταξινομούν την βαρύτητα και να αναλύουν την κατά
περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία στις συνήθεις παθήσεις και
καταστάσεις: τυχαίομα, αδένωμα, φαιοχρωμοκύτωμα,
φλοιοεπινεφριδικοί όγκοι και σύνδρομα (αλδοστερίνωμα,
αρρενοποιητικοί και θηλεοποιητικοί όγκοι, σύνδρομο Cushing),
καρκίνος επινεφριδίων.
Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράφουν το ιστορικό του
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ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν τα ευρήματα από την κλινική
εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο των παθήσεων του.
Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, να αναφέρουν
τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αλγόριθμο παρακλινικής
διερεύνησης σταδιοποίησης και ελέγχου εξαιρεσιμότητας. Να
μπορούν να ταξινομούν την βαρύτητα και να αναλύουν την κατά
περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία
Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράφουν το ιστορικό του
ασθενή. Μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα. Μπορούν
να περιγράφουν τα ευρήματα από την κλινική εξέταση και τον
εργαστηριακό έλεγχο. Να μπορούν να ταξινομούν την βαρύτητα
και να αναλύουν την κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη θεραπεία
Μπορούν να απαριθμούν και να εφαρμόζουν τους αλγόριθμούς
καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Να αναγνωρίζουν τα είδη, την αιτία και τη βαρύτητα του Shock.
Να ερμηνεύουν το διαγνωστικό αλγόριθμο και να αναλύουν την
ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση θεραπευτική αγωγή. Να
ερμηνεύουν την παθοφυσιολογία της συστηματικής αντίδρασης
του οργανισμού στη φλεγμονή, να ταξινομούν τα αίτια και να
αναλύουν τη θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της
Να ταξινομούν τη βαρύτητα των κακώσεων του πολυτραυματία,
να καθορίζουν τις προτεραιότητες, και να περιγράφουν τις
ενέργειες στην αντιμετώπιση του. Να αναγνωρίζουν την εκάστοτε
κλινική εικόνα και τα ευρήματα του παρακλινικού ελέγχου έπειτα
από ΚΕΚ και να αναφέρουν τον αλγόριθμο αντιμετώπισης της
Να αναγνωρίζουν τα είδη, την αιτία και τη βαρύτητα των
εγκαυμάτων και να περιγράφουν την ενδεικνυόμενη
αντιμετώπιση τους
Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των ασθενών με ανεπάρκεια
οργάνων τελικού σταδίου, να καθορίζουν τα κριτήρια
συμβατότητας και χρείας μεταμόσχευσης οργάνων, να
περιγράφουν αδρά την εγχειρητική τεχνική των
μεταμοσχεύσεων, να απαριθμούν τα παθοφυσιολογικά
επακόλουθα επιπτώσεις της μεταμόσχευσης αυτής καθαυτής
αλλά και της «αντι-απορριπτικής» αγωγής με τις όποιες
συνέπειες τους
Να μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα του
αποφρακτικού ειλεού, υψηλού ή χαμηλού, να αναλύουν τα
παθοφυσιολογικά επακόλουθα της απόφραξης και να
περιγράφουν την εκάστοτε ενδεδειγμένη θεραπευτική
στρατηγική για την αντιμετώπιση της
Να μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα της
αιμορραγίας του πεπτικού, ανώτερου ή κατώτερου, να
ταξινομούν της βαρύτητα της, να απαριθμούν τους τρόπους και
τους αλγόριθμους διερεύνησης της, και να περιγράφουν την
εκάστοτε ενδεδειγμένη θεραπευτική στρατηγική για την
αντιμετώπιση της
Να μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα της οξείας
κοιλίας και της περιτονίτιδας, να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά
κλινικά σημεία, να μπορούν να διαφοροδιαγιγνώσκουν μεταξύ
της χειρουργικής οξείας κοιλίας και της μη χειρουργικής, να να
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μπορούν να διαφοροδιαγιγνώσκουν μεταξύ των αιτίων και να
ερμηνεύουν τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς εμφάνισης
της κλινικής εικόνας, να μπορούν να αναλύουν τον τρόπο
διερεύνησης του ασθενή και να περιγράφουν την εκάστοτε
ενδεδειγμένη θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της
Να περιγράφουν τις μεθόδους διαγνωστικής (γαστροσκόπηση
κολονοσκόπηση) καθώς και παρεμβατικής ενδοσκόπησης (ERCP,
πολυπεκτομές, βλενογοννεκτομές, υποβλεννογονεκτομές)
Να περιγράφουν τις μεθόδους ελάχιστα επεμβατικής
χειρουργικής (λαπαροσκόπηση, θωρακοσκόπηση, ρομποτική
χειρουργικής), να αναφέρουν τα δυνητικά οφέλη και τους
περιορισμούς από την εφαρμογή τους.
Να μπορούν να ορίζουν την ανευρυσματική νόσο, να αναλύουν
την παθοφυσιολογία της, να περιγράφουν την κλινική της εικόνα,
να ταξινομούν τις διάφορες κατηγορίες ανευρυσμάτων και να
περιγράφουν την αντιμετώπιση της
Να μπορούν να ορίζουν και να διαφοροδιαγιγνώσκουν μεταξύ
των διαφόρων αγγειιτίδων, να αναλύουν την παθοφυσιολογία
τους, να περιγράφουν την κλινική τους εικόνα και να
περιγράφουν την αντιμετώπιση τους
Να μπορούν να ορίζουν την πνευμονική εμβολή , να αναλύουν
την παθοφυσιολογία της, να περιγράφουν την κλινική της εικόνα
και τη διαφοροδιαγνωστική της, να απαριθμούν μεθόδους
προφύλαξης από αυτήν και να περιγράφουν την αντιμετώπιση
της
Να μπορούν να ορίζουν την αθηροαποφρακτική νόσο, να
απαριθμούν παράγοντες κινδύνου, αναλύουν την
παθοφυσιολογία της, να περιγράφουν την κλινική της εικόνα και
τα στάδια της, να ταξινομούν τις διάφορες κατηγορίες
ανευρυσμάτων και να περιγράφουν την αντιμετώπιση της
Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράφουν το ιστορικό του
ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν τα ευρήματα από την κλινική
εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο. Να μπορούν να
αναγνωρίζουν τις παθήσεις της καρδιάς (συγγενείς και
επίκτητες), να περιγράφουν την κλινική τους εικόνα και τη
διαφοροδιαγνωστική τους, να αναλύουν την παθοφυσιολογία
τους, να τις ταξινομούν, και να περιγράφουν την ενδεδειγμένη
κατά περίπτωση αντιμετώπιση των συνηθέστερων
καρδιοπαθειών: ανοικτός αρτηριακός πόρος, ισθμική στένωση
αορτής, μεσοκολπική και μεσοκοιλιακή επικοινωνία, τετραλογία
Fallot, βαλβιδοπάθειες (στενώσεις, ανεπάρκειες), στεφανιαία
νόσος, βηματοδότηση καρδιάς.
Μπορούν να συλλέγουν και να καταγράφουν το ιστορικό του
ασθενή. Μπορούν να περιγράφουν τα ευρήματα από την κλινική
εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο. Να μπορούν να
αναγνωρίζουν τις συνηθέστερες παθήσεις (συγγενείς και
επίκτητες), να περιγράφουν την κλινική τους εικόνα και τη
διαφοροδιαγνωστική τους, να αναλύουν την παθοφυσιολογία
τους, να τις ταξινομούν, και να περιγράφουν την ενδεδειγμένη
κατά περίπτωση αντιμετώπιση.
Να μπορούν να ορίζουν τις παθήσεις των λεμφαγγείων, να

