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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆ιεύθυνση: Τρικάλων 224, Καρδίτσα
Ταχυδροµική διεύθυνση: Τ.Θ. 199, 43131 Καρδίτσα
∆ικτυακός χώρος: www.vet.uth.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: g-vet@vet.uth.gr
Νο. τηλεφωνικού κέντρου: 24410.66000
Νο. τηλεοµοιοτυ̟ίας: 24410.66041

Ο οδηγός σ̟ουδών 2017-18 του Τµήµατος Κτηνιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας
εκδίδεται α̟οκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή και είναι ενηµερωµένος µέχρι τη 20ή Ιουλίου 2017.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

€: ευρώ
Α∆ΙΠ: Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκ̟αίδευση
ΑΕΙ: Ανώτατο Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα
Α̟.ΥΠΕΠΘ: Α̟όφαση Υ̟ουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων
ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης
∆Ε: ∆ευτεροβάθµια Εκ̟αίδευση
∆ΟΥ: ∆ηµόσια Οικονοµική Υ̟ηρεσία
∆ρ: ∆ιδάκτορας
Ε∆ΙΠ: Ειδικό Εργαστηριακό-∆ιδακτικό Προσω̟ικό
ΕΕ: Ευρω̟αϊκή Ένωση
ΕΤΕΠ: Ειδικό Τεχνικό-Ε̟ιστηµονικό Προσω̟ικό
Μ∆Ε: Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης
Ν.: Νόµος
Π∆: Προεδρικό ∆ιάταγµα
ΠΕ: Πανε̟ιστηµιακή Εκ̟αίδευση
τ.µ.: τετραγωνικό µέτρο
ΤΕ: Τεχνολογική Εκ̟αίδευση
ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα
ΦΕΚ: Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως

Dip.: Diplomate
ECAAH: European College of Aquatic Animal Health
ECAR: European College of Animal Reproduction
ECBHM: European College of Bovine Health Management
ECSRHM: European College of Small Ruminant Health
Management
ECTS: European Credit Transfer and Accumulation
System
ECVAA: European College of Veterinary Anaesthesia and
Analgesia
ECVD: European College of Veterinary Dermatology
ECZM: European College of Zoological Medicine
MPhil: Master of Philosophy
MPVM: Master in Preventive Veterinary Medicine
MSc: Master of Science
PhD: Doctor of Philosophy
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε µε βάση τα Π∆ 83/1984, 302/1985 και 107/1986,
άρχισε δε να δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες α̟ό το ακαδηµαϊκό έτος 1988-89.

Έδρα του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας είναι ο Βόλος.

Το Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, ό̟ως και όλα τα ΑΕΙ (Ν. 4009/2011), έχει ως α̟οστολή:
• Να ̟αράγει και να µεταδίδει τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία, να ̟ροετοιµάζει τους
φοιτητές για την εφαρµογή της στο ε̟αγγελµατικό ̟εδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον
̟ολιτισµό,
• Να ̟ροσφέρει ανώτατη εκ̟αίδευση και να συµβάλει στη διά βίου µάθηση µε σύγχρονες
µεθόδους διδασκαλίας, ̟εριλαµβανοµένης και της διδασκαλίας α̟ό α̟όσταση, µε βάση την
ε̟ιστηµονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο ε̟ί̟εδο ̟οιότητας κατά τα διεθνώς
αναγνωρισµένα κριτήρια,
• Να ανα̟τύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να µεριµνά για την
ε̟αγγελµατική ένταξη των α̟οφοίτων και να διαµορφώνει τις α̟αραίτητες συνθήκες για την
ανάδειξη νέων ερευνητών,
• Να αντα̟οκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των ε̟αγγελµατικών ̟εδίων, καθώς
και στις ανα̟τυξιακές ανάγκες της χώρας, και να ̟ροωθεί τη διάχυση της γνώσης, την
αξιο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων της έρευνας και την καινοτοµία, µε ̟ροσήλωση στις αρχές της
ε̟ιστηµονικής δεοντολογίας, της βιώσιµης ανά̟τυξης και της κοινωνικής συνοχής,
• Να ̟ροωθεί τη συνεργασία µε άλλα εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς στην
ηµεδα̟ή και την αλλοδα̟ή, την α̟οτελεσµατική κινητικότητα του εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού,
των φοιτητών και των α̟οφοίτων τους, συµβάλλοντας στην οικοδόµηση του Ευρω̟αϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκ̟αίδευσης και Έρευνας και
• Να συµβάλει στη διαµόρφωση υ̟εύθυνων ̟ολιτών, ικανών να αντα̟οκρίνονται στις
α̟αιτήσεις

όλων

των

̟εδίων

των

ανθρώ̟ινων

δραστηριοτήτων

µε

ε̟ιστηµονική,

ε̟αγγελµατική και ̟ολιτιστική ε̟άρκεια και υ̟ευθυνότητα και µε σεβασµό στις αξίες της
δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Σήµερα,

στο

Πανε̟ιστήµιο

φοιτούν

̟ερισσότεροι

α̟ό

15.000

̟ρο̟τυχιακοί/ές

φοιτητές/φοιτήτριες, µετα̟τυχιακοί σ̟ουδαστές/σ̟ουδάστριες και υ̟οψήφιοι διδάκτορες και
εργάζονται 435 καθηγητές ή λέκτορες, οι ο̟οίοι ̟ραγµατο̟οιούν διδακτικό, ερευνητικό και
διοικητικό έργο.
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ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ

Ανα̟ληρωτής ̟ρόεδρος

Καθηγητής Κ. Μαλίζος (Τµ. Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας)

Μέλη

Καθηγητής Ι. Θεοδοσίου (University Of Aberdeen)
Καθηγητής Ι. Θεοδωράκης (Σχ. Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
Παν. Θεσσαλίας)

Οµότιµη καθηγήτρια Κ.Α. Κρόγκφελτ (Technical University of Denmark)
Καθηγητής Β. Μ̟αλτζό̟ουλος (Liverpool John Moores University)
Καθηγητής ∆. Πα̟αγεωργίου (University of London)
Καθηγητής Ν. Τσιρό̟ουλος (Τµ. Γεω̟ονίας Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Παν. Θεσσαλίας)

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Γ. Πετράκος
(Τµ. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά̟τυξης, Παν. Θεσσαλίας)

Ανα̟ληρωτές Πρύτανη

Καθηγητής Ζ. Μαµούρης (Τµ. Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Παν.
Θεσσαλίας)

Καθηγητής Β. Μ̟ουρδάκης (Τµ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Θεσσαλίας)
Ανα̟ληρωτής καθηγητής Α. Σφουγγάρης (Τµ. Γεω̟ονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Παν. Θεσσαλίας)

Ανα̟ληρώτρια καθηγήτρια Ι. Λαλιώτη (Τµ. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρω̟ολογίας, Παν. Θεσσαλίας)

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος α̟αρτίζεται α̟ό τον Πρύτανη, τους Κοσµήτορες των Σχολών και τους Προέδρους
των Τµηµάτων (µέχρι δύο ανά Σχολή) του Πανε̟ιστηµίου, εκ̟ροσώ̟ους των φοιτητών, των
µετα̟τυχιακών σ̟ουδαστών και των υ̟οψηφίων διδακτόρων του Πανε̟ιστηµίου και
εκ̟ροσώ̟ους του ̟ροσω̟ικού υ̟οστήριξης του Πανε̟ιστηµίου.
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ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Καθηγητής Χ. Μ̟ιλλίνης (Τµ. Κτηνιατρικής, Παν. Θεσσαλίας)

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η Κοσµητεία α̟αρτίζεται α̟ό τον Κοσµήτορα και τους Προέδρους των τριών Τµηµάτων της
σχολής, καθώς και εκ̟ροσώ̟ους των φοιτητών της σχολής.
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ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας ̟εριλαµβάνει τις ̟αρακάτω σχολές και τµήµατα.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(έδρα: Βόλος)

• Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης
• Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκ̟αίδευσης
• Τµήµα Ειδικής Αγωγής
• Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρω̟ολογίας
• Τµήµα Οικονοµικών Ε̟ιστηµών

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(έδρα: Βόλος)

• Τµήµα Γεω̟ονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
• Τµήµα Γεω̟ονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(έδρα: Βόλος)

• Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
• Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά̟τυξης
• Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
• Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
• Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υ̟ολογιστών
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(έδρα: Λάρισα)

• Τµήµα Ιατρικής (έδρα: Λάρισα)
• Τµήµα Κτηνιατρικής (έδρα: Καρδίτσα)
• Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας (έδρα: Λάρισα)

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(έδρα: Λαµία)

• Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική
• Τµήµα Πληροφορικής

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(έδρα: Τρίκαλα)
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε µε το Π∆ 177/1993, είναι
δε ενταγµένο στη Σχολή Ε̟ιστηµών Υγείας του Πανε̟ιστηµίου. Η λειτουργία του Τµήµατος
άρχισε το 1994, α̟ό τότε δε το Τµήµα συµµετέχει ενεργά στην εκ̟αίδευση των Ελλήνων
κτηνιάτρων. Ο ̟ρώτος κτηνίατρος α̟οφοίτησε το 1999 και ο ̟ρώτος διδάκτορας αναγορεύτηκε το
2004. Το Τµήµα έγινε αυτοδύναµο το 2006. Το 2011 ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε α̟όλυτη ε̟ιτυχία
αξιολόγηση του Τµήµατος α̟ό την Α∆ΙΠ α̟ό ε̟ιτρο̟ή αξιολογητών α̟ό την αλλοδα̟ή.
Το 2003 το Τµήµα έγινε µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης Ιδρυµάτων Κτηνιατρικής
Εκ̟αίδευσης (European Association of Veterinary Educational Establishments - EAEVE). Τον Οκτώβριο
2017 θα ̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ρώτη ε̟ίσκεψη αξιολόγησης του Τµήµατος α̟ό την EAEVE.

Το Τµήµα Κτηνιατρικής καλλιεργεί το γνωστικό αντικείµενο της κτηνιατρικής ε̟ιστήµης
και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλο̟οίησης της εκ̟αιδευτικής και ερευνητικής
δραστηριότητας στο αντικείµενο αυτό. Α̟οστολή του Τµήµατος είναι η κατάρτιση ε̟ιστηµόνων,
οι ο̟οίοι θα θερα̟εύουν το κτηνιατρικό ε̟άγγελµα, α̟ασχολούµενοι στους τοµείς της υγείας και
της ̟ροστασίας των ζώων, της αύξησης και της βελτίωσης της ζωικής ̟αραγωγής, της υγιεινής και
της τεχνολογίας των ̟ροϊόντων ζωικής ̟ροέλευσης, της ̟ροστασίας των ανθρώ̟ων α̟ό τις
ζωοανθρω̟ονόσους, της ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος, της ̟ειραµατικής ιατρικής, της
κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρµογών της. Ε̟ι̟λέον, µε την ερευνητική δραστηριότητα και
την ακαδηµαϊκή διδασκαλία, το Τµήµα α̟οσκο̟εί στην καλλιέργεια και στην ̟ροαγωγή της
κτηνιατρικής ε̟ιστήµης, στην εξύψωση και στην ανάδειξη του κτηνιατρικού ε̟αγγέλµατος και
στην αντιµετώ̟ιση και στην ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων σχετικών µε την κτηνιατρική ε̟ιστήµη.

Το Τµήµα Κτηνιατρικής εδρεύει στην Καρδίτσα, στεγάζεται δε σε κτιριακό συγκρότηµα στη
βορειοδυτική είσοδο της ̟όλης. Το συγκρότηµα α̟οτελείται α̟ό το κεντρικό κτίριο, το κτίριο
αµφιθεάτρων και βιβλιοθήκης, το κτίριο νέων αιθουσών, τα ̟εριφερικά κτίρια εργαστηρίων και το
κτιριακό συγκρότηµα των κλινικών. Η συνολική ε̟ιφάνεια των στεγασµένων χώρων του
συγκροτήµατος είναι 7.500 τ.µ..

Το Τµήµα ̟αρέχει Πτυχίο Κτηνιατρικής, Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης, ∆ιδακτορικό
∆ί̟λωµα και τίτλους µετεκ̟αίδευσης µετά την ολοκλήρωση των ̟ροκαθορισµένων σ̟ουδών και
την ε̟ιτυχία στις σχετικές εξετάσεις. Μέχρι σήµερα, α̟ό το Τµήµα έχουν α̟οφοιτήσει συνολικά
11

431 κτηνίατροι, ε̟ι̟λέον δε έχουν α̟ονεµηθεί 108 δι̟λώµατα µετα̟τυχιακής ειδίκευσης και 42
διδακτορικά δι̟λώµατα.

Σήµερα, στο Τµήµα Κτηνιατρικής υ̟ηρετούν 29 καθηγητές (+1 εκλεγµένος καθηγητής), σε
όλες τις βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας. Όλοι οι καθηγητές του Τµήµατος κατέχουν
διδακτορικό δί̟λωµα α̟ό ̟ανε̟ιστήµια της Ελλάδος ή της αλλοδα̟ής. Ε̟ι̟λέον, εννέα
καθηγητές κατέχουν ε̟ίσηµη Ευρω̟αϊκή κτηνιατρική ειδικότητα. Στο Τµήµα είναι εγγεγραµµένοι
486 ενεργοί/γές φοιτητές/φοιτήτριες, 10 µετα̟τυχιακοί/ές σ̟ουδαστές/σ̟ουδάστριες και 44
υ̟οψήφιοι/ες διδάκτορες.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος του Τµήµατος για τα ακαδηµαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18 είναι ο καθηγητής Γ.Χ.
Φθενάκης.
Τα ανώτατα διοικητικά όργανα του Τµήµατος Κτηνιατρικής είναι η Συνέλευση και η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Στη Συνέλευση συµµετέχουν όλοι οι καθηγητές του τµήµατος,
εκ̟ρόσω̟οι

των

µελών

φοιτητών/φοιτητριών,

Ε∆ΙΠ,

εκ̟ρόσω̟οι

εκ̟ρόσω̟οι
των

των

µελών

µετα̟τυχιακών

ΕΤΕΠ,

εκ̟ρόσω̟οι

σ̟ουδαστών/σ̟ουδαστριών

των
και

υ̟οψηφίων διδακτόρων. Στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης συµµετέχουν όλοι οι καθηγητές
του τµήµατος και εκ̟ρόσω̟οι των µετα̟τυχιακών σ̟ουδαστών/σ̟ουδαστριών και υ̟οψηφίων
διδακτόρων.

Γενικός ε̟ό̟της κτιρίων και υ̟οδοµών
Καθηγητής Γ. Κοντο̟ίδης
Ανα̟ληρωτής:

Ε̟ίκουρος καθηγητής Π. Ξενούλης

Ε̟ιτρο̟ή εκ̟αίδευσης
Συντονιστής:

Ανα̟ληρωτής καθηγητής Ά. Πούρλης

Μέλη:

Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Ε. Βαλάση
Ε̟ίκουρος καθηγητής Π. Κωστούλας
Ε̟ίκουρος καθηγητής Β. Πα̟ατσίρος
Καθηγητής Ε. Σαριδοµιχελάκης
Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Α. Σιδέρη
Ε̟ίκουρος καθηγητής Ν. Σολωµάκος

Ακαδηµαϊκά υ̟εύθυνος για το ̟ρόγραµµα Erasmus
Ε̟ίκουρος καθηγητής Π. Κωστούλας

Ε̟ιτρο̟ή φοιτητικών θεµάτων
Συντονίστρια:

Ανα̟ληρώτρια καθηγήτρια Π.Γ. Γκουλέτσου

Μέλη:

Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Α. Θεοδοσιάδου
Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Α. Σιδέρη
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Συντονιστές κλινικής λειτουργίας και εκ̟αίδευσης
Ανα̟ληρώτρια καθηγήτρια Β. Τσιώλη (ζώα συντροφιάς)
Ε̟ίκουρος καθηγητής Β. Πα̟ατσίρος (̟αραγωγικά ζώα)

∆ιατελέσαντες ̟ροεδρεύοντες/̟ρόεδροι του Τµήµατος
Πριν α̟ό την αυτονόµηση του Τµήµατος
Σε̟. 1994-Ιαν. 1999

Καθηγητής Α. Καραµανλίδης (Τµ. Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλονίκης)

Φεβ. 1999-Ιούν. 2000

Ε̟ίκουρος καθηγητής Α.∆. Γαλάτος

Ιούλ. 2000-Σε̟. 2004

Καθηγητής Ι. Τσιτσι̟ής (Τµ. Γεω̟ονίας Φυτικής Παραγωγής, Παν. Θεσσαλίας)

Οκτ. 2004-Αύγ. 2006

Καθηγητής Π.Α. Μολυβδάς (Τµ. Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας)

Μετά την αυτονόµηση του Τµήµατος
Σε̟. 2006-Αύγ. 2008

Καθηγήτρια Φ. Αθανασο̟ούλου

Αύγ. 2008-Σε̟. 2010

Καθηγήτρια Φ. Αθανασο̟ούλου

Σε̟. 2010-∆εκ. 2012

Καθηγητής Χ. Μ̟ιλλίνης

Ιαν. 2013-Αύγ. 2014

Καθηγητής Χ. Μ̟ιλλίνης

Σε̟. 2014-Αύγ. 2016

Καθηγητής Α. Γκόβαρης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα εργαστήρια και οι κλινικές του Τµήµατος Κτηνιατρικής ιδρύθηκαν και οργανώθηκαν µε
βάση το Π∆ 286/1996 (ΦΕΚ Α' 200/27.08.96) και την Α̟.ΥΠΕΠΘ Β1/289/2000 (ΦΕΚ Β'
662/24.05.00). Τα εργαστήρια και οι κλινικές ̟ου λειτουργούν στο Τµήµα, καθώς και τα µέλη του
̟ροσω̟ικού τους ̟αρουσιάζονται ̟αρακάτω.

Εργαστήριο Ανατοµικής, Ιστολογίας και Εµβρυολογίας
∆ιευθυντής

Ά. Πούρλης

Αντικείµενο

Η µελέτη της φυσιολογικής µορφής και της αδρής δοµής των µερών και οργάνων

του σώµατος των κατοικίδιων ζώων, ό̟ως ε̟ίσης και της ανά̟τυξης του κυττάρου, του εµβρύου
και των ανωµαλιών του.
Προσω̟ικό

Ανα̟ληρωτής καθηγητής Ά. Πούρλης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
Μέλος ΕΤΕΠ Θ. Χατζής, Πτυχίο Κτηνιατρικής
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Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Ε̟ιδηµιολογίας και Οικονοµίας Ζωικής Παραγωγής
∆ιευθυντής

Λ. Λεοντίδης

Αντικείµενο

Η µελέτη και η εφαρµογή βιοστατιστικών µεθόδων για τη σύνοψη και την

ανάλυση δεδοµένων νοσηρότητας και ̟αραγωγικότητας ζωικών ̟ληθυσµών, η µελέτη της
συχνότητας και της κατανοµής των νοσηµάτων ή της υγείας σε ζωικούς ̟ληθυσµούς, καθώς και
των ̟αραγόντων ̟ου τις ε̟ηρεάζουν και, τέλος, η εφαρµογή µεθόδων µικροοικονοµικής
ανάλυσης συντελεστών της ζωικής ̟αραγωγής στο ε̟ί̟εδο της εκτροφής.
Προσω̟ικό

Καθηγητής Λ. Λεοντίδης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, MPVM, PhD
Ε̟ίκουρος καθηγητής Π. Κωστούλας Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής

Εργαστήριο Βιοχηµείας
∆ιευθυντής

Γ. Κοντο̟ίδης

Αντικείµενο

Η έρευνα της χηµικής σύστασης και του µεταβολισµού των ζωντανών

οργανισµών.
Προσω̟ικό

Καθηγητής Γ. Κοντο̟ίδης, Πτυχίο Χηµείας, MPhil, PhD

Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και ∆ιατροφής των Ζώων
∆ιευθυντής

Γ.Χ. Φθενάκης (̟ροσωρινός διευθυντής)

Αντικείµενο

Η µελέτη του γενετικού υλικού, των µορφολογικών και ̟αραγωγικών

χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών και φυλών των ζώων, η διαχείριση ζωοτεχνικών
ε̟ιχειρήσεων µε σκο̟ό τη βελτίωση των ̟αραγωγικών χαρακτηριστικών των εκτρεφόµενων ζώων,
η µελέτη των αλληλε̟ιδράσεων µεταξύ των οικοσυστηµάτων και των ̟αραγωγικών ζώων, η
διαχείριση των α̟οβλήτων τους, καθώς και η καλύτερη χρήση των τροφών και ο καταρτισµός
ορθολογικών σιτηρεσίων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν την οικονοµικότερη διαχείριση των ζώων και την ορθή
̟ρόληψη και αντιµετώ̟ιση των νοσηµάτων τους.
Προσω̟ικό

Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Κ. Μανωλάκου, Πτυχίο Γεω̟ονίας, Doctorat (σε αναστολή
καθηκόντων)
Ε̟ίκουρος καθηγητής Π. Πανταζής, Πτυχίο Γεω̟ονίας, PhD

Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυο̟αθολογίας
∆ιευθύντρια

Φ. Αθανασο̟ούλου

Αντικείµενο

Η διάγνωση, η ̟ρόληψη, ο έλεγχος και η θερα̟εία των νοσηµάτων και των

̟αθήσεων των ιχθύων, των µαλακόστρακων, των µαλακίων και των εχινοδέρµων.
Προσω̟ικό

Καθηγήτρια Φ. Αθανασο̟ούλου, Πτυχίο Κτηνιατρικής, MSc, PhD, Dip.ECAAH
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Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
∆ιευθυντής

Χ. Μ̟ιλλίνης

Αντικείµενο

Η µελέτη των µικροοργανισµών (βακτηρίων, µυκήτων, ιών και ̟αρασίτων), ̟ου

̟ροκαλούν νόσο στα ζώα, αλλά και ̟ου µεταδίδονται α̟ό τα ζώα στον άνθρω̟ο µε α̟οτέλεσµα
την ̟ρόκληση ζωοανθρω̟ονόσων, καθώς και η διάγνωση των λοιµωδών και ̟αρασιτικών
νοσηµάτων των ζώων, και τέλος η µελέτη των ανοσολογικών µηχανισµών των ζώων έναντι των
µικροοργανισµών.
Προσω̟ικό

Καθηγητής Χ. Μ̟ιλλίνης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής, DipECZM
Ε̟ίκουρος καθηγητής Μ. Λευκαδίτης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, Doctorat
Μέλος Ε∆ΙΠ A. Γιαννακό̟ουλος, Πτυχίο ∆ασολογίας, ∆ρ Ε̟ιστήµης Περιβάλλοντος
Μέλος Ε∆ΙΠ Μ. Σοφία, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
Μέλος ΕΤΕΠ-∆Ε ∆. Πατσιαούρα
Εκλεγµένος ε̟ίκουρος καθηγητής Γ. Βαλιάκος, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής
∆ιευθυντής

∆. Τόντης

Αντικείµενο

Η µελέτη των µακροσκο̟ικών και µικροσκο̟ικών αλλοιώσεων των οργάνων των

ζώων µε στόχο τη διερεύνηση της αιτιο̟αθογένειας και τη διάγνωση των ̟αθήσεων και των
νοσηµάτων τους.
Προσω̟ικό

Ανα̟ληρωτής καθηγητής ∆. Τόντης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, PhD
∆ιοικητικός υ̟άλληλος Α. Γκορίλας

Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης
∆ιευθυντής

Α. Γκόβαρης

Αντικείµενο

Ο έλεγχος των µακροσκο̟ικών, µικροσκο̟ικών και µικροβιακών αλλοιώσεων των

τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης (κρέατος και σχετικών σκευασµάτων, αυγών, γάλακτος και
̟ροϊόντων του, θηραµάτων, αλιευµάτων, µέλιτος κ.λ̟.), καθώς και η ̟ρόληψη εµφάνισης
αλλοιώσεων στα τρόφιµα αυτά, εξαιτίας αιτίων ̟ου υ̟εισέρχονται κατά τη φάση εκτροφής των
ζώων, ̟αρασκευής και συντήρησης των τροφίµων. Ε̟ίσης, η µελέτη τροφογενών νοσηµάτων,
µεθόδων εξυγίανσης και ε̟ιθεώρησης των τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης, της σχετικής νοµοθεσίας
και της διαχείρισης των λυµάτων των εργοστασίων ̟αρασκευής τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης.
Προσω̟ικό

Καθηγητής Α. Γκόβαρης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, PhD
Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Α. Πεξαρά, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
Ε̟ίκουρος καθηγητής Ν. Σολωµάκος, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
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Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Τοξικολογίας
∆ιευθυντής

Ι. Πα̟̟άς

Αντικείµενο

Η έρευνα των µηχανισµών δράσης των φαρµάκων, των αλληλε̟ιδράσεών τους

και της δράσης τους στα ζώα, καθώς και των ε̟ι̟τώσεων των τοξικών ουσιών και των φυτών
κτηνιατρικού ενδιαφέροντος στα ζώα.
Προσω̟ικό

Ανα̟ληρωτής καθηγητής Ι. Πα̟̟άς, Πτυχίο Φαρµακευτικής, ∆ρ Φαρµακευτικής

Εργαστήριο Φυσιολογίας
∆ιευθύντρια

Α. Θεοδοσιάδου

Αντικείµενο

Η µελέτη στα ζώα, µε έµφαση στα κατοικίδια, των ζωτικών διεργασιών και

ρυθµίσεων σε όλα τα ε̟ί̟εδα λειτουργίας του οργανισµού, και της ανταλλαγής ουσιών, ενέργειας
και ̟ληροφοριών τόσο στον ίδιο τον οργανισµό, όσο και µεταξύ αυτού και του ̟εριβάλλοντος.
Προσω̟ικό

Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Ε. Βαλάση, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής, DipECSRHM
Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Α. Θεοδοσιάδου, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής

Κλινική Μαιευτικής και Ανα̟αραγωγής
∆ιευθυντής

Γ.Χ. Φθενάκης

Αντικείµενο

Η διάγνωση, η ̟ρόληψη, ο έλεγχος και η θερα̟εία των νοσηµάτων και των

̟αθήσεων του γεννητικού συστήµατος και του µαστού των ζώων, καθώς και η τεχνητή
σ̟ερµατέγχυση και η ανα̟αραγωγική διαχείριση των εκτροφών.
Προσω̟ικό

Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, MSc, PhD, Dip.ECAR, Dip.ECSRHM
Καθηγητής Γ.Σ. Αµοιρίδης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, PhD, Dip.ECAR, Dip.ECBHM
Ανα̟ληρώτρια καθηγήτρια Π.Γ. Γκουλέτσου, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Β.Σ. Μαυρογιάννη, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής,
DipECSRHM

Κλινική Παθολογίας Πτηνών
∆ιευθυντής

Κ. Κουτουλής

Αντικείµενο

Η διάγνωση, η ̟ρόληψη, ο έλεγχος και η συντηρητική θερα̟εία των νοσηµάτων

και των ̟αθήσεων των ̟τηνών, τόσο σε ατοµικό ε̟ί̟εδο όσο και σε ε̟ί̟εδο εκτροφής.
Προσω̟ικό

Ε̟ίκουρος καθηγητής Κ. Κουτουλής, Πτυχίο Κτηνιατρικής, PhD
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Παθολογική Κλινική
∆ιευθυντής

Γ. Χριστοδουλό̟ουλος

Αντικείµενο

Η διάγνωση, η ̟ρόληψη, ο έλεγχος και η συντηρητική θερα̟εία των νοσηµάτων

και των ̟αθήσεων των ζώων, ̟λην των ̟τηνών και ιχθύων, τόσο σε ατοµικό ε̟ί̟εδο όσο και σε
ε̟ί̟εδο εκτροφής.
Προσω̟ικό

Καθηγητής Γ. Χριστοδουλό̟ουλος, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής, Dip.ECBHM,
Dip.ECSRHM

Καθηγητής Ε. Σαριδοµιχελάκης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής, Dip.ECVD
Ε̟ίκουρος καθηγητής Β. Πα̟ατσίρος, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Λ. Αθανασίου, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
Ε̟ίκουρος καθηγητής Π. Ξενούλης, Πτυχίο Κτηνιατρικής, DrMedVet, PhD
Μέλος Ε∆ΙΠ A. Τζιβάρα, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής
∆ιοικητική υ̟άλληλος Σ. ∆όικου, Πτυχίο Θεολογίας

Χειρουργική Κλινική
∆ιευθυντής

Α.∆. Γαλάτος

Αντικείµενο

Η διάγνωση, η ̟ρόληψη και η χειρουργική αντιµετώ̟ιση των νοσηµάτων και των

̟αθήσεων των ζώων, η αναισθησία και η εντατική θερα̟εία, καθώς και η α̟εικονιστική
διαγνωστική.
Προσω̟ικό

Καθηγητής Α.∆. Γαλάτος, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής, Dip.ECVAA
Ε̟ίκουρη (εκλεγµένη ανα̟ληρώτρια) καθηγήτρια Β. Τσιώλη, Πτυχίο Κτηνιατρικής,
∆ρ Κτηνιατρικής

Ε̟ίκουρη καθηγήτρια Α. Σιδέρη, Πτυχίο Κτηνιατρικής, ∆ρ Κτηνιατρικής

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι διοικητικές υ̟ηρεσίες, ̟ου λειτουργούν στο Τµήµα, καθώς και τα µέλη του ̟ροσω̟ικού
τους ̟αρουσιάζονται ̟αρακάτω.

Γραµµατεία
Προϊσταµένη

Μ. Μ̟ουντόλου

Αρµοδιότητα

Η

διοικητική

υ̟οστήριξη

του

Τµήµατος,

συγκεκριµένα:

εξυ̟ηρέτηση

φοιτητών/φοιτητριών, µετα̟τυχιακών σ̟ουδαστών/σ̟ουδαστριών και υ̟οψηφίων διδακτόρων
του Τµήµατος (εγγραφές φοιτητών/φοιτητριών, έκδοση ̟ιστο̟οιητικών φοιτητικής κατάστασης,
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χορήγηση δελτίων φοιτητικών εισιτηρίων και καρτών σίτισης, καταχώρηση και ανακοίνωση
βαθµολογιών,

τήρηση

αρχείων

̟ρο̟τυχιακών

φοιτητών/φοιτητριών,

µετα̟τυχιακών

σ̟ουδαστών/σ̟ουδαστριών, υ̟οψηφίων διδακτόρων και µετεκ̟αιδευόµενων, ανακοίνωση
ωρολογίου ̟ρογράµµατος µαθηµάτων και ̟ρογράµµατος εξετάσεων, ̟αραγγελία και διανοµή
συγγραµµάτων), εξυ̟ηρέτηση καθηγητών και συµβασιούχων διδασκόντων ̟ου υ̟ηρετούν στο
Τµήµα,

τήρηση

̟ρωτοκόλλου

και

διεκ̟εραίωση

αλληλογραφίας,

τήρηση

̟ρακτικών

συνεδριάσεων και διεκ̟εραίωση α̟οφάσεων διοικητικών οργάνων, διεξαγωγή διαδικασιών
εκλογής καθηγητών και τήρηση λογιστηρίου Τµήµατος.
Η Γραµµατεία στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Τµήµατος και εξυ̟ηρετεί τα µέλη
του Τµήµατος καθηµερινά.
Προσω̟ικό

∆ιοικητική υ̟άλληλος Μ. Μ̟ουντόλου, Πτυχίο Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής, Μ∆Ε
∆ιοικητική υ̟άλληλος Β. ∆ιαµαντή, Πτυχίο Φιλοσοφικής
∆ιοικητική υ̟άλληλος Ε. Βούλγαρη
∆ιοικητική υ̟άλληλος Ό. Γκορίλα
∆ιοικητική υ̟άλληλος Κ. Χριστοδούλου
Υ̟άλληλος υ̟οστήριξης Γ. Αναστασίου

Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος Κτηνιατρικής α̟οτελεί ̟αράρτηµα της κεντρικής βιβλιοθήκης
του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας, η ο̟οία εδρεύει στο Βόλο. Έχει ως σκο̟ό την υ̟οστήριξη και
̟ροώθηση του εκ̟αιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τµήµατος. Η συλλογή της βιβλιοθήκης
α̟οτελείται α̟ό ελληνικά και ξενόγλωσσα κτηνιατρικά βιβλία και ̟εριοδικά.
Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος Κτηνιατρικής λειτουργεί τις εργάσιµες ηµέρες, α̟ό 08.00 έως
20.00 κατά τη διάρκεια των εκ̟αιδευτικών εξαµήνων και α̟ό 08.00 έως 14.30 κατά τη διάρκεια
των ακαδηµαϊκών διακο̟ών. Σε έκτακτες ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορεί να υ̟άρξουν αλλαγές στο ωράριο
λειτουργίας. Στο κτίριο της βιβλιοθήκης λειτουργεί ε̟ίσης αναγνωστήριο. Σύµφωνα µε τον
κανονισµό λειτουργίας της βιβλιοθήκης, δικαίωµα χρήσης της έχουν όλα τα µέλη της κοινότητας
του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας (̟ροσω̟ικό και φοιτητές/φοιτήτριες), καθώς και το ευρύτερο
κοινό.
Για να χρησιµο̟οιεί κά̟οιο άτοµο τις υ̟ηρεσίες της βιβλιοθήκης ̟ρέ̟ει να ζητήσει την
έκδοση ‘ταυτότητας µέλους’, η ο̟οία εκδίδεται µε βάση τα στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας
και χρησιµο̟οιείται µόνον α̟ό τον/την κάτοχό της χωρίς να µεταβιβάζεται. Η ̟αραλαβή της
συνε̟άγεται και α̟οδοχή όλων των όρων του κανονισµού της βιβλιοθήκης. Για τους
φοιτητές/φοιτήτριες, η κάρτα αυτή ισχύει µέχρι το τέλος των σ̟ουδών τους.
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Οι ̟ρο̟τυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες του Πανε̟ιστηµίου µ̟ορούν, κατ’ ανώτατο όριο,
να

δανειστούν

µέχρι

10

αντικείµενα

για

21

ηµέρες.

Οι

µετα̟τυχιακοί/ές

σ̟ουδαστές/σ̟ουδάστριες και υ̟οψήφιοι/ες διδάκτορες του Πανε̟ιστηµίου µ̟ορούν, κατ’
ανώτατο όριο, να δανειστούν µέχρι 10 αντικείµενα για 28 ηµέρες.
Προσω̟ικό

Βιβλιοθηκονόµος Α. Μ̟αζούκη
Βιβλιοθηκονόµος Α. Πα̟ακάβουρα

Γραφείο δικτύου τηλεµατικής
Το γραφείο δικτύου τηλεµατικής στο Τµήµα Κτηνιατρικής α̟οτελεί ̟αράρτηµα του κέντρου
δικτύου τηλεµατικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας, το ο̟οίο εδρεύει στο Βόλο. Στο Τµήµα
Κτηνιατρικής

λειτουργεί

νησίδα

ηλεκτρονικών

υ̟ολογιστών,

για

ερευνητικούς

και

εκ̟αιδευτικούς σκο̟ούς και για ̟ρόσβαση στο διαδίκτυο. Στο Τµήµα λειτουργεί ̟αράρτηµα του
δικτύου υ̟οστήριξης ενο̟οιηµένων υ̟ηρεσιών, το ο̟οίο υ̟οβοηθά τις διδακτικές, ερευνητικές
και διοικητικές λειτουργίες του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας και διευρύνει τη δυνατότητα ̟αροχής
υ̟ηρεσιών στα µέλη της ̟ανε̟ιστηµιακής κοινότητας. Έτσι ̟αρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης στο
διαδίκτυο και η δυνατότητα γρήγορης ε̟ικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων του
Πανε̟ιστηµίου.
Στα µέλη της ̟ανε̟ιστηµιακής κοινότητας ̟αρέχονται οι ̟αρακάτω υ̟ηρεσίες: ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και υ̟ηρεσία WebMail), Web Server
(http://www.uth.gr) µε ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα ΚΑΙ υ̟ηρεσία
εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual private network).
Προσω̟ικό

Μηχανικός δικτύων Χ. Καλαντζής, Πτυχίο Φυσικής, Μ∆Ε

Γραφείο συντήρησης
Αρµοδιότητες Η συντήρηση και η φύλαξη των κτιρίων και του εξο̟λισµού του τµήµατος.

Γραφείο κινήσεως
Αρµοδιότητες Η µεταφορά ̟ροσω̟ικού και φοιτητών/φοιτητριών στις κλινικές ασκήσεις, στις
εκ̟αιδευτικές εκδροµές και σε κάθε άλλη ανάγκη του Τµήµατος, καθώς και η µεταφορά ζώων α̟ό
και ̟ρος τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις για κάλυψη κλινικών, εκ̟αιδευτικών ή ερευνητικών
σκο̟ών.
Προσω̟ικό

Γ. Λιότσος (Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού)
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

∆ικαίωµα εγγραφής στο Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας έχουν οι
α̟όφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, µε βάση την ε̟ίδοσή τους στις εξετάσεις εθνικού
ε̟ι̟έδου ̟ου λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο στη Γ΄ τάξη του λυκείου. Ε̟ίσης, στο Τµήµα
Κτηνιατρικής µ̟ορούν να εγγραφούν ̟τυχιούχοι Ελληνικών ή αλλοδα̟ών ΑΕΙ ή ΤΕΙ µετά α̟ό
κατατακτήριες εξετάσεις, οι ο̟οίες διενεργούνται κάθε χρόνο στο Τµήµα. Τέλος, στο Τµήµα
µ̟ορούν να εγγραφούν ̟ολίτες ή υ̟ήκοοι ξένων κρατών µε βάση τις εκάστοτε διακρατικές
συµφωνίες, καθώς και υ̟οψήφιοι/ες α̟ό ειδικές κατηγορίες, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό ειδικές
διατάξεις εισαγωγής στα ΑΕΙ , για ̟αράδειγµα διακριθέντες/διακριθείσες αθλητές/αθλήτριες ή
άτοµα µε σοβαρές ̟αθήσεις.
Η

εγγραφή

των

̟ρωτοετών

φοιτητών/φοιτητριών

γίνεται

συνήθως

το

δεύτερο

δεκα̟ενθήµερο του Σε̟τεµβρίου µετά α̟ό σχετική Α̟.ΥΠΕΠΘ. Η εγγραφή των ̟ρωτοετών
φοιτητών

γίνεται

ηλεκτρονικά.

Όλοι

οι

φοιτητές/φοιτήτριες

̟ρέ̟ει

υ̟οχρεωτικά

να

ε̟ανεγγράφονται στην αρχή κάθε εξαµήνου (ανανέωση εγγραφής), καθώς η µη ε̟ανεγγραφή σε
δύο συνεχόµενα εξάµηνα οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή α̟ό το Τµήµα. Η ανανέωση εγγραφής
των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται ε̟ίσης ηλεκτρονικά, σε καθοριζόµενες α̟ό το Τµήµα
ηµεροµηνίες, ταυτόχρονα µε τις δηλώσεις µαθηµάτων.
Για τις ̟ρο̟τυχιακές σ̟ουδές στο Τµήµα Κτηνιατρικής δεν α̟αιτείται η καταβολή
διδάκτρων.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι σ̟ουδές στο Τµήµα Κτηνιατρικής διαρκούν ̟έντε ακαδηµαϊκά έτη (δέκα εξάµηνα). Οι
α̟όφοιτοι του Τµήµατος έχουν θεωρητική κατάρτιση και ̟ρακτική εµ̟ειρία για άσκηση του
ε̟αγγέλµατος του κτηνιάτρου.
Το ̟αλαιό ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών εφαρµόζεται για τους φοιτητές ̟ου
γράφτηκαν στο Τµήµα και άρχισαν τη φοίτησή τους µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2015-16. Για
την α̟οφοίτηση, α̟αιτούνται η ε̟ιτυχής ̟αρακολούθηση και εξέταση σε 65 µαθήµατα, ̟ου
αντιστοιχούν σε 300 µονάδες ECTS.
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Το νέο ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών εφαρµόζεται για τους φοιτητές ̟ου γράφτηκαν
στο Τµήµα και άρχισαν τη φοίτησή τους α̟ό το ακαδηµαϊκό έτος 2016-17. Για την α̟οφοίτηση,
α̟αιτούνται η ε̟ιτυχής ̟αρακολούθηση και εξέταση σε 81 µαθήµατα, ̟ου αντιστοιχούν σε 300
µονάδες ECTS.
Μετά την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση των σ̟ουδών χορηγείται το Πτυχίο Κτηνιατρικής. Το
Πτυχίο Κτηνιατρικής αντιστοιχεί στο ε̟ί̟εδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στο ε̟ί̟εδο 6
του Ευρω̟αϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework) και στο ε̟ί̟εδο 1
του Πλαισίου Προσόντων του Ευρω̟αϊκού Χώρου Ανώτατης Εκ̟αίδευσης (Framework for
Qualifications of the European Education Area). Το Πτυχίο Κτηνιατρικής του Τµήµατος ̟αρέχει
το δικαίωµα άσκησης του ε̟αγγέλµατος του κτηνιάτρου σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια, κατό̟ιν έγγραφης αίτησής του/της ̟ρος τη Γραµµατεία του
Τµήµατος, έχει δικαίωµα διακο̟ής των σ̟ουδών του/της για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη,
ε̟ιθυµεί. Η συνολική διάρκεια διακο̟ής της φοίτησης δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τον ελάχιστο
αριθµό εξαµήνων ̟ου α̟αιτούνται για την λήψη του ̟τυχίου, δηλαδή για τους/τις
φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατος Κτηνιατρικής δέκα (10) εξάµηνα. Κατά την διακο̟ή φοίτησης,
η φοιτητική ιδιότητα χάνεται, ο̟ότε ο χρόνος διακο̟ής δεν ̟ροσµετράται σε ενδεχόµενη ανώτατη
ε̟ιτρε̟τή διάρκεια φοίτησης, ενώ οι ̟αροχές φοιτητικής µέριµνας διακό̟τονται.

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Κάθε ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σε̟τεµβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του
ε̟οµένου ηµερολογιακού έτους, διαρθρώνεται δε σε δύο εκ̟αιδευτικά εξάµηνα, το χειµερινό και
το εαρινό. Κάθε εξάµηνο ̟εριλαµβάνει 13 εβδοµάδες διδασκαλίας. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης των διδακτικών και εξεταστικών ̟εριόδων κάθε ακαδηµαϊκού έτους
καθορίζονται κάθε χρόνο µε α̟όφαση της Συγκλήτου. Το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο για το έτος
2017-18 είναι ως ̟αρακάτω:
Έναρξη µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου:

25 Σε̟τεµβρίου 2017

Λήξη µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου:

22 ∆εκεµβρίου 2017

Έναρξη εξεταστικής ̟εριόδου:

15 Ιανουαρίου 2018

Λήξη εξεταστικής ̟εριόδου:

2 Φεβρουαρίου 2018

Έναρξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου:

5 Φεβρουαρίου 2018

Λήξη µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου:

25 Μαΐου 2018

Έναρξη εξεταστικής ̟εριόδου:

4 Ιουνίου 2018

Λήξη εξεταστικής ̟εριόδου:

22 Ιουνίου 2018
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Έναρξη ε̟αναλη̟τικής εξεταστικής ̟εριόδου:
Λήξη εξεταστικής ̟εριόδου:

3 Σε̟τεµβρίου 2018
21 Σε̟τεµβρίου 2018

Τα µαθήµατα διακό̟τονται για τις εορταστικές ̟εριόδους των Χριστουγέννων και του
Πάσχα και για το καλοκαίρι. Ε̟ι̟λέον, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, ε̟ίσηµες αργίες
είναι οι ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 17 Νοεµβρίου, 4 ∆εκεµβρίου, 30 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου και
1 Μαΐου.
Αν για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν σε
κά̟οιο µάθηµα, είναι µικρότερος των 2/3 του ̟ροβλε̟όµενου στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών για τις
εργάσιµες ηµέρες του εξαµήνου, το αντίστοιχο µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών είναι συνεχής, γίνεται δε µε βάση την ε̟ίδοσή
τους στις εργαστηριακές, φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις και στις φοιτητικές εργασίες,
τελικά δε µε βάση την ε̟ίδοσή τους στις εξετάσεις. Η εξέταση κάθε µαθήµατος µ̟ορεί να είναι
γρα̟τή, ̟ροφορική, ̟ρακτική ή συνδυασµός όλων των ̟αρα̟άνω κατά την κρίση του/των
διδάσκοντος/διδασκόντων κάθε µαθήµατος.
Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαµήνου: Ιανουάριο-Φεβρουάριο για τα µαθήµατα
̟ου διδάσκονται στο χειµερινό εξάµηνο και Ιούνιο για τα µαθήµατα ̟ου διδάσκονται στο εαρινό
εξάµηνο. Η ε̟αναλη̟τική εξεταστική ̟ερίοδος λαµβάνει χώρα το Σε̟τέµβριο για όλα τα
µαθήµατα. Στους ‘ε̟ί ̟τυχίω’ φοιτητές/φοιτήτριες (δηλαδή όσους/όσες έχουν ολοκληρώσει την
̟ενταετή ̟ερίοδο εκ̟αίδευσης, αλλά δεν έχουν ακόµη α̟οφοιτήσει) δίδεται συνήθως µε σχετικές
Α̟.ΥΠΕΠΘ η δυνατότητα ̟ροσέλευσης για εξέταση σε ο̟οιοδή̟οτε µάθηµα, ο̟οιαδή̟οτε
εξεταστική ̟ερίοδο.
Για την α̟όκτηση του ̟τυχίου α̟αιτείται η ε̟ιτυχία σε όλα τα µαθήµατα ̟ου διδάσκονται
στο Τµήµα. Ε̟ιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας, όταν ο βαθµός ̟ου
̟έτυχε στην εξέταση είναι µεγαλύτερος α̟ό ή ίσος µε ̟έντε (5), σε κλίµακα βαθµολογίας α̟ό
µηδέν (0) έως δέκα (10).