Μεταβολική
χειρουργική Βαριατρική

περιγράφουν την κλινική τους εικόνα, να αναλύουν την
παθοφυσιολογία τους, να απαριθμούν μεθόδους πρόληψης και
να περιγράφουν την αντιμετώπιση τους
Να είναι σε θέση να ορίζουν τη νοσογόνο παχυσαρκία, να
περιγράφουν τρόπους αντιμετώπισης της, να περιγράφουν τις
συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις και να αναλύουν τον
παθοφυσιολογικές επιδράσεις τους

Πρακτική Εκπαίδευση των φοιτητών στους θαλάμους

-

λήψη ιστορικού
πλήρη κλινική εξέταση του ασθενούς,
αναγνώριση και ερμηνεία κλινικής χειρουργικής σημειολογίας
προεγχειρητικό έλεγχο/προετοιμασία και εκτίμηση αρρώστου για το χειρουργείο
καθημερινή μετεγχειρητική παρακολούθηση των χειρουργημένων αρρώστων

Πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στις γενικές εφημερίες

λήψη ιστορικού
πλήρη κλινική εξέταση του ασθενούς,
αναγνώριση και ερμηνεία κλινικής χειρουργικής σημειολογίας
εκτέλεση απλών χειρουργικών και ιατρικών πράξεων (μέτρηση ΑΠ, συρραφή και
περιποίηση τραυμάτων, καθετηριασμοί κλπ)