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει δικαίωµα να ̟αραλάβει δωρεάν ένα διδακτικό σύγγραµµα
ανά µάθηµα, κάνοντας ε̟ιλογή α̟ό κατάλογο τουλάχιστον δύο ̟ροτεινοµένων συγγραµµάτων,
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τα ο̟οία, µε α̟όφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, έχουν κριθεί κατάλληλα για τη διδασκαλία
του µαθήµατος. Ε̟ι̟λέον, σε κάθε µάθηµα µ̟ορεί να οριστούν βιβλία αναφοράς για ̟εραιτέρω
µελέτη, α̟ό τα υ̟άρχοντα στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Τέλος, στη διάθεση των
φοιτητών/φοιτητριών υ̟άρχει ̟ληθώρα ε̟ιλογών α̟ό διδακτικά βοηθήµατα, ό̟ως σηµειώσεις,
διαλέξεις σε ηλεκτρονική µορφή (e-class) κ.λ̟..

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

Το Τµήµα Κτηνιατρικής α̟οσκο̟εί στην ̟αροχή άρτιας εκ̟αίδευσης, µε βάση το
εφαρµοζόµενο ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών. Το ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών
α̟οσκο̟εί στη διαµόρφωση ε̟ιστηµόνων και ε̟αγγελµατιών µε οξυµένο ̟νεύµα, συγκροτηµένες
α̟όψεις για την κτηνιατρική ε̟ιστήµη, κατανόηση του ̟εδίου στο ο̟οίο θα α̟ασχοληθούν και
αντίληψη της ανθρω̟οκεντρικής σηµασίας της κτηνιατρικής ε̟ιστήµης. Το ̟ρόγραµµα
̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών ̟αρέχει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες τη δυνατότητα:
• Κατανόησης των αρχών της βιολογίας, καθώς και της δοµής και της λειτουργίας των ζωικών
οργανισµών,
• ∆ιάκρισης του ̟αθολογικού α̟ό το φυσιολογικό και αντίληψης των µηχανισµών των
ασθενειών,
• ∆ιαχείρισης της ζωικής ̟αραγωγής, ώστε να ε̟ιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ̟αραγωγή, η
διατήρηση της υγείας και ευζωίας των ζώων και η ̟ροστασία της δηµόσιας υγείας,
• Πρόληψης των ασθενειών και ̟ροστασίας των ζώων,
• ∆ιάγνωσης και θερα̟είας των συνηθέστερων και ̟ιο σηµαντικών ασθενειών των ζώων, αφού
λάβουν υ̟όψη τους τα α̟οτελέσµατα κλινικών και ̟αρακλινικών εξετάσεων,
• Α̟οτελεσµατικής ε̟ικοινωνίας µε τους ιδιοκτήτες των ζώων, έτσι ώστε να αντλούν τις
αναγκαίες ̟ληροφορίες και να τους καθοδηγούν στην ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος,
• Αντίληψης δύσκολων ̟εριστατικών, τα ο̟οία να ̟αρα̟έµ̟ουν σε ειδικευµένους κτηνιάτρους ή
σε κτηνιατρικές κλινικές,
• Κατανόησης της αναγκαιότητας για συνεχή ε̟αγγελµατική και ε̟ιστηµονική ανά̟τυξη και
ενηµέρωση.
Η διδασκαλία των µαθηµάτων στο Τµήµα Κτηνιατρικής γίνεται α̟ό (α) καθηγητές του
Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας, (β) µέλη Ε∆ΙΠ του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας, (γ) ε̟ιστήµονες,
κατόχους διδακτορικού δι̟λώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 407/1980, (δ)
µετα̟τυχιακούς υ̟ότροφους, ε̟ιστήµονες αναγνωρισµένου ε̟ιστηµονικού κύρους ή εξαιρετικής
τεχνικής εµ̟ειρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 4009/2011 και 4115/2013, (ε) µεταδιδάκτορες
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εκλεγµένους για ̟ραγµατο̟οίηση διδακτικού έργου και (στ) α̟ό εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό
α̟οσ̟ασµένο α̟ό σχολεία της γενικής εκ̟αίδευσης. Περιστασιακά, ̟ραγµατο̟οιούνται ε̟ίσης
διαλέξεις α̟ό Έλληνες ή αλλοδα̟ούς ̟ροσκεκληµένους οµιλητές.
Η

διδασκαλία

των

µαθηµάτων

̟εριλαµβάνει

θεωρητική

διδασκαλία/διαλέξεις,

εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, κλινικές ασκήσεις και εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις.

Θεωρητική διδασκαλία/∆ιαλέξεις
Στη θεωρητική διδασκαλία/διαλέξεις ̟αρουσιάζονται και αναλύονται τα ̟ιο σηµαντικά
κεφάλαια κάθε µαθήµατος. Αυτές ̟ραγµατο̟οιούνται στα αµφιθέατρα και τις αίθουσες
διδασκαλίες του Τµήµατος µε τη βοήθεια ε̟ο̟τικού υλικού.

Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις
Οι εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις α̟οτελούν σηµαντικό τµήµα της
εκ̟αίδευσης, ̟ραγµατο̟οιούνται δε σε οµάδες φοιτητών/φοιτητριών στα εργαστήρια του
Τµήµατος. Στόχοι των ασκήσεων είναι ο εθισµός σε τεχνικές ̟ροσέγγισης, η ̟ροαγωγή δεξιοτήτων
και

η

̟ρακτική

̟αρακολούθηση

φαινοµένων

̟ου

̟εριγράφονται

στις

διαλέξεις.

Η

̟αρακολούθηση των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων είναι υ̟οχρεωτική. Για την
ολοκλήρωση της ̟αρακολούθησης ενός µαθήµατος ο φοιτητής δεν µ̟ορεί να α̟ουσιάσει
αδικαιολόγητα σε ̟ερισσότερο α̟ό 10% των ωρών άσκησης.

Κλινικές ασκήσεις
Οι κλινικές ασκήσεις α̟οτελούν το κύριο τµήµα της εκ̟αίδευσης στο 4ο και στο 5ο έτος
σ̟ουδών, ̟ραγµατο̟οιούνται δε σε οµάδες φοιτητών/φοιτητριών στις κλινικές και στα
εργαστήρια του Τµήµατος, καθώς και σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και σε σφαγεία. Στόχοι
των κλινικών ασκήσεων είναι η τελειο̟οίηση των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών
και η σ̟ουδή της κτηνιατρικής ε̟ιστήµης σε ε̟αγγελµατικό ε̟ί̟εδο. Η ̟αρακολούθηση των
κλινικών ασκήσεων είναι υ̟οχρεωτική. Για την ολοκλήρωση της ̟αρακολούθησης ενός
µαθήµατος ο φοιτητής δεν µ̟ορεί να α̟ουσιάσει αδικαιολόγητα σε ̟ερισσότερο α̟ό 10% των
ωρών άσκησης.
Όσον αφορά στα ̟αραγωγικά ζώα, ̟αρέχονται κτηνιατρικές υ̟ηρεσίες σε κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Στο ̟λαίσιο των σ̟ουδών τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες
συνοδεύουν τα µέλη του ̟ροσω̟ικού και συµµετέχουν στην αντιµετώ̟ιση κλινικών ̟εριστατικών
σε

βοοειδή,

̟ρόβατα,

γίδια, χοίρους,

κουνέλια και ̟τηνά,

καθώς

και σε τακτικές

̟ρογραµµατισµένες ε̟ισκέψεις διαχείρισης σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Στην εκ̟αίδευση
στα

σφαγεία,

̟ραγµατο̟οιούνται

ε̟ισκέψεις

σε

βιοµηχανικά

σφαγεία,

ό̟ου
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φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται στον κρεοσκο̟ικό έλεγχο σφαγίων βοοειδών, ̟ροβάτων, γιδιών,
χοίρων, ̟τηνών, κουνελιών και θηραµάτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την
̟ροστασία της δηµόσιας υγείας.
Όσον αφορά στα ζώα συντροφιάς, ̟αρέχονται κτηνιατρικές υ̟ηρεσίες σε ασθενή ζώα α̟ό
όλη την Ελλάδα, τα ο̟οία ̟αρα̟έµ̟ονται α̟ό κτηνιάτρους ή ̟ροσκοµίζονται α̟ό τους
ιδιοκτήτες τους. Στο ̟λαίσιο των σ̟ουδών τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες ̟αρακολουθούν κλινικά
̟εριστατικά σε σκύλους, γάτες, άλλα µικρά ζώα συντροφιάς, κατοικίδια ̟τηνά και εξωτικά ζώα
και συµµετέχουν στις ̟ρογραµµατισµένες ε̟εµβάσεις.

Εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις
Οι εκ̟αιδευτικές

ε̟ισκέψεις α̟οσκο̟ούν στον εµ̟λουτισµό των εµ̟ειριών των

φοιτητών/φοιτητριών, στον ̟ολλα̟λασιασµό των ο̟τικών ερεθισµάτων, στη στενότερη ε̟αφή
τους µε την καθηµερινή άσκηση του κτηνιατρικού ε̟αγγέλµατος και στη διεύρυνση του
ε̟αγγελµατικού ορίζοντά τους. Οι ε̟ισκέψεις ̟ραγµατο̟οιούνται σε ερευνητικά ή διαγνωστικά
ιδρύµατα, σε βιοµηχανίες κτηνοτροφικών ̟ροϊόντων και τροφίµων και σε εκτροφές ̟αραγωγικών
ζώων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η ̟ρακτική άσκηση α̟οσκο̟εί στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών του Τµήµατος µε
τις συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν στην άσκηση του κτηνιατρικού ε̟αγγέλµατος. Η ̟ρακτική άσκηση
έχει συνολική διάρκεια 12 εβδοµάδων και είναι υ̟οχρεωτική. Η άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται κατά
τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών, σε δύο συνεχόµενα έτη, µετά το 6ο και το 8ο εξάµηνο. Η
ε̟ιτυχής ολοκλήρωσή της α̟οτελεί α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την λήψη του ̟τυχίου.
Η ̟ρακτική άσκηση µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί: σε ιδιωτικά κτηνιατρεία ̟ου
̟αρακολουθούν µονάδες ̟αραγωγικών ζώων ή ̟ου εξετάζουν και νοσηλεύουν ζώα συντροφιάς,
σε δηµόσια κτηνιατρεία, σε ε̟ιχειρήσεις ε̟εξεργασίας ̟ροϊόντων ζωικής ̟ροέλευσης ή
ζωοτροφών, σε µονάδες ̟αραγωγικών ζώων ή σε κτηνιατρικά εργαστήρια. Κατά τη διάρκειά της,
κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει τις ίδιες υ̟οχρεώσεις και α̟ολαµβάνει ίσης µεταχείρισης µε τους
άλλους εργαζοµένους του συνεργαζόµενου φορέα, ώστε να α̟οκτήσει ε̟αγγελµατική συνείδηση.
Μετά τη λήξη της ̟ρακτικής άσκησης, κάθε φοιτητής/φοιτήτρια υ̟οβάλλει στο Τµήµα
Κτηνιατρικής τη βεβαίωση ̟ραγµατο̟οίησης της ̟ρακτικής άσκησης (χορηγείται α̟ό το φορέα
ό̟ου θα έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί η άσκηση), το φύλλο αξιολόγησής του/της κατά τη διάρκεια της
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̟ρακτικής άσκησης (συµ̟ληρώνεται α̟ό το ε̟ιβλέ̟ον στέλεχος του φορέα) και την έκθεση
α̟οτίµησης της ̟ρακτικής άσκησης (συντάσσεται α̟ό το/τη φοιτητή/φοιτήτρια).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ (‘ERASMUS’)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατος Κτηνιατρικής έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στη
δράση Erasmus του ̟ρογράµµατος LLP. Η δράση αφορά: (α) στη διευρω̟αϊκή συνεργασία στον
τοµέα της τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης, µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας µεταξύ
Πανε̟ιστηµίων και της αύξησης της κινητικότητας των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και
(β) στην ενίσχυση της διαφάνειας και ̟ροαγωγής ̟λήρους ακαδηµαϊκής αναγνώρισης σ̟ουδών
και ακαδηµαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατος µ̟ορούν να συµµετάσχουν στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών
κτηνιατρικών εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων των χωρών ̟ου συµµετέχουν στη δράση Erasmus (τα 27
κράτη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και ε̟ι̟λέον η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η
Τουρκία) για αναγνωρισµένες χρονικές ̟εριόδους και για ̟ρακτική άσκηση. Το Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλίας έχει µέχρι στιγµής συνάψει διµερείς συµφωνίες µε 172 Πανε̟ιστήµια (‘ιδρύµαταεταίρους’) των ̟αρα̟άνω χωρών.
Η ̟ερίοδος σ̟ουδών, η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται στο ίδρυµα-εταίρο, κυµαίνεται α̟ό τρεις
έως δώδεκα µήνες και αναγνωρίζεται ως ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών στο
Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας. Η ̟ερίοδος αυτή (συµ̟εριλαµβανοµένων των εξετάσεων και άλλων
µορφών αξιολόγησης ̟ου έχουν λάβει χώρα) αναγνωρίζεται ̟λήρως για αντικατάσταση
αντίστοιχης ̟εριόδου σ̟ουδών (̟αροµοίως συµ̟εριλαµβανοµένων των εξετάσεων ή άλλων
µορφών αξιολόγησης στο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας), ακόµη και εάν διαφέρει το ̟εριεχόµενο. Στο
̟ανε̟ιστήµιο υ̟οδοχής δεν καταβάλλονται α̟ό τους µετακινούµενους φοιτητές/φοιτήτριες
δίδακτρα.
Στο ̟ρόγραµµα κινητικότητας µ̟ορούν να συµµετάσχουν φοιτητές/φοιτήτριες, ̟ου
̟ληρούν τις ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:
• Αντα̟όκριση στα σχετικά µε την ιθαγένεια κριτήρια, δηλαδή (α) ̟ολίτες ή υ̟ήκοοι κράτουςµέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας ̟ου συµµετέχει στο ̟ρόγραµµα κινητικότητας
ή (β) άτοµα ̟ου έχουν αναγνωρισθεί ε̟ίσηµα α̟ό την Ελλάδα ως ̟ρόσφυγες, α̟άτριδες ή
µόνιµοι κάτοικοι, καθεστώς το ο̟οίο θα α̟οδεικνύεται α̟ό ε̟ίσηµα ̟ιστο̟οιητικά των
αρµοδίων ελληνικών αρχών,
• Ολοκλήρωση τουλάχιστον του ̟ρώτου έτους των ̟ανε̟ιστηµιακών σ̟ουδών τους στο
Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας,
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• Μη συµ̟λήρωση του ελάχιστου α̟αιτούµενου αριθµού διδακτικών µονάδων για λήψη ̟τυχίου
(δηλαδή να α̟οµένει ̟ερίοδος σ̟ουδών κατά το χρόνο υ̟οβολής της αίτησης, ώστε να µ̟ορεί
να αντικατασταθεί µε σ̟ουδές σε κά̟οιο ̟ανε̟ιστήµιο ̟ου συµµετέχει στο ̟ρόγραµµα
κινητικότητας),
• Ε̟αρκής γνώση της γλώσσας στην ο̟οία διεξάγονται τα µαθήµατα στο ίδρυµα υ̟οδοχής.
Στη

δράση

µετα̟τυχιακοί/ές

Erasmus,

µ̟ορούν

να

σ̟ουδαστές/σ̟ουδάστριες

συµµετάσχουν,
ή

µε

υ̟οψήφιοι/ες

τους

̟αρα̟άνω

όρους,

διδάκτορες του Τµήµατος

Κτηνιατρικής.
Περισσότερες ̟ληροφορίες για τη δράση Erasmus (διαδικασία υ̟οβολής αίτησης,
κατάλογος συνεργαζόµενων ιδρυµάτων κ.λ̟.) είναι διαθέσιµες α̟ό τον υ̟εύθυνο του
̟ρογράµµατος στο Τµήµα Κτηνιατρικής, καθώς και στο δικτυακό χώρο του Πανε̟ιστηµίου
Θεσσαλίας.

28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Αρµόδια για την κατάρτιση, έγκριση και αναθεώρηση του ̟ρογράµµατος ̟ρο̟τυχιακών
σ̟ουδών είναι η Συνέλευση του Τµήµατος. Το ̟ρόγραµµα έχει ̟ροσαρµοστεί στον αριθµό των
εξαµήνων, τα ο̟οία διαρκεί η φοίτηση στο Τµήµα Κτηνιατρικής, ̟εριλαµβάνει δε τους τίτλους
των µαθηµάτων, το ̟εριεχόµενό τους, τις ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, την κατανοµή των
ωρών αναλόγως του είδους της διδασκαλίας και τη χρονική αλληλουχία των µαθηµάτων.

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Το ̟αλαιό ̟ρόγραµµα ̟ρο̟τυχιακών σ̟ουδών εφαρµόζεται για τους φοιτητές ̟ου
γράφτηκαν στο Τµήµα και άρχισαν τη φοίτησή τους µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2015-16. Οι
τίτλοι των µαθηµάτων στο ̟αλαιό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, η κατανοµή τους ανά εξάµηνο φοίτησης
και οι ώρες διδασκαλίας τους ̟αρουσιάζονται στον ̟ίνακα 1.
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Πίνακας 1. Παλαιό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών - Τίτλοι των διδασκόµενων µαθηµάτων, κατανοµή τους κατά εξάµηνο φοίτησης και ώρες διδασκαλίας
τους στο Τµήµα Κτηνιατρικής.
∆ιαλέξεις
Ασκήσεις
(ώρες ανά εβδοµάδα)
1ο εξάµηνο
Γενετική
Εισαγωγή στην κτηνιατρική ε̟ιστήµη
Ζωολογία
Μακροσκο̟ική ανατοµική Ι
Πληροφορική
Φυσική
Χηµεία
Αγγλική κτηνιατρική ορολογία Ι
ΣΥΝΟΛΟ
3ο εξάµηνο
∆ιαγνωστική µικροβιολογία
∆ιατροφή
Ζωοτεχνία Ι
Μικροβιολογία Ι
Μικροσκο̟ική ανατοµική ΙΙ
Φυσιολογία Ι
ΣΥΝΟΛΟ
5ο εξάµηνο
Γενική ̟αθολογία
Γενική ̟αθολογική ανατοµική

∆Μ

ΠΜ

3
2
2
3
1
2
2
4
19

2
0
1
5
2
1
1
0
12

4
2
2,5
5,5
2
2,5
2,5
0
21

4
3
3
8
3
3
3
3
30

1
4
2
2
2
5
16

1
2
1
2
2
3
11

1,5
5
2,5
3
3
6,5
21,5

2
7
4
4
4
9
30

2
3

2
2

3
4

3
5

Ζωοτεχνία ΙΙΙ

3

2

4

5

Κτηνιατρική ε̟ιδηµιολογία
Λοιµώδη νοσήµατα Ι
Υγιεινή και τεχνολογία γάλακτος και
γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων
Φαρµακολογία
ΣΥΝΟΛΟ

2
2

2
2

3
3

4
4

2

1

2,5

3

4
18

3
14

5,5
25

6
30

∆ιαλέξεις
Ασκήσεις
(ώρες ανά εβδοµάδα)
2ο εξάµηνο
Βιοχηµεία
Εισαγωγή στη βιοστατιστική
Μακροσκο̟ική ανατοµική ΙΙ
Μικροσκο̟ική ανατοµική Ι
Οικολογία
Αγγλική κτηνιατρική ορολογία ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ
4ο εξάµηνο
Ανοσολογία
Ζωοτεχνία ΙΙ
Μικροβιολογία ΙΙ
Οικονοµία ζωικής ̟αραγωγής
Παρασιτολογία
Φυσιολογία ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ
6ο εξάµηνο
Ειδική ̟αθολογία Ι
Ειδική ̟αθολογική ανατοµική
Ιχθυολογία – Υδρόβια ̟ανίδα Υδατοκαλλιέργειες
Λοιµώδη νοσήµατα ΙΙ
Μελισσοκοµία - Μελισσο̟αθολογία
Τεχνολογία τροφίµων ζωικής
̟ροέλευσης
Τοξικολογία
ΣΥΝΟΛΟ

∆Μ

ΠΜ

3
2
3
3
2
4

2
2
5
2
0
0

4
3
5,5
4
2
0

6
5
8
6
3
2

17

11

18,5

30

2
3
2
2
2
4
15

1
2
2
1
2
3
11

2,5
4
3
2,5
3
5,5
20,5

4
6
4
4
4
8
30

2
5

2
0

3
5

4
6

3

1

3,5

5

2
1

2
1

3
1,5

4
2

3

1

3,5

5

2
18

2
9

3
22,5

4
30

30

∆ιαλέξεις
Ασκήσεις
(ώρες ανά εβδοµάδα)
7ο εξάµηνο
Ειδική ̟αθολογία ΙΙ
Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή Ι
Ιχθυο̟αθολογία και διαχείριση υγείας
των υδρόβιων οργανισµών
Παθολογία ̟τηνών Ι
Παρασιτικά νοσήµατα
Χειρουργική Ι - Αναισθησιολογία
ΣΥΝΟΛΟ
9ο εξάµηνο
∆ιαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική
ΙΙ
Ειδική ̟αθολογία ΙV
Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή ΙΙΙ
Παθολογία ̟τηνών ΙΙΙ
Τεχνητή σ̟ερµατέγχυση
Υγιεινή τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης
ΙΙ
Χειρουργική ΙΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

∆Μ

ΠΜ

6
3

5
5

8,5
5,5

8
6

2

2

3

3

3
3
4

1
1
3

3,5
3,5
5,5

3
4
6

21

17

29,5

30

2

2

3

3

4
3
0

5
5
1

6,5
5,5
0,5

6
6
2

1
3

1
2

1,5
4

2
4

4
17

5
21

6,5
27,5

7
30

∆ιαλέξεις
Ασκήσεις
(ώρες ανά εβδοµάδα)
8ο εξάµηνο
Ακτινολογία
∆ιαγνωστική κυτταρολογία Παθολογική ανατοµική Ι

∆Μ

ΠΜ

2

1

2,5

2

2

2

3

3

Ειδική ̟αθολογία ΙΙΙ

4

5

6,5

6

Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή ΙΙ
Παθολογία ̟τηνών ΙΙ
Υγιεινή τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης
Ι
Χειρουργική ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ
10ο εξάµηνο
∆ιαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική
ΙΙΙ
Ειδική ̟αθολογία V
Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή ΙV
Υγιεινή τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης
ΙΙΙ
Χειρουργική ΙV

4
3

5
1

6,6
3,5

6
3

4

2

5

4

4
23

5
21

6,5
33,5

6
30

0

2

1

2

4
2

5
5

6,5
4,5

9
6

2

2

3

4

4

5

6,5

9

12

19

21,5

30

ΣΥΝΟΛΟ
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Περιεχόµενο µαθηµάτων
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
∆ιαλέξεις: (Α) Παραγωγικά ζώα: ονοµατολογία νόσων και ̟αθήσεων, θερµο̟αθολογία,
συµ̟τωµατολογία ̟αθολογικών καταστάσεων µεγάλης κοιλίας, διαγνωστική ̟ροσέγγιση
διάρροιας, διαγνωστική ̟αθολογία ανα̟νευστικού συστήµατος, συνήθεις εργαστηριακές
εξετάσεις στην κλινική ̟ράξη της ̟αθολογίας ̟αραγωγικών ζώων. (Β) Ζώα συντροφιάς:
διαγνωστική ̟ροσέγγιση των ̟αθήσεων των ζώων συντροφιάς (λήψη του ιστορικού,
θερµοµέτρηση, ακρόαση της καρδιάς, ψηλάφηση του σφυγµού, συχνότητα και χαρακτήρας των
ανα̟νοών, χροιά των βλεννογόνων, χρόνος ε̟ανα̟λήρωσης των τριχοειδών, έλεγχος της
θρε̟τικής κατάστασης, του ε̟ι̟έδου συνείδησης και της αφυδάτωσης, εξωτερική ψηλάφηση της
κοιλιάς, δακτυλική ψηλάφηση, ψηλάφηση των λεµφογαγγλίων, διαφορική διάγνωση, νοσολογική
διάγνωση, αιτιολογική διάγνωση, ε̟ανεξετάσεις, ̟αρα̟οµ̟ή ασθενών), λήψη βιολογικών υλικών
(λήψη δειγµάτων αίµατος και ούρων, ̟αρακέντηση των λεµφογαγγλίων), συνήθεις εργαστηριακές
εξετάσεις (αιµατολογική εξέταση, βιοχηµικές εξετάσεις στον ορό του αίµατος, εξέταση ούρου),
εµβολιακό ̟ρόγραµµα και µετεµβολιακές αντιδράσεις, γενικές αρχές νοσηλείας.
Ασκήσεις: (Α) Παραγωγικά ζώα: συγκράτηση, υ̟οδόριες, ενδοµυικές, ενδοφλέβιες ενέσεις,
αιµοληψία, λήψη ούρων και κο̟ράνων, οισοφαγικός καθετηριασµός. (Β) Ζώα συντροφιάς:
κλινική εξέταση (ακρόαση της καρδιάς, ψηλάφηση του σφυγµού, χροιά των βλεννογόνων, χρόνος
ε̟ανα̟λήρωσης των τριχοειδών, έλεγχος της αφυδάτωσης, εξωτερική ψηλάφηση της κοιλιάς,
ψηλάφηση των λεµφογαγγλίων), λήψη βιολογικών υλικών (λήψη δειγµάτων αίµατος και ούρων,
̟αρακέντηση των λεµφογαγγλίων), συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις (αιµατολογική εξέταση,
εξέταση ούρου).
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
∆ιαλέξεις: Γενικά ̟ερί κυττάρων και ιστών. Εισαγωγή στη Γενική Παθολογική Ανατοµική.
Παθολογοανατοµική του κυττάρου και του διάµεσου ιστού (εκφυλίσεις, α̟ό̟τωση-νέκρωση,
ενα̟οθέσεις ουσιών και αλλοιώσεις του διάµεσου ιστού). Κυκλοφορικές διαταραχές. Αρχές
ανοσο̟αθολογοανατοµικής. Φλεγµονή και α̟οκατάσταση. Νοσηρές καταστάσεις α̟ό την
ε̟ίδραση µικροοργανισµών (αλλοιώσεις σε λοιµώξεις α̟ό ιούς, βακτήρια, µύκητες, ̟ρωτόζωα και
µετάζωα ̟αράσιτα), καθώς και νοσηρές καταστάσεις ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό την ε̟ίδραση µη
βιολογικών ̟αραγόντων. ∆ιαταραχές της κυτταρικής ανά̟τυξης και νεο̟λασία (γενική και ειδική
ογκολογία).
Ασκήσεις: Μελέτη των µορφολογικών α̟οκλίσεων α̟ό το φυσιολογικό ̟ου ̟ροκαλούνται στα
κύτταρα, στους ιστούς ή στα όργανα του σώµατος α̟ό την ε̟ίδραση βλα̟τικών ̟αραγόντων.
Μικροσκο̟ική µελέτη ιστών και οργάνων α̟ό ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στα ̟αρα̟άνω.
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ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ III
∆ιαλέξεις: Χοιροτροφία, ορνιθοτροφία και κονικλοτροφία: διάρθρωση και σηµασία. Ταξινόµηση,
̟ροέλευση,

εξωτερική

µορφολογική

διά̟λαση,

̟αραγωγικές

ιδιότητες,

φυλές,

µέθοδοι

ανα̟αραγωγής, γενετική βελτίωση, µέθοδοι εκτροφής χοίρων, ορνίθων και κονίκλων. Σχέσεις
µεταξύ των συστηµάτων εκτροφής µονογαστρικών ζώων και ε̟ιδράσεις στο ̟εριβάλλον.
Συµ̟εριφορά και ευζωία κατά την εκτροφή τους, µε ̟ροσανατολισµό στην ε̟ιζωοτιολογία και
στην ̟ρολη̟τική κτηνιατρική. Χοιροστάσια, ορνιθοστάσια, κονικλοστάσια. Οργάνωση σχετικών
ε̟ιχειρήσεων.
Ασκήσεις: Ε̟ισκέψεις σε ιδρύµατα ζωοτεχνικής έρευνας και σε ιδιωτικές ε̟ιχειρήσεις, µε σκο̟ό τη
µελέτη των µεθόδων εκτροφής και την εκτίµηση της ̟αραγωγικής αξίας των ζώων. Εκτίµηση
φυσιολογικής

συµ̟εριφοράς

και

δεικτών

ευζωίας

µονογαστρικών

ζώων

στην

̟ράξη.

Παραδείγµατα εφαρµογής γενετικής βελτίωσης των µονογαστρικών ζώων στην ̟ράξη.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
∆ιαλέξεις: Εισαγωγή στην Κτηνιατρική Ε̟ιδηµιολογία. Αιτιολογικές έννοιες, αιτιολογικός "ιστός".
∆ειγµατοληψία, δειγµατολη̟τικές µέθοδοι, υ̟ολογισµός ελάχιστου µεγέθους δείγµατος. Μέτρα
συχνότητας

νόσησης,

τυ̟ο̟οίηση

ρυθµών

̟ροσβολής.

Χαρακτηριστικά

διαγνωστικών

δοκιµασιών στο ε̟ί̟εδο του ζώου και στο ε̟ί̟εδο της εκτροφής. Μέθοδοι ε̟ιδηµιολογικής
δειγµατοληψίας,

είδη

ε̟ιδηµιολογικών

µελετών.

Ε̟ιδηµιολογικά

µέτρα

συσχετισµού,

ε̟ιδηµιολογικά µέτρα α̟οτελέσµατος. Η ̟ροκατάληψη στις ε̟ιδηµιολογικές µελέτες, είδη
̟ροκατάληψης. Προκατάληψη λόγω δράσης ̟αραγόντων σύγχυσης, αλληλε̟ίδραση και
συνέργεια. Μεθοδολογικά στοιχεία κλινικών δοκιµασιών και δοκιµασιών σε εκτροφές. Κριτική
δηµοσιευµένων κλινικών δοκιµασιών και δοκιµασιών σε εκτροφές.
Ασκήσεις: Εξάσκηση στη δειγµατοληψία (Υ̟ολογισµός µεγέθους δείγµατος µε το ̟ρόγραµµα
WINEPISCOPE).

Εξάσκηση

στον

υ̟ολογισµό

µέτρων

συχνότητας

νόσησης

(κριτική

δηµοσιευµένων ε̟ιδηµιολογικών µελετών). Εξάσκηση στον υ̟ολογισµό των χαρακτηριστικών των
διαγνωστικών δοκιµασιών στα ̟ρογράµµατα WINEPISCOPE, FREECALC και HERDACC.
Παρουσίαση, συζήτηση και κριτική δηµοσιευµένων ε̟ιδηµιολογικών µελετών. Εξάσκηση στον
υ̟ολογισµό µέτρων συσχετισµού ή α̟οτελέσµατος. Ασκήσεις στο ̟ρόγραµµα EPIINFO.
ΛΟΙΜΩ∆Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ I
∆ιαλέξεις: Λοιµώδη νοσήµατα των ζώων, τα ο̟οία οφείλονται σε βακτήρια, ιούς και µύκητες, µε
έµφαση στην αιτιολογία, στην ̟αθογένεια, στην ε̟ιζωοτιολογία, στην εργαστηριακή διάγνωση
και στη σχέση τους µε τη δηµόσια υγεία, καθώς και στοιχεία συµ̟τωµατολογίας, ̟ρόληψης και
θερα̟είας τους. Τα νοσήµατα αφορούν στο δέρµα, στο ανα̟νευστικό σύστηµα και το
ανα̟αραγωγικό σύστηµα όλων των ειδών των ζώων.
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Ασκήσεις: Ε̟ιδείξεις σχετικές µε τη διαγνωστική και την ̟αθογένεια των λοιµωδών νοσηµάτων.
Ε̟ισκέψεις σε διαγνωστικά εργαστήρια και σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
∆ιαλέξεις: Σύσταση και φυσικοχηµικές ιδιότητες του γάλακτος. Μικροβιολογία του νω̟ού
γάλακτος και ̟αθογόνοι ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την ασφάλεια του. Υγιεινή της ̟αραγωγής,
της α̟οθήκευσης και της µεταφοράς του νω̟ού γάλακτος. Παστεριωµένο γάλα, α̟οστειρωµένο
γάλα µακράς διάρκειας (UHT), α̟οστειρωµένο συµ̟υκνωµένο γάλα, σακχαρούχο συµ̟υκνωµένο
γάλα, κονιο̟οιηµένο γάλα: µέθοδοι ̟αρασκευής, µικροβιολογία, αλλοιώσεις και ̟οιοτικός
έλεγχος. Κυριότερα ̟ροϊόντα γάλακτος (γιαούρτη και άλλα ̟ροϊόντα ζύµωσης, κρέµα, βούτυρο,
τυριά, ̟αγωτό): τεχνολογίες ̟αρασκευής, µικροβιολογία, αλλοιώσεις, ̟οιοτικός έλεγχος και
σηµασία για τη δηµόσια υγεία. Υγιεινή των µεθόδων ε̟εξεργασίας του γάλακτος και µέθοδοι
εκτίµησής της.
Ασκήσεις: Μέτρηση της τιµής του pH του γάλακτος. Μέτρηση της οξύτητας του γάλακτος (µέθοδοι
Soxhlet-Henkel και Dornic). Μέτρηση ειδικού βάρους του γάλακτος. Προσδιορισµός του λί̟ους
του γάλακτος (µέθοδος Gerber). Προσδιορισµός του λί̟ους των τυριών. Προσδιορισµός του
στερεού υ̟ολείµµατος του γάλακτος (συνολικό στερεό υ̟όλειµµα, στερεό υ̟όλειµµα άνευ λί̟ους).
Έλεγχος για νοθεία του γάλακτος. Εκτίµηση της α̟οτελεσµατικότητας της ̟αστερίωσης, δοκιµή
της φωσφατάσης (µέθοδος Lactognost). Προσδιορισµός του χλωριούχου νατρίου στα τυριά.
Μικροβιολογικές εξετάσεις του γάλακτος (̟ροσδιορισµός ολικής µικροβιακής χλωρίδας του
γάλακτος,

αρίθµηση

κολοβακτηριοειδών).

Παρασκευή

γιαούρτης.

Ε̟ίσκεψη

σε

γαλακτοβιοµηχανία.
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
∆ιαλέξεις: Εισαγωγή στη φαρµακολογία,. Φαρµακοτεχνικές µορφές φαρµάκων. Φαρµακοκινητική,
φαρµακοδυναµική, αλληλε̟ιδράσεις φαρµάκων. Μηχανισµοί δράσης των φαρµάκων. Ανά̟τυξη
και έγκριση νέων φαρµάκων. Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα: χολινεργικά φάρµακα, φάρµακα του
συµ̟αθητικού συστήµατος, φάρµακα του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ηρεµιστικά, γενικά
αναισθητικά, ο̟ιοειδή, αντισ̟ασµωδικά). Φάρµακα του ̟ε̟τικού συστήµατος. Αναλγητικά,
αντιφλεγµονώδη, αντιισταµινικά. Φάρµακα ̟ου δρουν στο αίµα, φάρµακα ̟ου δρουν στο
κυκλοφορικό σύστηµα. Φάρµακα ̟ου δρουν στο ουρο̟οιητικό και στο ανα̟νευστικό σύστηµα.
Ενδοκρινείς ορµόνες, φαρµακολογία του ανα̟αραγωγικού συστήµατος, φάρµακα ̟ου
χρησιµο̟οιούνται για την ανά̟τυξη. Βιταµίνες, ηλεκτρολύτες, το̟ικά αναισθητικά. Φάρµακα ̟ου
δρουν στον οφθαλµό και στο δέρµα. Αντινεο̟λασµατικά και ανοσοκατασταλτικά φάρµακα.
Εισαγωγή στην αντιµικροβιακή χηµειοθερα̟εία, ̟ενικιλλίνες, κεφαλοσ̟ορίνες και κεφαµυκίνες,
αµινογλυκοζίτες,
αντιµικροβιακά

µακρολίδια,
διάφορης

λινκοζαµίνες,

δοµής,

κινολόνες,

ανθελµινθικά,

τετρακυκλίνες,

αντικοκκιδιακά,

σουλφοναµίδες,

αντιτρυ̟ανοσωµικά,
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αντι̟υρο̟λασµατικά,

αντιϊστοµοναδικά,

αντιλεϊσµανιακά,

εκτο̟αρασιτοκτόνα,

αντιµυκητιασικά, αντιϊικά, εµβόλια, αντιση̟τικά και α̟ολυµαντικά.
Ασκήσεις: Περιγραφή των φαρµακευτικών µορφών. Φαρµακοκινητική. Χρήση φαρµακοκινητικών
̟αραµέτρων µε την χρήση υ̟ολογιστή, Χρήση φαρµάκων στο σ̟ερµατικό ̟όρο µε τη χρήση
υ̟ολογιστή. Αντιµικροβιακά. Προσδιορισµός της δράσης των αντιβιοτικών σε υγρές καλλιέργειες
ανθεκτικών ή ευαίσθητων βακτηριακών στελεχών. Αντιβιόγραµµα, Φάρµακα του κεντρικού
νευρικού συστήµατος: ισχυρά ηρεµιστικά (µελέτη της δράσης τους στην αυθόρµητη κινητική
δραστηριότητα ̟οντικών µε την βοήθεια κινησιογραφικής συσκευής).
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ I
∆ιαλέξεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: ειδική ̟αθολογία µικρών µηρυκαστικών
(µεθοδολογία κλινικής εξέτασης, εργαστηριακές εξετάσεις, στοιχεία κλινικής φαρµακολογίας,
εµβολιακό και αντι̟αρασιτικό ̟ρόγραµµα, κλωστηριδιακά νοσήµατα, εντερίτιδα αρνιών και
εριφίων,

βακτηριακά

νοσήµατα

άκρων,

̟αθολογία

νευρικού

συστήµατος,

̟αθολογία

ανα̟νευστικού συστήµατος, αναιµία, εκτο̟αρασιτώσεις, ̟ροβλήµατα α̟ό υ̟ερκατανάλωση
υδατανθράκων, ζωονόσοι). (Β) Ειδική ̟αθολογία ζώων συντροφιάς: νευρολογία του σκύλου και
της γάτας (νευρολογική εξέταση, λήψη και εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ανατοµική εντό̟ιση
των αλλοιώσεων στο νευρικό ή το µυϊκό σύστηµα: εγκεφαλικό, υ̟οθαλαµικό, µεσεγκεφαλικό,
αιθουσαίο, ̟αρεγκεφαλιδικό, γεφυρο̟ροµηκικό, αυχενικό, αυχενοθωρακικό, θωρακοσφυϊκό,
οσφυοϊερό, νευρο̟αθητικό σύνδροµο, µυο̟αθητικό, ̟αροξυστικό, ̟ολυεστιακό σύνδροµο,
εγκεφαλο̟άθειες: συγγενείς και κληρονοµικές, φλεγµονώδεις, εκφυλιστικές, αγγειογενείς,
διαγνωστική ̟ροσέγγιση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση του αιθουσαίου συνδρόµου, διαταραχές
της ακοής, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση του ̟αρεγκεφαλιδικού
συνδρόµου, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση των ̟αροξυστικών
συνδρόµων, µυελο̟άθειες: συγγενείς και κληρονοµικές, εκφυλιστικές, µηνιγγοµυελίτιδες,
φροντίδα τετρα̟ληγικού ή ̟αρα̟ληγικού ζώου, ̟εριφερικές νευρο̟άθειες, ̟αθήσεις των
νευροµυϊκών συνάψεων, µυο̟άθειες, ̟αθήσεις του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος), διαταραχές
συµ̟εριφοράς του σκύλου και της γάτας (ταξινόµηση, γενικές αρχές της θερα̟ευτικής
αντιµετώ̟ισης, ε̟ιθετικότητα στο σκύλο και τη γάτα, καταστροφική συµ̟εριφορά στο σκύλο,
ούρηση και αφόδευση εκτός άµµου στη γάτα, δερµατικές εκδηλώσεις των διαταραχών της
συµ̟εριφοράς: δερµατίτιδα α̟ό λείξη των άκρων στο σκύλο, κυνήγηµα και τραυµατισµός της
ουράς στο σκύλο, ψυχογενής αλω̟εκία-δερµατίτιδα στη γάτα).
Ασκήσεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: συζήτηση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό
ε̟ί̟εδο και ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και νοσηλεία ζώων ̟ου ̟ροσκοµίζονται
στις κλινικές, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές, ̟αρουσιάσεις εργασιών α̟ό τους φοιτητές. (Β) Ειδική
35

̟αθολογία ζώων συντροφιάς: ̟αρουσίαση βιντεοσκο̟ηµένων νευρολογικών ̟εριστατικών και
διαταραχών της συµ̟εριφοράς σε σκύλους και γάτες.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
∆ιαλέξεις: Περιγραφή των µακροσκο̟ικών και µικροσκο̟ικών αλλοιώσεων ̟ου ̟ροκαλούνται
α̟ό διάφορα νοσήµατα και σύνδροµα στα όργανα και τους ιστούς του ανα̟νευστικού, του
̟ε̟τικού, του κυκλοφορικού, του ουρο̟οιητικού και του γεννητικού συστήµατος, των µαστικών
αδένων, του δέρµατος, των οστών και των µυών, των ενδοκρινών αδένων, του νευρικού
συστήµατος και των αισθητηρίων οργάνων.
Ασκήσεις: Ε̟ίδειξη ̟ρο̟λασµάτων και διαφανειών µε µακροσκο̟ικές και µικροσκο̟ικές
αλλοιώσεις, καθώς και τεχνικές λήψης και α̟οστολής υλικών για ειδικές εξετάσεις σε
̟αθολογοανατοµικά εργαστήρια.
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ – Υ∆ΡΟΒΙΑ ΠΑΝΙ∆Α - Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
∆ιαλέξεις: Γενικό µέρος. Εισαγωγή στην ιχθυολογία (συστηµατική, ορολογία, σωµατοµετρία και
εξωτερική µορφολογία, κίνηση στο υδρόβιο ̟εριβάλλον). Γενική ανατοµία ψαριών. Γενική
ανατοµία άλλων εκτρεφόµενων υδρόβιων οργανισµών. ∆έρµα και σωµατικά εξαρτήµατα
(φυσιολογία, ιστολογία). Πτερύγια και άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ερειστικό σύστηµα, τύ̟οι
ερειστικών συστηµάτων. Μυϊκό σύστηµα, τύ̟οι µυϊκού ιστού, φυσιολογία, ιστολογία.
Ανα̟νευστικό σύστηµα, φυσιολογία, ιστολογία. ∆ιαφορές µεταξύ θαλασσίων ειδών και ειδών
εσωτερικών υδάτων. Νευρικό σύστηµα. Αισθήσεις και αισθητήρια όργανα σε Τελεόστεα και
Χονδριχθύες. Κυκλοφορικό και αιµο̟οιητικό σύστηµα, φυσιολογία, ιστολογία. Α̟εκκριτικό
σύστηµα, φυσιολογία, ιστολογία. ∆ιαφορές µεταξύ θαλασσίων ειδών και ειδών εσωτερικών
υδάτων. Πε̟τικό σύστηµα, φυσιολογία, συγκριτική ανατοµία. Ενδοκρινικό σύστηµα. ∆ιαφορές
χερσαίων – υδρόβιων οργανισµών. Νεφρική λειτουργία και διαφορές χερσαίων – υδρόβιων
οργανισµών.

Θαλάσσια

υδατοκαλλιέργειας.

Τύ̟οι

θηλαστικά

(ανατοµία,

υδατοκαλλιεργητικών

φυσιολογία).
συστηµάτων.

Ειδικό

Κριτήρια

µέρος.

Αρχές

ε̟ιλογής

θέσης

εγκατάστασης. Χειρισµός και ̟οιότητα νερού. Κατασκευαστικές και λειτουργικές αρχές
υδατοκαλλιεργητικών

συστηµάτων.

Υδατοκαλλιεργητικά

συστήµατα:

αρχές

διατροφής,

ανα̟αραγωγής, γενετικής και διαχείρισης εκτρεφόµενων ̟ληθυσµών. Οικονοµική διαχείριση
(κόστος ̟αγίων, τρέχοντα και λειτουργικά έξοδα, α̟όσβεση). Πώληση ̟ροϊόντος, ̟ροώθηση.
Χρόνος ̟αραγωγής και οικονοµικά µεγέθη. Συστήµατα εκτροφής ευρύαλων µεσογειακών ειδών
(τσι̟ούρα, λαυράκι, άλλα Sparidae). Παραγωγή ζωντανής τροφής σε εκκολα̟τήρια. Συστήµατα
εκτροφής σαλµονοειδών. Αρχές εκτροφής χελιών και άλλων ειδών θερµών υδάτων (κυ̟ρινοειδή,
γατόψαρα, τιλά̟ιες). Τρο̟ικά και διακοσµητικά ψάρια. Εκτροφή σε ̟λωτούς ιχθυοκλωβούς.
Συστήµατα ιχθυοκλωβών ανοιχτής θάλασσας. Νέα είδη. Εκτροφή διθύρων, µαλακίων,
καρκινοειδών, εχινοδέρµων. Εκτροφή άλλων υδρόβιων οργανισµών (σαλιγκάρια, βατράχια).
36

Ασκήσεις: Εξωτερική και εσωτερική ανατοµία διαφόρων ειδών: σαλµονοειδή, κυ̟ρινοειδή,
ευρύαλα µεσογειακά. Εξωτερική και εσωτερική ανατοµία άλλων εκτρεφόµενων ειδών: δίθυρα
µαλάκια, κεφαλό̟οδα, δεκά̟οδα καρκινοειδή, εχινόδερµα. Σωµατοµετρικά µεγέθη ψαριών.
Αλλοµετρία. Σχέση µήκους µε βάρος. Εκτίµηση δείκτη ευρωστίας, εδικού ρυθµού αύξησης και
γοναδοσωµατικού δείκτη. Εξίσωση Von Bertalanffy. Προσδιορισµός ηλικίας ψαριών (λέ̟ια,
ωτόλιθοι, ακτίνες ̟τερυγίων, βραγχιοκαλύµατα). Παρατήρηση ιστολογικών ̟αρασκευασµάτων
(βράγχια, δέρµα). Παρατήρηση ιστολογικών ̟αρασκευασµάτων (καρδιά, ̟ε̟τικό σύστηµα,
γονάδες). Παρατήρηση ιστολογικών ̟αρασκευασµάτων (νευρικός ιστός, νεφρά, χοληδόχος κύστη,
νηκτική κύστη, αισθητήρια όργανα). Παρατήρηση ιστολογικών ̟αρασκευασµάτων (ή̟αρ,
σ̟λήνας, ̟αγκρεατικά κύτταρα, µυϊκός ιστός). Οργάνωση εφαρµοσµένου ̟ρογράµµατος
διατροφής σε ε̟ί̟εδο ̟αραγωγικής µονάδας. Video: εκτροφή σαλµονοειδών και εντατική
εκτροφή χελιών. Video και CD: ̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις υδατοκαλλιεργειών. Video:
εµβολιασµός ψαριών. CD: ευζωΐα και αναισθησία ψαριών.
ΛΟΙΜΩ∆Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ II
∆ιαλέξεις: Λοιµώδη νοσήµατα των ζώων, τα ο̟οία οφείλονται σε βακτήρια, ιούς και µύκητες, µε
έµφαση στην αιτιολογία, στην ̟αθογένεια, στην ε̟ιζωοτιολογία, στην εργαστηριακή διάγνωση
και στη σχέση τους µε τη δηµόσια υγεία, καθώς και στοιχεία συµ̟τωµατολογίας, ̟ρόληψης και
θερα̟είας τους. Τα νοσήµατα αφορούν στο ̟ε̟τικό, το κυκλοφορικό, το νευρικό και το
µυοσκελετικό σύστηµα όλων των ειδών των ζώων, καθώς και στα ̟ολυσυστηµατικά νοσήµατα
όλων των ειδών των ζώων.
Ασκήσεις: Ε̟ιδείξεις σχετικές µε τη διαγνωστική και την ̟αθογένεια των λοιµωδών νοσηµάτων.
Ε̟ισκέψεις σε διαγνωστικά εργαστήρια και σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
∆ιαλέξεις: Μορφολογία, ανατοµία και φυσιολογία της µέλισσας. Βιολογία του µελισσιού. ∆ιατροφή
και τροφοδότηση µελισσιού. Βασικές γνώσεις διαχείρισης µελισσοκοµείου. Ασθένειες και εχθροί
της µέλισσας και του γόνου. Τοξικώσεις µελισσιού. Αµυντικοί µηχανισµοί µελισσιού. Παθογένεια
και ε̟ιδηµιολογία στο µελίσσι. Μέτρα υγιεινής και ̟ρόληψης µεταδοτικών νοσηµάτων.
Ασκήσεις: Εφαρµογές στη µελισσοκοµία, κλινική εξέταση και λήψη δειγµάτων για εργαστηριακή
διάγνωση νοσηµάτων της µέλισσας. Ε̟ίδειξη βασικών µελισσοκοµικών χειρισµών στο
µελισσοκοµείο.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
∆ιαλέξεις: Μέθοδοι συντήρησης των τροφίµων: φυσικές µέθοδοι (ψύξη, κατάψυξη, θερµική
ε̟εξεργασία, α̟οξήρανση), χηµικές µέθοδοι (αλάτιση-αλι̟άστωση, κά̟νιση), βιολογικές µέθοδοι
(µικροβιολογικές καλλιέργειες εκκίνησης). Τεχνικές και ε̟ίδραση στα τρόφιµα. Τεχνολογία του
κρέατος: οργάνωση και λειτουργία σφαγείων, ταξινόµηση και τεµαχισµός σφαγίων, δοµή και
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χηµική σύσταση του µυϊκού ιστού και του κρέατος, µεταβολές του κρέατος µετά την σφαγή,
ιδιότητες του κρέατος (φυσικοχηµικές, µηχανικές, λειτουργικές, οργανολη̟τικές), µέθοδοι
ε̟εξεργασίας του κρέατος (θέρµανση, ακτινοβόληση) και ε̟ίδρασή τους στο κρέας, ταξινόµηση
των ̟ροϊόντων κρέατος και τεχνολογίες ̟αραγωγής (̟ρώτες, βοηθητικές και ̟ρόσθετες ύλες και
στάδια ̟αρασκευής), συντήρηση των ̟ροϊόντων κρέατος. Τεχνολογία αλιευµάτων: χηµική
σύσταση της σάρκας των αλιευµάτων, µέθοδοι συντήρησης των αλιευµάτων (ψύξη, κατάψυξη,
αλάτιση, κά̟νιση, θερµική ε̟εξεργασία-κονσερβο̟οίηση), τεχνολογίες ̟αραγωγής ειδικών
ιχθυοσκευασµάτων.
Ασκήσεις: Μέτρηση της τιµής του pH στο κρέας και τα ̟ροϊόντα του (DFD, PSE κρέας). Χηµική
ανάλυση τροφίµων: ̟ροσδιορισµός της ̟εριεκτικότητας σε ̟ρωτεΐνες, τέφρα, υγρασία και του
λί̟ος στο κρέας και τα ̟ροϊόντα του. Βασικές µικροβιολογικές εξετάσεις σε κρέας και ̟ροϊόντα
κρέατος. Ικανότητα συγκράτησης ύδατος (ΙΣΥ): σηµασία για την τεχνολογία του κρέατος
(µέτρηση σε κρέας και ε̟ίδραση της ̟ροσθήκης άλατος και φωσφορικών αλάτων). Ταξινόµηση
σφαγίων σε εµ̟ορικές κλάσεις. Τεµαχισµός σφαγίου βοοειδών, ̟ροβάτων και χοίρων: ε̟ίδειξη.
Ταξινόµηση των ̟ροϊόντων κρέατος. Προσδιορισµός χλωριούχου νατρίου σε αλί̟αστα ̟ροϊόντα.
Έλεγχος βαθµού α̟οστείρωσης κονσερβο̟οιηµένων τροφίµων. Έλεγχος ραφών κονσερβών.
Προσδιορισµός του χρώµατος του κρέατος και των ̟ροϊόντων του µε χρωµατοµέτρηση.
Εφαρµογή συστήµατος HACCP στη βιοµηχανία του κρέατος και των ̟ροϊόντων του. Ε̟ίσκεψη σε
αλλαντοβιοµηχανία.
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
∆ιαλέξεις: Εισαγωγή στην τοξικολογία. Προέλευση των τοξικών ουσιών, αρχές της τοξικολογίας,
µηχανισµοί τοξικότητας, εκτίµηση της ε̟ικινδυνότητας. Α̟ορρόφηση, κατανοµή και α̟έκκριση
τοξικών ουσιών. Βιοµετατρο̟ή των ξενοβιοτικών, τοξικοκινητική, αρχές θερα̟είας και
α̟οτοξίνωσης. Χηµική καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τερατογένεση, τοξικότητα σε ή̟αρ,
νεφρούς, νευρικό σύστηµα, ανα̟νευστικό σύστηµα, αιµο̟οιητικό σύστηµα, ανοσο̟οιητικό
σύστηµα, οφθαλµό, κυκλοφορικό σύστηµα, δέρµα, ανα̟αραγωγικό και ενδοκρινικό σύστηµα.
Τοξικές ε̟ιδράσεις των ̟αρασιτοκτόνων, µετάλλων, διαλυτών και αερίων. ∆ηλητηριώδη φυτά,
µυκοτοξίνες, διοξίνες. Αναλυτική τοξικολογία.
Ασκήσεις: Εκ̟όνηση βιβλιογραφικής µελέτης, µετά α̟ό χωρισµό των φοιτητών σε οµάδες:
συζήτηση για το αντικείµενο της µελέτης και ̟ροφορική ̟αρουσίαση.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ II
∆ιαλέξεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: ειδική ̟αθολογία βοοειδών (µεθοδολογία
κλινικής εξέτασης, εργαστηριακές εξετάσεις, στοιχεία κλινικής φαρµακολογίας, εµβολιακό και
αντι̟αρασιτικό

̟ρόγραµµα,

χρόνια

α̟ίσχναση

και

µείωση

α̟οδόσεων,

στοµατίτιδα,
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φαρυγγίτιδα, ̟αράλυση φάρυγγα, οισοφαγίτιδα, ατονία µεγάλης κοιλίας, αδράνεια µικροβιακής
χλωρίδας,

δυσ̟ε̟τική

οξέωση,

µετεωρισµός,

δυσ̟ε̟τική

αλκάλωση,

τραυµατική

κεκρυφαλο̟εριτονίτιδα, ̟αθολογία ανα̟νευστικού συστήµατος, λι̟ώδης εκφύλιση ή̟ατος,
downer cow syndrome, µετατό̟ιση ηνύστρου, διάρροιες νεογέννητων µόσχων, διάρροιες
ενηλίκων βοοειδών, δυσεντερία του χειµώνα, αιµορραγικό σύνδροµο, ̟αθολογία ουρο̟οιητικού
συστήµατος,

̟αθολογία

κυκλοφορικού

συστήµατος,

νευρολογική

εξέταση

βοοειδών,

συµ̟τωµατολογία νοσηµάτων νευρικού συστήµατος, κλινική εικόνα νοσηµάτων νευρικού
συστήµατος, δερµατολογία, ̟αθήσεις κατώτερου τµήµατος των άκρων, ζωονόσοι σχετιζόµενες µε
βοοειδή, κλινική εικόνα - διάγνωση - έλεγχος και δηµόσια υγεία ε̟ιλεγµένων λοιµωδών
νοσηµάτων

βοοειδών:

κακοήθης

καταρροϊκός

̟υρετός,

λε̟τοσ̟είρωση,

βρουκέλωση,

ακτινοβακίλωση, ακτινοµύκωση, τριχοφυτίαση, θηλωµάτωση). (Β) Ειδική ̟αθολογία ζώων
συντροφιάς: δερµατολογία του σκύλου και της γάτας (διαγνωστική ̟ροσέγγιση των
δερµατο̟αθειών: ιστορικό, εξέταση του τριχώµατος, εξέταση του δέρµατος, τριχόγραµµα, λήψη
υλικών για κυτταρολογική εξέταση και λήψη βιοψιών δέρµατος, κνησµώδεις δερµατο̟άθειες:
ε̟ι̟ολής βακτηριακές δερµατίτιδες στο σκύλο, εν τω βάθει βακτηριακές δερµατίτιδες στο σκύλο,
διαγνωστική ̟ροσέγγιση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση των βακτηριακών δερµατίτιδων στο
σκύλο, δερµατίτιδα α̟ό Malassezia στο σκύλο, σαρκο̟τική ψώρα στο σκύλο, ωτοδηκτική ψώρα
στο σκύλο και τη γάτα, ερεθιστική δερµατίτιδα α̟ό ε̟αφή στο σκύλο και τη γάτα, ̟υοτραυµατική
δερµατίτιδα στο σκύλο, ατο̟ική δερµατίτιδα στο σκύλο, τροφική αλλεργία - δυσανεξία στο σκύλο,
αλλεργική α̟ό ψύλλους δερµατίτιδα στο σκύλο, αλλεργικές δερµατίτιδες και δερµατολογικά
σύνδροµα ̟ου συνοδεύουν τις κνησµώδεις δερµατο̟άθειες στη γάτα, δερµατο̟άθειες ̟ου
χαρακτηρίζονται α̟ό υ̟οτρίχωση - αλω̟εκία: δερµατοφυτίαση στο σκύλο και τη γάτα,
δεµοδήκωση στο σκύλο, αλω̟εκία µετά α̟ό κούρεµα στο σκύλο, µη αυτο̟ροκαλούµενη
συµµετρική υ̟οτρίχωση - αλω̟εκία στη γάτα, διαταραχές της κερατινο̟οίησης: σµηγµατόρροια
στο σκύλο, λεϊσµανίωση στο σκύλο, ακµή στη γάτα, δερµατο̟άθειες ̟ου χαρακτηρίζονται α̟ό
κηλίδες, βλατίδες ή φλύκταινες: ε̟ι̟ολής φλυκταινώδης δερµατίτιδα στο σκύλο, φυλλώδης
̟έµφιγα στο σκύλο και τη γάτα, φαρµακευτική δερµατίτιδα στο σκύλο και τη γάτα,
δερµατο̟άθειες ̟ου χαρακτηρίζονται α̟ό συρίγγια: υ̟οδερµατίτιδα, υ̟οδόρια α̟οστήµατα στη
γάτα, ανασαρκοειδές των κυναρίων, διαγνωστική ̟ροσέγγιση των δερµατο̟αθειών ̟ου
χαρακτηρίζονται α̟ό έλκη και διαβρώσεις, διαγνωστική ̟ροσέγγιση των δερµατο̟αθειών ̟ου
χαρακτηρίζονται

α̟ό

διαταραχές

των

χρωστικών

του

δέρµατος,

δερµατο̟άθειες

̟ου

χαρακτηρίζονται α̟ό ̟οµφούς, µάζες ή όγκους: κνίδωση - αγγειογενές οίδηµα στο σκύλο και τη
γάτα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα στη γάτα, νεο̟λάσµατα σµηγµατογόνων αδένων στο σκύλο,
σάρκωµα στα σηµεία εγχύσεων στη γάτα, λί̟ωµα στο σκύλο, µαστοκύττωµα στο σκύλο και τη
γάτα, ιστιοκύττωµα στο σκύλο, έξω ωτίτιδα στο σκύλο και τη γάτα), ενδοκρινολογία και
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µεταβολικά νοσήµατα του σκύλου και της γάτας (ε̟ίκτητος υ̟οθυρεοειδισµός στο σκύλο,
υ̟ερφλοιοε̟ινεφριδισµός στο σκύλο, σακχαρώδης διαβήτης στο σκύλο και τη γάτα, ορµονικής
αιτιολογίας αλω̟εκία στο σκύλο, υ̟ερθυρεοειδισµός στη γάτα, υ̟οφλοιοε̟ινεφριδισµός στο
σκύλο και τη γάτα, ̟αχυσαρκία στο σκύλο και τη γάτα), οστεοαρθρο̟αθολογία του σκύλου και
της γάτας (µη τραυµατικής αιτιολογίας ̟αθήσεις των οστών στο σκύλο και τη γάτα: τροφογενείς
οστεοδυστροφίες, διαγνωστική ̟ροσέγγιση των αρθρο̟αθειών στο σκύλο και τη γάτα, αρθρίτιδες
λοιµώδους αιτιολογίας στο σκύλο και τη γάτα, µη ελκώδεις άση̟τες αρθρίτιδες στο σκύλο και τη
γάτα: ιδιο̟αθής ανοσολογική ̟ολυαρθρίτιδα, ελκώδεις άση̟τες αρθρίτιδες στο σκύλο και τη
γάτα: ρευµατοειδής αρθρίτιδα).
Ασκήσεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: συζήτηση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό
ε̟ί̟εδο και ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και νοσηλεία ζώων ̟ου ̟ροσκοµίζονται
στις κλινικές, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές, ̟αρουσιάσεις εργασιών α̟ό τους φοιτητές. (Β) Ειδική
̟αθολογία ζώων συντροφιάς: κλινική εκ̟αίδευση σε διαφόρου αιτιολογίας ̟εριστατικά ̟ου
̟ροσκοµίζονται στην Κλινική.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι
∆ιαλέξεις: Γενική φυσιολογία ανα̟αραγωγής των θηλυκών θηλαστικών ζώων: ανα̟αραγωγικός
κύκλος, ενδοκρινολογία ανα̟αραγωγής. Ειδική φυσιολογία ανα̟αραγωγής της αγελάδας, της
̟ροβατίνας, της αίγας, της συός, της φοράδας, της σκύλας, της γάτας, της κουνέλας, των θηλυκών
θηλαστικών ζώων εργαστηρίου και των θηλυκών εξωτικών θηλαστικών ζώων: ενήβωση,
φυσιολογία της ανα̟αραγωγής ̟ριν την εγκυµοσύνη, γονιµο̟οίηση, φυσιολογία και διάγνωση
εγκυµοσύνης, φυσιολογία εµβρύου, φυσιολογία τοκετού, φυσιολογία λοχείας, ρύθµιση της
ανα̟αραγωγής. Φυσιολογία µαστικού αδένα και γαλακτο̟αραγωγής. Φυσιολογία των
νεογέννητων θηλαστικών ζώων. Φροντίδα νεογνών.
Ασκήσεις: Προ̟αιδευτικές ασκήσεις. Ασκήσεις στη λήψη ιστορικού και στη διαγνωστική
̟ροσέγγιση των ̟ροβληµάτων της ανα̟αραγωγής στα θηλαστικά ζώα. Κλινική εξέταση του
γεννητικού

συστήµατος

των

θηλυκών

θηλαστικών

ζώων.

Ανα̟αραγωγικοί

δείκτες.

Εργαστηριακές ασκήσεις.
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
∆ιαλέξεις: (Α) Γενική ιχθυο̟αθολογία. Εισαγωγή στην ιχθυο̟αθολογία: ορισµός, βασικές αρχές
διάγνωσης νοσηµάτων ιχθύων, ̟ηγές δειγµάτων, ̟ροϋ̟οθέσεις για την εκδήλωση νόσων,
̟ροβλήµατα,

στάδια

̟ροσέγγισης

της

διάγνωσης,

ιστορικό,

φύση

του

̟ροβλήµατος,

µακροσκο̟ικά ευρήµατα, ευθανασία ψαριών, νεκροψία, τεχνική νεκροψίας, άλλες εξετάσεις.
Μέθοδοι δειγµατοληψιών, στατιστικό µέγεθος δείγµατος. Μεθοδολογία εξέτασης ιχθυοτροφικών
εκµεταλλεύσεων: εκκολα̟τηρίων, σηµείων ̟άχυνσης, συσκευαστηρίων. Λήψη δειγµάτων και
µεταφορά τους. Ποιότητα νερού – δειγµατοληψία νερού. Λειτουργία ανοσο̟οιητικού
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συστήµατος. Ευζωία ψαριών και λοι̟ών υδρόβιων οργανισµών και θηλαστικών. Κανόνες ορθής
διαχείρισης και εκτροφής. Έλεγχος και ̟ιστο̟οίηση της ̟αραγωγής και συσκευασίας ̟ροϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας, σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α AGRO 4-1, AGRO 4-2 και AGRO 4-3 του
AGROCERT. Υδάτινο ̟εριβάλλον, ̟ροδιαγραφές και ̟οιότητα νερού για υδατοκαλλιέργεια. (Β)
Ειδική ιχθυο̟αθολογία. Ταξινόµηση ασθενειών. Μικροβιακά και µυκητιασικά νοσήµατα ιχθύων:
διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις. Μικροβιολογία νερού και ιλύος. Ιογενή
νοσήµατα ιχθύων: διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις. Νοσήµατα ιχθύων
οφειλόµενα σε ρικέτσιες ή χλαµύδιες: διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις.
∆ιατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα ιχθύων: διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις.
Πρωτοζωικά νοσήµατα ιχθύων: διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις. Παρασιτικά
νοσήµατα ιχθύων οφειλόµενα σε µονογενή ̟αράσιτα ή αρθρό̟οδα: διαφορική διάγνωση και
ιστολογικές αλλοιώσεις. Παρασιτικά νοσήµατα ιχθύων οφειλόµενα σε µετάζωα ή ενδο̟αράσιτα:
διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις. Νοσήµατα καρκινοειδών, µαλακίων και
αρθρό̟οδων υδρόβιων οργανισµών: διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις. Νοσήµατα
δίθυρων υδρόβιων οργανισµών, νοσήµατα υδρόβιων θηλαστικών και νοσήµατα οργανισµών
άγριας υδάτινης ̟ανίδας. Νοσήµατα τρο̟ικών ή διακοσµητικών ψαριών. Παρουσίαση
νοσηµάτων υδρόβιων οργανισµών και ιχθύων γλυκών νερών, ευρύαλων ψαριών και οργανισµών
θαλασσινού νερού. Παρουσίαση νοσηµάτων υ̟οχρεωτικής δήλωσης και νοσήµατα υδρόβιων
οργανισµών στην Ελλάδα. Χρήση κτηνιατρικών φαρµάκων και κατάλοι̟α αυτών στις
ιχθυοεκτροφές. Εναλλακτικές και βιολογικές θερα̟ευτικές µέθοδοι υδατοκαλλιεργειών. Ειδικά
νοσήµατα εκκολα̟τηρίων, υγιεινή ιχθυογεννητικών σταθµών, αρχές ̟ρόληψης / θερα̟είας στην
υδατοκαλλιέργεια, εµβολιασµοί ιχθύων. Ζωοανθρω̟ονόσοι. Στοιχεία ̟οιότητας και υγιεινής
υδάτινων ̟ροϊόντων, νερού και αλιευµάτων. Σχέση ρύ̟ανσης και ̟αθογόνων οργανισµών στα
υδάτινα οικοσυστήµατα, α̟όρριψη ληµµάτων σε υδάτινα οικοσυστήµατα και τρό̟οι ̟ροστασίας
τους, κυριότερες κατηγορίες ρύ̟ων. Οικοτοξικολογία. Κοινοτική νοµοθεσία για υδρόβια ζώα,
αλιεύµατα, νερό εκτροφής και ̟ροϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
Ασκήσεις: Τεχνικές νεκροψίας, αιµατοληψίας και δειγµατοληψίας. Πρακτική άσκηση φοιτητών σε
νεκροψία και δειγµατοληψία διαφόρων ειδών ιχθύων. Παραλαβή και µονιµο̟οίηση δειγµάτων
̟αθολογικών υλικών, νερού, ιλύος. Καλλιέργειες βακτηρίων, α̟οµόνωση µικροοργανισµών
υδρόβιων

οργανισµών.

Αντιβιογράµµατα,

ταυτο̟οίηση

µικροβίων,

ε̟ιχρίσµατα

ιστών,

κυτταροκαλλιέργειες, PCR, ιστο̟αθολογική ̟αρατήρηση ε̟ιλεγµένων µικροβιακών νοσηµάτων.
Εξέταση ιχθύων για ̟αράσιτα και ̟αρατήρηση µονιµο̟οιηµένων ̟αρασίτων. Εξέταση διθύρων,
καρκινοειδών, µαλακίων και αρθρο̟όδων. Θερα̟είες µε µ̟άνια, α̟ό το στόµα σε διάφορα
συστήµατα εκτροφής και ενυδρεία. Υ̟ολογισµός δοσολογιών φαρµάκων. Εµβολιασµοί ψαριών.
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Παρουσίαση κλινικών ̟εριστατικών. Ε̟ισκέψεις σε ιχθυοτροφικές µονάδες και σε µονάδες
µετα̟οίησης.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ I
∆ιαλέξεις: Τρό̟οι ̟ροσέγγισης κλινικών ̟εριστατικών. Μελέτη των ̟ιο σηµαντικών διατροφικών
νοσηµάτων και νοσηµάτων ̟ου οφείλονται σε βακτήρια ή µύκητες, σε ατοµικό ε̟ί̟εδο και σε
ε̟ί̟εδο εκτροφής, µε έµφαση στην ε̟ιδηµιολογία κάθε νόσου, στον τρό̟ο µετάδοσης, στα
συµ̟τώµατα και στις µακροσκο̟ικές αλλοιώσεις ̟ου συνοδεύουν το νόσηµα, καθώς και στην
κλινική, διαφορική διάγνωση και στην εφαρµοζόµενη ̟ρόληψη και θερα̟εία.
Ασκήσεις: Ε̟ισκέψεις σε συστηµατικές εκτροφές κρεο̟αραγωγών ή αυγο̟αραγωγών ορνίθων,
καθώς και ̟τηνών άλλων ειδών. Παρουσίαση κλινικών ̟εριστατικών και τρό̟ος αντιµετώ̟ισής
τους.
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
∆ιαλέξεις: Μελέτη των σηµαντικότερων ̟αρασιτικών νοσηµάτων των ζώων, καθώς και όσων
µεταδίδονται α̟ό τα ζώα στον άνθρω̟ο, ως ̟ρος την αιτιολογία, την ̟αθογένεια, την
ε̟ιζωοτιολογία και την κλινική εκδήλωσή τους. Τρό̟οι ελέγχου της εξά̟λωσης και
µεταδοτικότητας των ̟αρασιτώσεων στα ζώα και τον άνθρω̟ο, θερα̟ευτικές αγωγές, αιτιολογική
διάγνωση στα ̟αρασιτικά νοσήµατα.
Ασκήσεις: Εφαρµογή εργαστηριακών µεθόδων διερεύνησης και διαφορο̟οίησης των ̟αρασιτικών
νοσηµάτων.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ I - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
∆ιαλέξεις: Γενικές αρχές αναισθησιολογίας των ζώων. Μηχανική συγκράτηση των ζώων. Το̟ική
αναισθησία.

Εισ̟νευστικά

και

ενέσιµα

αναισθητικά

και

συσκευές

χορήγησής

τους.

Προαναισθητική εκτίµηση και ̟ροαναισθητική αγωγή και ετοιµασία του ασθενούς. Προνάρκωση,
ηρέµηση και αναλγησία. Στάδια γενικής αναισθησίας και διεγχειρητική ̟αρακολούθηση.
Ατυχήµατα αναισθησίας και αντιµετώ̟ισή τους. Γενική αναισθησία σκύλου, γάτας, αλόγου,
µηρυκαστικών, χοίρου, µικρών κατοικίδιων θηλαστικών, ερ̟ετών, αµφιβίων, ιχθύων και
ασ̟όνδυλων. ∆ιατροφική υ̟οστήριξη του σκύλου και της γάτας. Θερα̟εία µε υγρά και
ηλεκτρολύτες. Κυκλοφορική κατα̟ληξία. Αντισηψία και ασηψία. Εγκαταστάσεις και εξο̟λισµός.
Υλικά και τεχνικές ραφής, αιµόσταση.
Ασκήσεις: Ξενάγηση στους χώρους της Χειρουργικής Κλινικής και ανάλυση δελτίων Χειρουργικής
Κλινικής. Εκµάθηση υ̟ολογισµού δόσεων αναισθητικών φαρµάκων και υγρών, ε̟ίδειξη
σκευασµάτων και µέσων χορήγησής τους. Ε̟ίδειξη αναισθητικού µηχανήµατος και λοι̟ών
συσκευών και υλικών χορήγησης εισ̟νευστικής αναισθησίας. Ε̟ίδειξη και εφαρµογή τεχνικών
συγκράτησης σκύλου και γάτας. Εκτίµηση βαθµού αφυδάτωσης. Ε̟ίδειξη και εφαρµογή τεχνικών
έγχυσης φαρµάκων. Ε̟ίδειξη εγκατάστασης και διατήρησης ενέσιµης και εισ̟νευστικής
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αναισθησίας και εφαρµογή διασωλήνωσης τραχείας. Ε̟ίδειξη και εφαρµογή τεχνικών ελέγχου
αντανακλαστικών και ζωτικών λειτουργιών και εκτίµησης βάθους αναισθησίας. Ε̟ίδειξη
λειτουργίας µηχανηµάτων. Ε̟ίδειξη τεχνητής ανα̟νοής και καρδιο̟νευµονικής αναζωογόνησης
και αντιµετώ̟ισης ά̟νοιας και αναγωγής. Ε̟ίδειξη κλιβάνων και ετοιµασίας τρα̟εζιού
χειρουργικών εργαλείων. Ε̟ίδειξη τεχνικής αντισηψίας χειρουργικού ̟εδίου και ̟ροετοιµασίας
χειρουργού. Ε̟ίδειξη χειρουργικών εργαλείων και τρό̟ου χρήσης τους. Ε̟ίδειξη υλικών ραφής
και ε̟ίδειξη και εφαρµογή τεχνικών ραφής και αιµόστασης. Εξέταση κλινικών ̟εριστατικών,
εφαρµογή αναισθησίας, εντατικής θερα̟είας, µετεγχειρητικής φροντίδας και νοσηλείας,
̟αρακολούθηση χειρουργικών ε̟εµβάσεων.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
∆ιαλέξεις: Αρχές ακτινοφυσικής και ̟ροστασίας α̟ό την ακτινοβολία. Λήψη και εµφάνιση
ακτινογραφηµάτων.

Ο̟τική

αντίληψη,

ανάγνωση

και

ερµηνεία

ακτινογραφηµάτων.

Α̟εικονιστική ανατοµική. Αρχές υ̟ερηχοτοµογραφίας. Φυσιολογική ακτινολογική εικόνα των
µακρών οστών, χρόνοι ασβεστο̟οίησης κέντρων του σκελετού, οστική υ̟ερτροφία, ατροφία,
δυστροφία. Οστεοχόνδρωση, κατάγµατα, διάγνωση, στάδια ̟ώρωσης. Ειδικές ̟αθολογικές
καταστάσεις, νεο̟λάσµατα των οστών. Οστική νέκρωση λόγω κατάγµατος, αση̟τική νέκρωση
κεφαλής µηριαίου, ̟ρώιµη σύγκλειση ε̟ιφύσεων. ∆υσ̟λασία αρθρώσεων, οστεοµυελίτιδα,
̟νευµονική υ̟ερτροφική οστεο̟άθεια. Νόσοι των οστών ̟ου οφείλονται σε διαιτητικά ή
ορµονικά αίτια, άλλες ̟αθολογικές καταστάσεις των οστών. ∆ιάγνωση ̟αθήσεων των άκρων του
αλόγου. Ηωσινοφιλική ̟ανοστεΐτιδα, διάγνωση εξαρθρηµάτων και άλλων ̟αθήσεων των
αρθρώσεων.

Ακτινοδιαγνωστική ανα̟νευστικού συστήµατος και θωρακικής κοιλότητας,

κυκλοφορικού

συστήµατος,

κεντρικού

νευρικού

συστήµατος,

γεννητικού

συστήµατος,

ουρο̟οιητικού συστήµατος, ̟ε̟τικού συστήµατος, ή̟ατος, σ̟λήνα και κοιλιακής κοιλότητας.
Ασκήσεις: Ε̟ίδειξη λειτουργίας ακτινολογικής συσκευής, εµφανιστηρίου ακτινογραφηµάτων και
συσκευής υ̟ερηχογραφίας, ε̟ίδειξη ειδικών µεθόδων α̟εικονιστικής διαγνωστικής και µελέτη
ακτινογραφηµάτων και υ̟ερηχογραφηµάτων υγιών και ασθενών ζώων.
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
∆ιαλέξεις: Η χρήση της βιοψίας ως διαγνωστικής µεθόδου στην κτηνιατρική των ζώων συντροφιάς.
Εισαγωγή στη χειρουργική ̟αθολογοανατοµική. Γενικές αρχές διαγνωστικής κυτταρολογίας και
ειδική κυτταρο̟αθολογία σκύλου και γάτας. Τεχνικές νεκροτοµικής εξέτασης. Περιγραφική
ορολογία αλλοιώσεων και η αξία της µορφολογικής διάγνωσης. Νεκροτοµικά ευρήµατα µε ή
χωρίς διαγνωστική αξία. Μελέτη των µακροσκο̟ικών και µικροσκο̟ικών αλλοιώσεων των
οργάνων των ζώων, µε στόχους τη διερεύνηση της αιτιο̟αθογένειας και τη διάγνωση διαφόρων
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νοσηµάτων (διαγνωστική ̟αθολογοανατοµική) σε σκύλους, γάτες, ι̟̟οειδή, εξωτικά ζώα και ζώα
άγριας ̟ανίδας.
Ασκήσεις: Εκ̟αίδευση σε νεκροτοµές ζώων, µελέτη κυτταρολογικών ε̟ιχρισµάτων.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ III
∆ιαλέξεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: ειδική ̟αθολογία χοίρων (µεθοδολογία
κλινικής εξέτασης, εργαστηριακές εξετάσεις, στοιχεία κλινικής φαρµακολογίας, εµβολιακό και
αντι̟αρασιτικό ̟ρόγραµµα, ανα̟νευστικό - ανα̟αραγωγικό σύνδροµο, νόσος Αujeszky,
λοίµωξη α̟ό κυκλοϊό, ερυθρά, σαλµονέλωση, νόσος Glasser, λοίµωξη α̟ό Μycoplasma hyorhinis,
σηψαιµία α̟ό Esherichia coli, άνθρακας, λοίµωξη α̟ό Clostridium novyi, ακτινοβακίλλωση,
εγκεφαλοµυοκαρδίτιδα, ̟ανώλη - αφρικανική ̟ανώλη, ε̟ερυθροζωονόσος, ̟αρασιτισµός α̟ό
Cysticercus cellulosae, ̟αρασιτισµός α̟ό Stephanurus dentatus, αναιµία των χοιριδίων, σύνδροµο
κατα̟όνησης, τοξικώσεις, οι κυριότερες ̟αθολογικές καταστάσεις ανά σύστηµα). (Β) Ειδική
̟αθολογία ζώων συντροφιάς: ̟αθολογία του ̟ε̟τικού συστήµατος του σκύλου και της γάτας
(κλινικές εκδηλώσεις των ̟αθήσεων του ̟ε̟τικού συστήµατος, συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις,
γενικές αρχές ενδοσκό̟ησης του ̟ε̟τικού σωλήνα, ̟αθήσεις του φάρυγγα: φαρυγγίτιδα,
̟αθήσεις

του

οισοφάγου:

υ̟οκινητικότητα

οισοφάγου-µεγαοισοφάγος,

οισοφαγίτιδα,

οισοφαγίτιδα α̟ό Spirocerca lupi, ̟αθήσεις του στοµάχου: οξεία γαστρίτιδα, γαστρίτιδα α̟ό ξένα
σώµατα, γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη, χρόνια γαστρίτιδα, ατονία στοµάχου, ̟αθήσεις
του λε̟τού και του ̟αχέος εντέρου: οξεία µη ειδική, βακτηριδιακή, ιογενής, µυκητιασική και
̟αρασιτική εντερίτιδα και κολίτιδα, σύνδροµο οξείας αιµορραγικής γαστρεντερίτιδας, διάρροια
̟ου αντα̟οκρίνεται στα αντιβιοτικά, ιδιο̟αθής χρόνια φλεγµονώδης νόσος στοµάχου, λε̟τού
και ̟αχέoς εντέρου, λεµφαγγειεκτασία, κινητικές διαταραχές λε̟τού εντέρου-σύνδροµο βραχέος
εντέρου, ̟αθήσεις του ή̟ατος: η̟ατίτιδα, η̟ατική νέκρωση, οξεία η̟ατική ανε̟άρκεια,
χολαγγειοη̟ατίτιδα στη γάτα, χρόνια η̟ατίτιδα, χρόνια ενεργός η̟ατίτιδα, λι̟οείδωση ή̟ατος,
αναστοµώσεις ̟υλαίας φλέβας-η̟ατική εγκεφαλο̟άθεια, χρόνια η̟ατική ανε̟άρκεια-ασκίτης,
̟αθήσεις του ̟αγκρέατος: οξεία ̟αγκρεατίτιδα, χρόνια ̟αγκρεατίτιδα στη γάτα-τριαδίτιδα,
ανε̟άρκεια εξωκρινούς µοίρας ̟αγκρέατος), ̟αθολογία εξωτικών ειδών ζώων (δερµατο̟άθειες
και ̟αθήσεις των εσωτερικών οργάνων των µικρών τρωκτικών και των ερ̟ετών).
Ασκήσεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: συζήτηση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό
ε̟ί̟εδο και ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και νοσηλεία ζώων ̟ου ̟ροσκοµίζονται
στις κλινικές, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές, ̟αρουσιάσεις εργασιών α̟ό τους φοιτητές. (Β) Ειδική
̟αθολογία ζώων συντροφιάς: κλινική εκ̟αίδευση σε διαφόρου αιτιολογίας ̟εριστατικά ̟ου
̟ροσκοµίζονται στην Κλινική.
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ
∆ιαλέξεις: Παθολογία ανα̟αραγωγής και µαιευτική της αγελάδας, της ̟ροβατίνας, της αίγας και
της συός: νοσήµατα ή ̟αθήσεις ̟ου αφορούν στο γεννητικό σύστηµα ή άλλες καταστάσεις ̟ου
̟ροκαλούν µείωση της ανα̟αραγωγικής α̟όδοσης ή διαταραχή στην εξέλιξη της εγκυµοσύνης
και σχετίζονται µε µαιευτικά, µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά, µεταβολικά, τραυµατικά ή
διαχειριστικά αίτια και εκδηλώνονται ̟ριν, κατά ή µετά την εγκυµοσύνη - αιτιολογία,
οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία, διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος,
συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια υγεία.
Ασκήσεις: Κλινικές ασκήσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Κλινικές ασκήσεις στο εξωτερικό
ιατρείο της κλινικής. Εργαστηριακές ασκήσεις. Εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών
τεχνικών. Εφαρµογή ̟ρολη̟τικών και θερα̟ευτικών σχηµάτων. Αντιµετώ̟ιση µαιευτικών
̟εριστατικών. Μαιευτικές ε̟εµβάσεις.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ II
∆ιαλέξεις: Μελέτη νοσηµάτων ̟ου οφείλονται σε ιούς ή ̟αράσιτα, σε ατοµικό ε̟ί̟εδο και σε
ε̟ί̟εδο εκτροφής, µε έµφαση στην ε̟ιδηµιολογία κάθε νόσου, στον τρό̟ο µετάδοσης, στα
συµ̟τώµατα και στις µακροσκο̟ικές αλλοιώσεις ̟ου συνοδεύουν το νόσηµα, καθώς και στην
κλινική, διαφορική διάγνωση και στην εφαρµοζόµενη ̟ρόληψη και θερα̟εία.
Ασκήσεις: Ατοµικοί και οµαδικοί τρό̟οι εµβολιασµών και µεθοδολογία εφαρµογής τους στις
συστηµατικές εκτροφές. Ε̟ισκέψεις σε εκτροφές ̟τηνών όλων των ειδών. Παρουσίαση κλινικών
̟εριστατικών και τρό̟ος αντιµετώ̟ισής τους.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ I
∆ιαλέξεις: Ε̟ίδραση των συνθηκών εκτροφής, της µεταφοράς και της ανά̟αυσης στην ̟οιότητα
του ̟αραγόµενου κρέατος. Εξέταση των ζώων ̟ριν τη σφαγή. Αναισθητο̟οίηση, αφαίµαξη και
ε̟ιθεώρηση των σφαγίων. Χαρακτηρισµός και σήµανση των σφαγίων. Φυσιολογικές και µη
φυσιολογικές ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟αρατηρούνται κατά ή µετά την ε̟ιθεώρηση των σφαγίων.
Ασθένειες ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό βακτήρια, ιούς, ̟αράσιτα, ̟ρωτόζωα: αλλοιώσεις και ενέργειες
του ε̟ίσηµου κτηνιάτρου. Υγιεινή και ε̟ιθεώρηση των σφαγίων κουνελιών. Υγιεινή και
ε̟ιθεώρηση των σφαγίων θηραµάτων. ∆ιαφορές και διάκριση των σφαγίων των ζώων. Εφαρµογή
αρχής ανάλυσης κινδύνου - κρίσιµα σηµεία ελέγχου σε βιοµηχανικά σφαγεία. Ε̟αγγελµατικές
νόσοι.
Ασκήσεις: Εξέταση των ζώων ̟ρο της σφαγής. Έλεγχος στα στάδια σφαγής των ζώων. Ποιοτική
κατάταξη των σφαγίων βοοειδών, µικρών µηρυκαστικών, χοίρων. Κρεοσκο̟ικά ευρήµατα στα
σφάγια α̟ό ασθένειες ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό βακτήρια. Κρεοσκο̟ικά ευρήµατα στα σφάγια α̟ό
ασθένειες ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό ιούς. Κρεοσκο̟ικά ευρήµατα στα σφάγια α̟ό ασθένειες ̟ου
̟ροκαλούνται α̟ό ̟αράσιτα και ̟ρωτόζωα. Κατασχέσεις και ενέργειες του ε̟ίσηµου κτηνιάτρου.
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Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων κουνελιών. Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων θηραµάτων. Ε̟ίσκεψη
σε βιοµηχανία τροφίµων.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ II
∆ιαλέξεις:

Οστεοµυελίτιδα.

Πανοστεΐτιδα,

οστεοδυστροφία,

οστεο̟άθειες,

κύστεις

και

νεο̟λάσµατα οστών. Θλάση, τραύµα, διάστρεµµα και εξάρθρηµα αρθρώσεων. Αρθρίτιδες.
Εξαρθρήµατα, ώµου, αγκώνα, καρ̟ού, φαλάγγων, ισχίου και ε̟ιγονατίδας. ∆υσ̟λασία της
άρθρωσης του ισχίου. Νέκρωση κεφαλής µηριαίου. Ρήξεις χιαστών συνδέσµων, ε̟ιγονατιδικού
και ̟λάγιων συνδέσµων, κακώσεις µηνίσκων. Ορθο̟εδικές ε̟ιδέσεις. Γενικές αρχές, βασικές
χειρουργικές τεχνικές και χειρουργική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων των µυών και τενόντων.
Χωλότητες µηρυκαστικών, λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, κατάγµατα κεφαλής, σ̟ονδυλικής
στήλης, ̟ροσθίου και ο̟ισθίου άκρου, ειδικές φλεγµονώδεις νόσοι των οστών. Χειρουργικές
̟αθήσεις των µυών και των αρθρώσεων και ̟αθήσεις του κατώτερου τµήµατος του άκρου των
µηρυκαστικών. Παθήσεις µυών, τενόντων, τενόντιων ελύτρων και ορογόνων θυλάκων του
αλόγου. Παθήσεις του κατώτερου τµήµατος του άκρου του αλόγου. Ποδοτροχιλίτιδα και
ενδονυχίτιδα. Γενικά ̟ερί καταγµάτων των ζώων συντροφιάς, ταξινόµηση, ε̟ούλωση και
ε̟ι̟λοκές θερα̟είας τους. Συντηρητικές και χειρουργικές µέθοδοι θερα̟ευτικής αντιµετώ̟ισης
καταγµάτων. Κατάγµατα εγκεφαλικού και ̟ροσω̟ικού κρανίου. Κλινική εικόνα, διάγνωση και
θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση καταγµάτων ̟ροσθίου άκρου, ο̟ισθίου άκρου και ̟υέλου.
Ασκήσεις: Εξέταση κλινικών ̟εριστατικών. Εφαρµογή αναισθησίας, εντατικής θερα̟είας,
µετεγχειρητικής φροντίδας και νοσηλείας. Συµµετοχή σε χειρουργικές ε̟εµβάσεις.
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ II
∆ιαλέξεις: Μελέτη των µακροσκο̟ικών και µικροσκο̟ικών αλλοιώσεων των οργάνων των ζώων, µε
στόχους τη διερεύνηση της αιτιο̟αθογένειας και τη διάγνωση διαφόρων νοσηµάτων
(διαγνωστική ̟αθολογοανατοµική) σε βοοειδή, µικρά µηρυκαστικά, χοίρους και κουνέλια.
Βασικές αρχές κτηνιατροδικαστικής.
Ασκήσεις: Νεκροτοµές ζώων και σύνταξη σχετικών ̟ρωτοκόλλων.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ IV
∆ιαλέξεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: ειδική ̟αθολογία ι̟̟οειδών (µεθοδολογία
κλινικής εξέτασης ί̟̟ου, όνου και ηµιόνου, εργαστηριακές εξετάσεις, στοιχεία κλινικής
φαρµακολογίας, εµβολιακό και αντι̟αρασιτικό ̟ρόγραµµα, κωλικός, λοι̟ά νοσήµατα ̟ε̟τικού
συστήµατος, νοσήµατα ανα̟νευστικού συστήµατος, νοσήµατα καρδιαγγειακού συστήµατος,
αρχές οφθαλµολογίας ι̟̟οειδών, νοσήµατα νευρικού και µυϊκού συστήµατος, νοσήµατα
ουρο̟οιητικού συστήµατος, δερµατολογία, κλινική διατροφή και θερα̟εία διατροφικών
νοσηµάτων, διαφορική διάγνωση των σ̟ουδαιότερων ε̟ιζωοτιών στα ι̟̟οειδή). (Β) Ειδική
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̟αθολογία ζώων συντροφιάς: ̟αθολογία του κυκλοφορικού συστήµατος του σκύλου και της
γάτας (κλινική εξέταση του κυκλοφορικού συστήµατος, λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος,
̟αθοφυσιολογία και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση της καρδιακής ανε̟άρκειας, διάγνωση και
θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση των συχνότερων αρρυθµιών στο σκύλο και τη γάτα, ενδοκάρδωση της
µιτροειδούς βαλβίδας, βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα και διατατική µυοκαρδιο̟άθεια στο σκύλο,
µυοκαρδιο̟άθειες στη γάτα, ̟ερικαρδιακές συλλογές, διροφιλαρίωση στο σκύλο, αρτηριακή και
̟νευµονική

υ̟έρταση

και

θροµβοεµβολή,

συγγενείς

καρδιο̟άθειες),

̟αθολογία

του

ουρο̟οιητικού συστήµατος του σκύλου και της γάτας (διαγνωστική ̟ροσέγγιση των ̟αθήσεων
του ουρο̟οιητικού συστήµατος, διαγνωστική ̟ροσέγγιση συνδρόµου ̟ολυουρίας-̟ολυδιψίας στο
σκύλο και τη γάτα, οξεία και χρόνια νεφρική ανε̟άρκεια στο σκύλο και τη γάτα,
σ̟ειραµατο̟άθειες στο σκύλο και τη γάτα, ουρολιθιάσεις και ουρολοιµώξεις στο σκύλο, νόσος της
κατώτερης ουροφόρου οδού στη γάτα, διαγνωστική ̟ροσέγγιση ̟ολλακιουρίας, στραγγουρίας
και ακράτειας των ούρων στο σκύλο και τη γάτα, βακτηριακή ̟ροστατίτιδα στο σκύλο).
Ασκήσεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: συζήτηση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό
ε̟ί̟εδο και ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και νοσηλεία ζώων ̟ου ̟ροσκοµίζονται
στις κλινικές, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές, ̟αρουσιάσεις εργασιών α̟ό τους φοιτητές. (Β) Ειδική
̟αθολογία ζώων συντροφιάς: κλινική εκ̟αίδευση σε διαφόρου αιτιολογίας ̟εριστατικά ̟ου
̟ροσκοµίζονται στην Κλινική.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙΙ
∆ιαλέξεις: Παθολογία ανα̟αραγωγής και µαιευτική της φοράδας, της σκύλας, της γάτας, της
κουνέλας, των θηλυκών θηλαστικών ζώων εργαστηρίου και των θηλυκών εξωτικών θηλαστικών
ζώων: νοσήµατα ή ̟αθήσεις ̟ου αφορούν στο γεννητικό σύστηµα ή άλλες καταστάσεις ̟ου
̟ροκαλούν µείωση της ανα̟αραγωγικής α̟όδοσης ή διαταραχή στην εξέλιξη της εγκυµοσύνης
και σχετίζονται µε µαιευτικά, µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά, µεταβολικά, τραυµατικά ή
διαχειριστικά αίτια και εκδηλώνονται ̟ριν, κατά ή µετά την εγκυµοσύνη - αιτιολογία,
οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία, διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος,
συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια υγεία. Παθολογία του µαστικού
αδένα των θηλυκών ζώων: νοσήµατα ή ̟αθήσεις ̟ου αφορούν στο µαστικό αδένα και σχετίζονται
µε µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά, µεταβολικά, τραυµατικά ή διαχειριστικά αίτια και
εκδηλώνονται κατά τη γαλακτική ή την ξηρά ̟ερίοδο - αιτιολογία, οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις,
φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία, διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος, συντηρητική ή χειρουργική
θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια υγεία. Περιγεννητική ̟αθολογία-νεογνολογία: νοσήµατα ή
̟αθήσεις των νεογέννητων θηλαστικών ζώων ̟ου σχετίζονται µε µικροβιακά, ̟αρασιτικά,
διατροφικά, µεταβολικά, τραυµατικά ή διαχειριστικά αίτια και εκδηλώνονται κατά την ̟ερίοδο
του θηλασµού - αιτιολογία, οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία,
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διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος, συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια
υγεία.
Ασκήσεις: Κλινικές ασκήσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Κλινικές ασκήσεις στο εξωτερικό
ιατρείο της κλινικής. Εργαστηριακές ασκήσεις. Εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών
τεχνικών. Εφαρµογή ̟ρολη̟τικών και θερα̟ευτικών σχηµάτων. Αντιµετώ̟ιση µαιευτικών
̟εριστατικών. Μαιευτικές ε̟εµβάσεις. Ανασκό̟ηση ερευνητικών δηµοσιεύσεων.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ III
Ασκήσεις: Ε̟ισκέψεις σε συστηµατικές εκτροφές κρεο̟αραγωγών και αυγο̟αραγωγών ορνίθων
και άλλων ειδών ̟ουλερικών. Παρουσίαση κλινικών ̟εριστατικών και τρό̟ος αντιµετώ̟ισής
τους.
ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ
∆ιαλέξεις: Φυσιολογία ανα̟αραγωγής των αρσενικών θηλαστικών ζώων: ̟αραγωγή σ̟έρµατος,
βιοχηµεία

σ̟έρµατος,

ενδοκρινολογία

ανα̟αραγωγής.

Παθολογία

ανα̟αραγωγής

του

ε̟ιβήτορα, του ταύρου, του κριού, του τράγου, του κά̟ρου, του σκύλου, του γάτου, του αρσενικού
κουνελιού, των αρσενικών θηλαστικών ζώων εργαστηρίου και των αρσενικών εξωτικών
θηλαστικών ζώων: νοσήµατα ή ̟αθήσεις ̟ου αφορούν στο γεννητικό σύστηµα ή άλλες
καταστάσεις ̟ου ̟ροκαλούν µείωση της ανα̟αραγωγικής α̟όδοσης και σχετίζονται µε
µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά, µεταβολικά, τραυµατικά ή διαχειριστικά αίτια - αιτιολογία,
οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία, διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος,
συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια υγεία. Συλλογή σ̟έρµατος,
εκτίµηση και ε̟εξεργασία σ̟έρµατος, έγχυση σ̟έρµατος στο γεννητικό σωλήνα των θηλυκών
θηλαστικών ζώων.
Ασκήσεις: Κλινική εξέταση του γεννητικού συστήµατος των αρσενικών θηλαστικών ζώων.
Εργαστηριακές ασκήσεις. Σ̟ερµατοληψία, αξιολόγηση και ε̟εξεργασία σ̟έρµατος. Κλινικές
ασκήσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Κλινικές ασκήσεις στο εξωτερικό ιατρείο της κλινικής.
Εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών τεχνικών. Εφαρµογή ̟ρολη̟τικών και θερα̟ευτικών
σχηµάτων. Αντιµετώ̟ιση κλινικών ̟εριστατικών. Χειρουργικές ε̟εµβάσεις.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ II
∆ιαλέξεις: Αρχές µικροβιολογίας τροφίµων. Παράγοντες ̟ου ε̟ιδρούν στην ανά̟τυξη των
µικροοργανισµών στα τρόφιµα. Παθογόνοι µικροοργανισµοί ̟ου σχετίζονται µε τα τρόφιµα και
τα τροφιµογενή νοσήµατα. Μελέτη ̟εριστατικών τροφιµογενών δηλητηριάσεων, συσχέτιση µε τη
∆ηµόσια Υγεία και µέτρα ̟ρόληψης. Υγιεινή και ε̟ιθεώρηση των σφαγίων ̟τηνών. Πρόσθετα και
ασφάλεια τροφίµων. Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία (κριτήρια υγιεινής και ασφάλειας για τα
τρόφιµα ζωικής ̟ροέλευσης).
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Ασκήσεις: Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων βοοειδών. Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων µικρών
µηρυκαστικών. Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων χοίρων. Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων ̟τηνών.
Υγειονοµικός έλεγχος των σωµατικών λεµφογαγγλίων των σφαγίων. Υγειονοµικός έλεγχος των
σ̟λαχνικών λεµφογαγγλίων των σφαγίων. Υγειονοµικός έλεγχος σ̟λάχνων θωρακικής
κοιλότητας. Υγειονοµικός έλεγχος σ̟λάχνων κοιλιακής κοιλότητας. Υγειονοµικός έλεγχος του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων. Βασικές µικροβιολογικές εξετάσεις των τροφίµων.
Ε̟ίσκεψη σε βιοµηχανία τροφίµων.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ III
∆ιαλέξεις: Χειρουργικές ̟αθήσεις στοµατικής κοιλότητας και δοντιών των ̟αραγωγικών ζώων, του
αλόγου και των ζώων συντροφιάς. Ανατοµική υ̟όµνηση, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και βασικές
χειρουργικές τεχνικές αντιµετώ̟ισης ̟αθήσεων της στοµατικής κοιλότητας, του φάρυγγα και του
οισοφάγου των ζώων συντροφιάς και των ̟αραγωγικών ζώων. Λα̟αροτοµή στα ζώα συντροφιάς,
στο άλογο και στην αγελάδα. Περιτονίτιδα των ζώων συντροφιάς. Ανατοµική υ̟όµνηση,
διαγνωστική ̟ροσέγγιση και βασικές χειρουργικές τεχνικές αντιµετώ̟ισης ̟αθήσεων του
στοµάχου, του λε̟τού και του ̟αχέος εντέρου, του α̟ευθυσµένου και του ̟ρωκτού των ζώων
συντροφιάς. ∆ιαγνωστική ̟ροσέγγιση και χειρουργική αντιµετώ̟ιση των ̟αθήσεων του
κεκρυφάλου, του ηνύστρου, του α̟ευθυσµένου και του ̟ρωκτού των ̟αραγωγικών ζώων.
∆ιαγνωστική ̟ροσέγγιση και χειρουργική αντιµετώ̟ιση των κηλών των ζώων συντροφιάς και των
̟αραγωγικών ζώων. Ανατοµική υ̟όµνηση, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και βασικές χειρουργικές
τεχνικές αντιµετώ̟ισης ̟αθήσεων της ρινός, της τραχείας, του λάρυγγα, των βρόγχων, των
̟νευµόνων, του θωρακικού τοιχώµατος και της κοιλότητας του υ̟εζωκότα των ζώων συντροφιάς
και των ̟αραγωγικών ζώων. Ανατοµική υ̟όµνηση, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και βασικές
χειρουργικές τεχνικές αντιµετώ̟ισης ̟αθήσεων των νεφρών, των ουρητήρων, της ουροδόχου
κύστης και της ουρήθρας των ζώων συντροφιάς και των ̟αραγωγικών ζώων.
Ασκήσεις: Εξέταση κλινικών ̟εριστατικών. Εφαρµογή αναισθησίας, εντατικής θερα̟είας,
µετεγχειρητικής φροντίδας και νοσηλείας. Συµµετοχή σε χειρουργικές ε̟εµβάσεις.
10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ IIΙ
Ασκήσεις: Πρακτική άσκηση στο νεκροτοµείο, µε τη διενέργεια νεκροτοµών ζώων και τη σύνταξη
σχετικού

̟ρωτοκόλλου

–

έκθεσης

νεκροτοµικής

εξέτασης.

Παρουσίαση

̟ερι̟τώσεων

κτηνιατροδικαστικής φύσης.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ V
∆ιαλέξεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: ̟αθολογικές καταστάσεις α̟ό έλλειψη ή
̟ερίσσεια µακροστοιχείων, ιχνοστοιχείων ή βιταµινών (νοσήµατα ̟αραγωγικών ζώων ̟ου
οφείλονται σε έλλειψη ή ̟ερίσσεια ασβεστίου, φωσφόρου, ιωδίου, κοβαλτίου, ψευδαργύρου,
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χαλκού, µαγγανίου, σεληνίου, και βιταµινών Α, D, E, K, B1, βιοτίνης), ειδική ̟αθολογία
κουνελιών (ταξινόµηση, ευνουχισµός - καθορισµός φύλου, ζωονόσοι, αρχές φυσιολογίας, κλινική
εξέταση, τεχνικές νοσοκοµειακής ̟ερίθαλψης, στοιχεία κλινικής φαρµακολογίας, ̟αστεριδίαση,
λοιµώξεις α̟ό Staphylococcus aureus, νόσος Tyzzer's, σύφιλη των κουνελιών, ψευδοφυµατίωση,
σαλµονέλωση, τοξο̟λάσµωση, κοκκιδίωση, νοζεµίαση, µυξωµάτωση, αιµορραγική ίωση των
λαγοµόρφων, ̟αρασιτώσεις ̟ε̟τικού συστήµατος, τριχοβεζοάρια, κλινικά σύνδροµα σε
κρεο̟αραγωγικές

εκτροφές

κουνελιών,

̟ρόγραµµα

κρεο̟αραγωγικού

κονικλοτροφείου,

εµβολιακό ̟ρόγραµµα, δειγµατοληψία για µικροβιολογική και ̟αρασιτολογική εξέταση). (Β)
Ειδική ̟αθολογία ζώων συντροφιάς: ̟αθολογία του ανα̟νευστικού συστήµατος του σκύλου και
της γάτας (κλινικές εκδηλώσεις των νοσηµάτων του ανα̟νευστικού συστήµατος, ̟αθήσεις των
ρινικών κοιλοτήτων και των ̟αραρρινικών κόλ̟ων: λοιµώξεις ανώτερης ανα̟νευστικής οδού στη
γάτα, βακτηριακή, µυκητιασική, ̟αρασιτική ρινίτιδα, λεµφοκυτταρική - ̟λασµοκυτταρική
ρινίτιδα στο σκύλο, ̟αθήσεις του λάρυγγα: σύνδροµο ανώτερης ανα̟νευστικής οδού
βραχυκεφαλικών φυλών σκύλων, ̟αράλυση λάρυγγα, ̟ολύ̟οδες - νεο̟λάσµατα λάρυγγα,
̟αθήσεις της τραχείας και των βρόγχων: collapsus τραχείας, µη λοιµώδης τραχειίτιδα, λοιµώδης
τραχειοβρογχίτιδα, χρόνια βρογχίτιδα στο σκύλο, χρόνια βρογχίτιδα στη γάτα: βρογχικό άσθµα,
̟νευµονική ̟αρασίτωση, εωσινοφιλική ̟νευµονίτιδα, βρογχίτιδα α̟ό ξένα σώµατα, ̟αθήσεις του
̟νεύµονα: ̟νευµονία, ̟νευµονία α̟ό εισρόφηση, ̟νευµονικό οίδηµα, ̟αθήσεις του υ̟εζωκότα
και του µεσο̟νευµονίου: συλλογές υγρών στην κοιλότητα του υ̟εζωκότα, ̟νευµοθώρακας),
αιµατολογία και ογκολογία του σκύλου και της γάτας (αναιµία: ταξινόµηση, διαγνωστική
̟ροσέγγιση, αναγεννητικές αναιµίες, µη αναγεννητικές αναιµίες, θερα̟ευτική αντιµετώ̟ισηµετάγγιση αίµατος, διαταραχές ̟ρωτογενούς αιµόστασης: θροµβοκυτταρο̟ενία, ανοσολογική
θροµβοκυτταρο̟ενία, θροµβοκυτταρο̟άθεια, νόσος Von Willebrand, διαταραχές δευτερογενούς
αιµόστασης: συγγενείς διαταραχές ̟αραγόντων ̟ήξης, υ̟οβιταµίνωση Κ, µικτές διαταραχές
αιµόστασης: σύνδροµο διάσ̟αρτης ενδοαγγειακής ̟ήξης του αίµατος, διαγνωστική ̟ροσέγγιση
της σ̟ληνοµεγαλίας στο σκύλο και τη γάτα, λευχαιµίες: οξείες λευχαιµίες, χρόνιες λευχαιµίες,
λέµφωµα, διαγνωστική ̟ροσέγγιση των νεο̟λασµάτων, χηµειοθερα̟εία: βασικές αρχές,
ε̟ι̟λοκές).
Ασκήσεις: (Α) Ειδική ̟αθολογία ̟αραγωγικών ζώων: συζήτηση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό
ε̟ί̟εδο και ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και νοσηλεία ζώων ̟ου ̟ροσκοµίζονται
στις κλινικές, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές, ̟αρουσιάσεις εργασιών α̟ό τους φοιτητές. (Β) Ειδική
̟αθολογία ζώων συντροφιάς: κλινική εκ̟αίδευση σε διαφόρου αιτιολογίας ̟εριστατικά ̟ου
̟ροσκοµίζονται στην Κλινική.
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙV
∆ιαλέξεις: Θερα̟ευτική των ̟ροβληµάτων της ανα̟αραγωγής. Βιοτεχνολογία της ανα̟αραγωγής.
Υ̟οβοηθούµενη ανα̟αραγωγή (in vivo συλλογή και µεταφορά εµβρύων, εξωσωµατική ̟αραγωγή
εµβρύων, κρυοδιατήρηση ωαρίων και εµβρύων). Ανα̟αραγωγική διαχείριση (ανα̟αραγωγή,
γαλακτο̟αραγωγή, νεογνά) σε αγελαδοτροφικές / βοοτροφικές, σε ̟ροβατοτροφικές /
αιγοτροφικές και σε χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις.
Ασκήσεις: Κλινικές ασκήσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Κλινικές ασκήσεις στο εξωτερικό
ιατρείο της κλινικής. Εργαστηριακές ασκήσεις. Εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών
τεχνικών. Εφαρµογή ̟ρολη̟τικών και θερα̟ευτικών σχηµάτων. Αντιµετώ̟ιση µαιευτικών
̟εριστατικών. Μαιευτικές ε̟εµβάσεις. Ανασκό̟ηση ερευνητικών δηµοσιεύσεων.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ III
∆ιαλέξεις: Υγιεινή του κρέατος, των κρεατοσκευασµάτων και των εγκυτιωµένων τροφίµων ζωικής
̟ροέλευσης. Υγιεινή των αβγών, των αλιευµάτων και των ̟ροϊόντων τους. Υγιεινή του µελιού.
Μονάδες ̟αραγωγής και ε̟εξεργασίας τροφίµων. Το νερό και η χρήση του στη βιοµηχανία
τροφίµων. Υγιεινή του ̟ροσω̟ικού. Α̟ολύµανση. Υγειονοµικό καθεστώς των εγκαταστάσεων.
Κατάλοι̟α (κατάλοι̟α κτηνιατρικών φαρµάκων, βαρέα µέταλλα, διοξίνες, PCPs κ.ά.) στα
τρόφιµα ζωικής ̟ροέλευσης: ̟ροέλευση, σηµασία για την δηµόσια υγεία και νοµοθεσία.
Εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στο έλεγχο των τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης και στη
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Ασκήσεις: ∆ειγµατοληψία για µικροβιολογικό και ̟αρασιτικό έλεγχο των σφαγίων των ζώων.
Υγειονοµικός έλεγχος του κρέατος. Υγειονοµικός έλεγχος των κρεατοσκευασµάτων. Υγειονοµικός
έλεγχος των εγκυτιωµένων τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης. Υγειονοµικός έλεγχος των αλί̟αστων
και κα̟νιστών τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης. Υγειονοµικός έλεγχος των αβγών. Υγειονοµικός
έλεγχος των αλιευµάτων. Υγειονοµικός έλεγχος του µελιού. Αρχές HACCP σε εγκαταστάσεις
̟αραγωγής και ε̟εξεργασίας τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης. Ε̟ίσκεψη σε βιοµηχανία τροφίµων.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ IV
∆ιαλέξεις: Κλινική εικόνα, ταξινόµηση, διάγνωση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων
οσχέου, όρχη, ε̟ιδιδυµίδας, ̟έους, ακρο̟οσθίας και ̟ροστάτη των ζώων συντροφιάς. Κλινική
εικόνα, ταξινόµηση, διάγνωση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων οσχέου, όρχη,
ε̟ιδιδυµίδας, ̟έους και ακρο̟οσθίας των ̟αραγωγικών ζώων. Ανατοµική υ̟όµνηση,
διαγνωστική ̟ροσέγγιση και χειρουργική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων ενδοκρινικού συστήµατος.
Ανατοµική υ̟όµνηση, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και χειρουργική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων
καρδιάς, ̟ερικαρδίου και αγγείων. Ανατοµική υ̟όµνηση, διαγνωστική ̟ροσέγγιση, βασικές
χειρουργικές τεχνικές, ̟αθήσεις σ̟λήνα, λεµφαδένων και λεµφαγγείων. Ανατοµική υ̟όµνηση και
διαγνωστική ̟ροσέγγιση ̟αθήσεων του νευρικού συστήµατος: ̟αθήσεις του εγκεφάλου, της
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αυχενικής µοίρας και τραυµατικές κακώσεις του νωτιαίου µυελού, ̟ροβολή µεσοσ̟ονδύλιου
δίσκου, δισκοσ̟ονδυλίτιδα, σύνδροµο ι̟̟ουρίδας, ̟αθήσεις ̟εριφερικών νεύρων, λοι̟ές
µυελο̟άθειες. Ανατοµική υ̟όµνηση, διαγνωστική ̟ροσέγγιση και χειρουργική αντιµετώ̟ιση
̟αθήσεων ή̟ατος και χολαγγειακού συστήµατος. Ανατοµική υ̟όµνηση, ε̟ούλωση και βασικές
αρχές χειρουργικής δέρµατος, τραύµατα δέρµατος και ε̟ιδέσεις. Παθήσεις του δέρµατος, των
δακτύλων και των ̟ελµατικών φυµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται χειρουργικά. Νεο̟λάσµατα
δέρµατος και µαστικών αδένων. Πλαστική και ε̟ανορθωτική χειρουργική. Ανατοµική υ̟όµνηση,
διαγνωστική ̟ροσέγγιση και χειρουργική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων ̟τερυγίου ωτός και έξω και
µέσου ωτός. Υ̟όµνηση ανατοµίας και φυσιολογίας οφθαλµού. Φάρµακα χρησιµο̟οιούµενα στη
θερα̟ευτική του οφθαλµού. Οφθαλµολογική εξέταση. Μη χειρουργικές θερα̟ευτικές τεχνικές.
Αρχές χειρουργικής του οφθαλµού και βασικές χειρουργικές ε̟εµβάσεις. Παθήσεις των βλεφάρων,
του ε̟ι̟εφυκότα, του τρίτου βλεφάρου, της δακρυΐκής συσκευής, του κερατοειδούς και του
σκληρού χιτώνα, του αγγειώδους χιτώνα, του κρυσταλλοειδούς φακού, του υαλοειδούς σώµατος,
του αµφιβληστροειδούς χιτώνα και του οφθαλµικού κόγχου. Γλαύκωµα.
Ασκήσεις: Εξέταση κλινικών ̟εριστατικών, εφαρµογή αναισθησίας, εντατικής θερα̟είας,
µετεγχειρητικής φροντίδας και νοσηλείας, συµµετοχή σε χειρουργικές ε̟εµβάσεις.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Το νέο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών εφαρµόζεται για τους φοιτητές ̟ου γράφτηκαν στο Τµήµα και
άρχισαν τη φοίτησή τους α̟ό το ακαδηµαϊκό έτος 2016-17. Οι τίτλοι των µαθηµάτων, η κατανοµή
τους ανά εξάµηνο φοίτησης και οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους ̟αρουσιάζονται στον
̟ίνακα 2.
Στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟εριλαµβάνονται συνολικά 76 υ̟οχρεωτικά µαθήµατα. Η
ε̟ιτυχής εξέταση σε όλα τα υ̟οχρεωτικά µαθήµατα είναι α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη λήψη
του ̟τυχίου.
Στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟εριλαµβάνονται ε̟ίσης συνολικά 17 µαθήµατα ε̟ιλογής. Η
ε̟ιτυχής εξέταση σε συνολικά 5 µαθήµατα ε̟ιλογής, µε βάση το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, είναι
α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη λήψη του ̟τυχίου. Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα ̟αρουσιάζεται ο
αριθµός των ̟ροσφερόµενων ανά εξάµηνο σ̟ουδών µαθηµάτων ε̟ιλογής, α̟ό τα ο̟οία µ̟ορεί
να ε̟ιλεγεί για ̟αρακολούθηση µόνον ένα στο αντίστοιχο εξάµηνο.
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Έτος
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο

Εξάµηνο σ̟ουδών
1ο
3ο
5ο
7ο
9ο

Αριθµός µαθηµάτων
ε̟ιλογής
0
0
2
0
4

Εξάµηνο σ̟ουδών
2ο
4ο
6ο
8ο
10ο

Αριθµός µαθηµάτων
ε̟ιλογής
3
3
0
0
5

Η ανώτατη αναλογία φοιτητών του αντίστοιχου εξαµήνου, ̟ου µ̟ορούν να εγγραφούν σε
κά̟οιο µάθηµα ε̟ιλογής ορίζεται σε:
70% των φοιτητών του εξαµήνου, εφόσον στο εξάµηνο ̟ροσφέρονται 2 µαθήµατα ε̟ιλογής,
40% των φοιτητών του εξαµήνου, εφόσον στο εξάµηνο ̟ροσφέρονται 3 µαθήµατα ε̟ιλογής,
30% των φοιτητών του εξαµήνου, εφόσον στο εξάµηνο ̟ροσφέρονται 4 µαθήµατα ε̟ιλογής και
24% των φοιτητών του εξαµήνου, εφόσον στο εξάµηνο ̟ροσφέρονται 5 µαθήµατα ε̟ιλογής.
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Πίνακας 2. Νέο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών - Συνο̟τικοί τίτλοι των µαθηµάτων, κατανοµή τους κατά εξάµηνο φοίτησης και ώρες διδασκαλίας τους στο
Τµήµα Κτηνιατρικής.
Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)

Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)

ECTS

1ο εξάµηνο
Γενετική

26

26

4

Γενικές αρχές βιοχηµείας

22

26

4

26

39

5

26

26

39
26

Αγγλική κτηνιατρική ορολογία Ι

2ο εξάµηνο
Βιοχηµεία του µεταβολισµού
Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική
νοµοθεσία ΙΙ

ECTS

22

26

4

26

26

4

Μακροσκο̟ική ανατοµική ΙΙ

39

39

6

4

Μικροσκο̟ική ανατοµική ΙΙ

26

20

5

39
20

6
5

39
13

78
0

8
1

13

0

2

13

13

2

ΣΥΝΟΛΟ
3ο εξάµηνο

178

176

30

Φυσιολογία Ι
Αγγλική κτηνιατρική ορολογία ΙΙ
Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικό µάθηµα: (1)
Αρχές φυσικής και ακτινο̟ροστασίας
στην κτηνιατρική ε̟ιστήµη, (2)
Ζωολογία, (3) Οικολογία
ΣΥΝΟΛΟ
4ο εξάµηνο

178

202

30

Βιοστατιστική
Γενική µικροβιολογία
Ιχθυολογία, υδρόβια ̟ανίδα και
υδατοκαλλιέργειες

20
26

26
39

3
6

Ανοσολογία
Γενική ̟αθολογία

20
26

39
52

4
7

26

26

5

∆ιαγνωστική µικροβιολογία

26

39

5

Μελισσοκοµία και µελισσο̟αθολογία

13

13

1

13

52

5

Οικονοµία υγείας των ζώων

20

26

3

20

26

4

Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και
των γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων και
σχετική νοµοθεσία

22

26

4

26

26

4

13

13

1

144

247

30

∆ιατροφή των ζώων και στοιχεία
βιολογίας φυτών
Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική
νοµοθεσία Ι
Μακροσκο̟ική ανατοµική Ι
Μικροσκο̟ική ανατοµική Ι

Φυσιολογία ΙΙ

39

78

8

ΣΥΝΟΛΟ

166

234

30

Ιχθυο̟αθολογία και διαχείριση υγείας
υδρόβιων οργανισµών
Παρασιτολογία και ̟αρασιτικά νοσήµατα
Ι
Τεχνολογία τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης
και σχετική νοµοθεσία
Κατ' ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικό µάθηµα: (1)
Κυτταρική και µοριακή βιολογία, (2)
Μοριακή µικροβιολογία και
̟αρασιτολογία, (3) Προϊόντα
µελισσοκοµίας
ΣΥΝΟΛΟ
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Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)
5ο εξάµηνο
Γενική ̟αθολογική ανατοµική
Κτηνιατρική δεοντολογία και νοµοθεσία
Λοιµώδη νοσήµατα και σχετική
νοµοθεσία Ι

Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)

ECTS

ECTS

26
13

26
13

4
1

6ο εξάµηνο
Γενική χειρουργική και οφθαλµολογία
Ειδική ̟αθολογική ανατοµική

39
26

13
26

5
4

20

26

4

Κτηνιατρική ε̟ιδηµιολογία

26

26

4

Μαιευτική και ανα̟αραγωγή Ι

26

0

3

20

26

3

Παθολογία ζώων συντροφιάς Ι
Παθολογία ̟αραγωγικών ζώων Ι
Παρασιτολογία και ̟αρασιτικά νοσήµατα
ΙΙ
Φαρµακολογία
Κατ' ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικό µάθηµα : (1)
Ε̟ιλεγµένα νοσήµατα της άγριας
̟ανίδας, (2) κλινική εργαστηριακή
διαγνωστική
ΣΥΝΟΛΟ
7ο εξάµηνο
Αναισθησιολογία και εντατική θερα̟εία
∆ιαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική Ι

26
26

24
16

4
4

Λοιµώδη νοσήµατα και σχετική
νοµοθεσία ΙΙ
Μαιευτική και ανα̟αραγωγή ΙΙ
Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙ

39
26

0
24

4
4

20

26

4

Παθολογία ̟αραγωγικών ζώων ΙΙ

26

16

4

39

39

5

Τοξικολογία

13

13

2

13

13

1

209

183

30

209

183

30

39
20

13
23

4
3

13
20

39
23

3
3

Μαιευτική και ανα̟αραγωγή ΙΙΙ

20

29

3

13

0

1

Ορθο̟εδική χειρουργική
Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙΙ
Παθολογία ̟αραγωγικών ζώων ΙΙΙ
Παθολογία ̟τηνών Ι

39
26
26
26

0
23
16
16

3
4
4
3

26
20
20
26

39
23
16
16

4
3
3
3

Υγιεινή τροφίµων και σχετική νοµοθεσία Ι

39

39

4

ΣΥΝΟΛΟ
8ο εξάµηνο
Α̟εικονιστική διαγνωστική
∆ιαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική IΙ
Κλινική φαρµακοθερα̟εία και
φαρµακευτική
Μαιευτική και ανα̟αραγωγή ΙV
Παθολογία ζώων συντροφιάς IV
Παθολογία ̟αραγωγικών ζώων ΙV
Παθολογία ̟τηνών ΙΙ
Υγιεινή τροφίµων και σχετική νοµοθεσία
II, ̟ιστο̟οίηση και σύνταξη εκθέσεων

39

39

5

20

10

2

Χειρουργική µαλακών ιστών

39

39

5

255

169

30

ΣΥΝΟΛΟ

255

169

30

Φυσιολογία και ̟αθολογία
ανα̟αραγωγής αρσενικών
θηλαστικών ζώων και τεχνητή
σ̟ερµατέγχυση
ΣΥΝΟΛΟ
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Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)
9ο εξάµηνο
Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία,
τη χειρουργική και την α̟εικονιστική
διαγνωστική I

Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)

ECTS

ECTS

10ο εξάµηνο
0

55

4

∆ιαχείριση υγείας ζωικών ̟ληθυσµών

13

13

1

Πρακτική άσκηση στη διαγνωστική
̟αθολογική ανατοµική Ι

0

39

3

Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία,
τη χειρουργική και την α̟εικονιστική
διαγνωστική IΙ

0

55

4

Πρακτική άσκηση στη µαιευτική και
ανα̟αραγωγή των κατοικίδιων
θηλαστικών Ι

0

65

6

Πρακτική άσκηση στη διαγνωστική
̟αθολογική ανατοµική ΙΙ

0

39

3

Πρακτική άσκηση στην ̟αθολογία ζώων
συντροφιάς Ι

0

55

4

0

65

5

0

36

3

0

55

5

0

26

2

0

36

3

0

65

6

0

26

2

Πρακτική άσκηση στην ̟αθολογία
̟αραγωγικών ζώων Ι
Πρακτική άσκηση στην ̟αθολογία
̟τηνών Ι
Πρακτική άσκηση στην υγιεινή τροφίµων
Ι

Πρακτική άσκηση στη µαιευτική και
ανα̟αραγωγή των κατοικίδιων
θηλαστικών ΙI
Πρακτική άσκηση στην ̟αθολογία ζώων
συντροφιάς ΙΙ
Πρακτική άσκηση στην ̟αθολογία
̟αραγωγικών ζώων ΙΙ
Πρακτική άσκηση στην ̟αθολογία
̟τηνών IΙ
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Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)
9ο εξάµηνο (συνέχεια)
Κατ' ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικό µάθηµα: (1)
Εξειδικευµένα µαθήµατα
ανα̟αραγωγής βοοειδών, (2)
Εξειδικευµένα µαθήµατα
δερµατολογίας ζώων συντροφιάς, (3)
Εξειδικευµένα µαθήµατα ̟αθολογίας
της γάτας, (4) Εφαρµογή καινοτόµων
ιδεών και τεχνολογιών στη
χοιροτροφία και ̟τηνοτροφία

ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρητική
Ασκήσεις
διδασκαλία
(ώρες ανά εξάµηνο)

ECTS

ECTS

10ο εξάµηνο (συνέχεια)

13

13

13

354

2

30

Πρακτική άσκηση στην υγιεινή τροφίµων
ΙI

Σχεδιασµός σταδιοδροµίας, διαχείριση
κτηνιατρείων και σχετική νοµοθεσία
Κατ' ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικό µάθηµα: (1)
Εξειδικευµένα µαθήµατα
ανα̟αραγωγής ζώων συντροφιάς, (2)
Εξειδικευµένα µαθήµατα
ανα̟αραγωγής µικρών
µηρυκαστικών, (3) Όγκοι ζώων
συντροφιάς, (4) Ποιότητα και έλεγχος
τροφίµων και σχετική νοµοθεσία, (5)
Φυσιοθερα̟εία των ζώων συντροφιάς
ΣΥΝΟΛΟ

0

65

5

13

13

1

13

13

1

39

380

30
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Περιεχόµενο µαθηµάτων
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Γονίδια και γενετικός κώδικας, βιολογικές ̟ληροφορίες, και λειτουργίες και βιολογικά
συστήµατα. Συγγένεια οργανισµών σε µοριακό ε̟ί̟εδο και εξέλιξη γονιδιώµατος. ∆οµή
ευκαρυωτικού γονιδίου και µεταλλάξεις, χρωµοσώµατα και κυτταρική διαίρεση (µίτωση, µείωση).
Βασικές αρχές κληρονοµικότητας. Ποιοτικοί χαρακτήρες, τύ̟οι διασταυρώσεων, η αρχή της
διάσχισης και του ανεξάρτητου συνδυασµού. Γενετική ανάλυση, έλεγχος υ̟οθέσεων και
̟ιθανότητες, ανάλυση γενεαλογικών δένδρων. Καθορισµός φύλου, φυλετικά χρωµοσώµατα,
φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα, σχέσεις φύλου και κληρονοµικότητας. Κυτταρο̟λασµατική
κληρονοµικότητα, µητρική ε̟ίδραση, ε̟ιγενετική κληρονοµικότητα, γενετική ̟ροσδοκία,
γονότυ̟ος και ̟εριβάλλον. Σύνδεση, ανασυνδυασµός και χαρτογράφηση γονιδίων. Μεταβολές
δοµής και αριθµού χρωµοσωµάτων. Γενετική σύνθεση ενός ̟ληθυσµού, υ̟όθεση της ̟αµµειξίας,
νόµος των Hardy-Weinberg (H-W), ιδιότητες ̟ληθυσµού σε ισορρο̟ία (H-W) και έλεγχος
ισορρο̟ίας. Ε̟εκτάσεις για ̟ολλα̟λά αλληλόµορφα, φυλοσύνδετα και φυλοε̟ηρεαζόµενα
γονίδια. Ε̟ίδραση µετάλλαξης, µετανάστευσης και ε̟ιλογής στην γενετική σύνθεση ενός
̟ληθυσµού σε α̟λούς µενδελιανούς χαρακτήρες. Συντελεστής ̟ροσαρµογής, τύ̟οι ε̟ιλογής και
µεταβολή των αλληλικών συχνοτήτων σε ένα ̟ληθυσµό.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Ιδιότητες οµάδων και µορίων των ζωντανών οργανισµών. Είδη ρυθµιστικών
διαλυµάτων σε βιολογικά υγρά, και κολλοειδή (γάλα) διαλύµατα, αιωρήµατα (αίµα), ώσµωση
(αιµόλυση). Πηγές και χρησιµότητα µακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων. Αµινοξέα και ̟ρωτεΐνες:
δοµή, ιδιότητες, κατάλυση, ένζυµα, κινητική ενζυµικών αντιδράσεων και µέθοδοι ρύθµισής τους,
αιµοσφαιρίνη, δίαυλοι και αντλίες των µεµβρανών. Λι̟ίδια και κυτταρικές µεµβράνες.
Υδατάνθρακες: ιδιότητες και σηµασία.
Ασκήσεις: Κανόνες ασφάλειας στο βιοχηµικό εργαστήριο, βασικές αρχές εκτέλεσης εργαστηριακών
ασκήσεων, αντιδραστήρια και σκεύη εργαστηρίου, χρήση αναλυτικού ζυγού, ̟αρασκευή και
αραιώσεις διαλυµάτων, ̟αρασκευή και χρήση ρυθµιστικών διαλυµάτων, ̟ροσδιορισµός pH µε
χρωµατοµετρική ταινία και ηλεκτροµετρικά, εισαγωγή και µέθοδοι βιοχηµικής ανάλυσης,
ογκοµέτρηση, συγκέντρωση οξέος-βάσεως, ρυθµιστική ικανότητα ζωοτροφής, ̟ροσδιορισµός
χλωρίου, χρήση φωτόµετρου, ̟ροσδιορισµός µαγγανίου και βιταµίνης C, βιβλιογραφική
αναζήτηση και εφαρµογή βιοχηµικών µεθόδων.
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∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Στοιχεία βιολογίας φυτών: µορφολογικά χαρακτηριστικά αγρωστωδών, ψυχανθών και σύνθετων
φυτών. Καλλιέργεια κυριότερων εντατικώς καλλιεργούµενων κτηνοτροφικών φυτών. Ανά̟τυξη
φυτών: βλαστός, φύλλα, άνθη, ρίζα, ριζικά τριχίδια, µοριακή γενετική και ρόλος των ορµονών,
̟ρόσληψη και µεταφορά νερού, ιόντων και βιοµορίων, χαρακτηριστικά θρέψης των φυτών,
µετατρο̟ή φωτεινής σε χηµική ενέργεια. Φαρµακευτικά φυτά. ∆ιατροφή των ζώων: ζωοτροφές,
̟ρόσθετες ύλες και χηµική ανάλυση των ζωοτροφών. Φυσιολογία θρέψης: λήψη τροφής,
κατανοµή και αξιο̟οίηση ενέργειας, µεταβολισµός και βιολογική αξία ̟ρωτεϊνών και λι̟ών,
φυσιολογικός ρόλος ανόργανων στοιχείων και βιταµινών, ανάγκες σε ενέργεια και θρε̟τικά
συστατικά. ∆ιατροφή ̟αραγωγικών ζώων, κατάρτιση σιτηρεσίων, συστήµατα διατροφής και
σχέση µε την υγεία και την ̟οιότητα των κτηνοτροφικών ̟ροϊόντων. ∆ιατροφή σκύλου και γάτας.
Στοιχεία κλινικής διατροφής.
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι
Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία του σκύλου, της γάτας, των ι̟̟οειδών, των κουνελιών και των
̟τηνών και σχετική νοµοθεσία
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Η κατοικιδο̟οίηση του σκύλου, της γάτας, των ι̟̟οειδών, των κουνελιών και των ̟τηνών.
Γενικές αρχές ηθολογίας και ευζωίας του σκύλου, της γάτας, των ι̟̟οειδών, των κουνελιών και
των ̟τηνών και σχετική νοµοθεσία. Ορισµός της φυλής, υ̟οδιαιρέσεις της και σηµασία
διατήρησης των σ̟άνιων φυλών. Περιγραφή των κυριότερων φυλών του σκύλου, της γάτας, των
ι̟̟οειδών, των κουνελιών και των ̟τηνών. Βασικές αρχές φυσιολογίας της ανά̟τυξης και της
εκτροφής του σκύλου, της γάτας, των ι̟̟οειδών, των κουνελιών και των ̟τηνών και σχετική
νοµοθεσία.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
Μακροσκο̟ική ανατοµική του κινητικού και νευρικού συστήµατος, των αισθητηρίων οργάνων
και του ̟ε̟τικού συστήµατος των κατοικίδιων θηλαστικών
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Εισαγωγή στην µορφολογία των ζώων, ε̟ί̟εδα και χώρες του σώµατος, γενική ανατοµική
ορολογία. Συγκριτική οστεολογία: εισαγωγή, σ̟ονδυλική στήλη, σκελετός του θώρακα, των
̟ρόσθιων άκρων, των ο̟ίσθιων άκρων και της κεφαλής. Συγκριτική συνδεσµολογία. Συγκριτική
µυολογία: εισαγωγή, ορολογία, µύες της κεφαλής, του τραχήλου, του θώρακα, της κοιλίας,
κοκκυγικοί µύες, µύες των άκρων. Συγκριτική νευροανατοµική: εισαγωγή, ορολογία, λειτουργική
ανατοµική του κεντρικού νευρικού συστήµατος, εγκεφαλικά ηµισφαίρια και νευρικές οδοί,
µήνιγγες του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού, λειτουργική ανατοµική του ̟εριφερικού
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νευρικού συστήµατος και του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Αισθητήρια όργανα: όργανο της
όρασης, της ακοής και του χώρου. Ανατοµική του ̟ε̟τικού συστήµατος: συγκριτική ανατοµική
του κοίλου του στόµατος, των δοντιών, των σιαλογόνων αδένων και του φάρυγγα. Το̟ογραφική
ανατοµική του οισοφάγου, του κύτους της κοιλίας, των στοµάχων, του λε̟τού εντέρου, του ̟αχέος
εντέρου, του ή̟ατος και του ̟αγκρέατος. Ανατοµική του σ̟λήνα.
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
∆οµή του κυττάρου και των ιστών, µικροσκο̟ική ανατοµική του νευρικού και ̟ε̟τικού
συστήµατος και των αισθητηρίων οργάνων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Εισαγωγή. ∆οµή του κυττάρου: µορφολογία του κυττάρου, της κυτταρικής µεµβράνης, των
οργανιδίων, του ̟υρήνα, της µίτωσης, της µείωσης και της α̟ό̟τωσης. Ε̟ιθηλιακός ιστός:
καλυ̟τήριο και αδενικό ε̟ιθήλιο. Ερειστικός ιστός: συνδετικός ιστός, µορφολογία αιµοσφαιρίων,
µυελοειδής και λεµφικός ιστός, µικροσκο̟ική ανατοµική των λεµφογαγγλίων, των αµυγδαλών,
του θύµου αδένα και του σ̟λήνα, χονδρικός και οστίτης ιστός, µικροσκο̟ική ανατοµική των
αρθρώσεων. Μυϊκός ιστός: γραµµωτός, λείος και καρδιακός µυϊκός ιστός. Νευρικός ιστός: νευρικό
κύτταρο, νευρική ίνα, νευρογλοία, µικροσκο̟ική ανατοµική φαιής και λευκής ουσίας, νεύρων,
γαγγλίων και µηνίγγων. Πε̟τικό σύστηµα: εισαγωγή, µικροσκο̟ική ανατοµική στοµατικής
κοιλότητας, γλώσσας, δοντιών, ούλων, φάρυγγα, σιαλογόνων αδένων, οισοφάγου, στοµάχων,
λε̟τού και ̟αχέος εντέρου, ή̟ατος και ̟αγκρέατος. Αισθητήρια όργανα: µικροσκο̟ική
ανατοµική βολβού του οφθαλµού, βλεφάρων, δακρυϊκής συσκευής, έξω, µέσου και έσω ωτός.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι
Γενική ορολογία και βιολογικοί όροι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Ε̟ιστηµονικοί όροι ̟ου χρησιµο̟οιούνται στις βιολογικές ε̟ιστήµες και ιδιαίτερα στην
Κτηνιατρική και σχετίζονται µε τη δοµή και λειτουργία των οργανισµών.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Ρύθµιση λειτουργίας οργανισµού και µεταβολισµός σε µοριακό ε̟ί̟εδο,
χηµικές ισορρο̟ίες, ενέργεια και σύζευξη αντιδράσεων, γλυκόλυση, γλυκονεογένεση, κύκλος
κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, µεταβολισµός γλυκογόνου και λι̟αρών οξέων σε
µοριακό ε̟ί̟εδο, ρυθµός ανα̟λήρωσης ̟ρωτεϊνών και µεταβολισµός αµινοξέων σε µοριακό
ε̟ί̟εδο, βιοχηµικές διεργασίες στα διάφορα όργανα.
Ασκήσεις: Προσδιορισµός ̟ρωτεϊνών και φωσφορικών στον ορό του αίµατος, κινητική ενζυµικών
αντιδράσεων, ̟ρότυ̟η καµ̟ύλη, ανάλυση και διαχωρισµός αµινοξέων σε βιολογικά υγρά µε
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χρωµατογραφία λε̟τής στοιβάδας, ̟ροσδιορισµός χοληστερόλης σε ορό, ηµι̟οσοτικός
̟ροσδιορισµός αµυλάσης σε βιολογικά υγρά, ανεύρεση και ανάλυση ιδιοτήτων ̟ρωτεϊνών σε
βάσεις δεδοµένων, ταυτο̟οίηση και ανάλυση ̟ρωτεϊνών ορού σε ̟ηκτή αγαρόζης, ταυτο̟οίηση
ζώου µε ανάλυση ορού αίµατος.
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ IΙ
Γενετική βελτίωση, ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία των βοοειδών, µικρών µηρυκαστικών, χοίρων και
υδρόβιων οργανισµών και σχετική νοµοθεσία
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Βασικές αρχές και µέθοδοι γενετικής βελτίωσης: ε̟ιλογή και συστήµατα σύζευξης σε ̟οσοτικούς
χαρακτήρες. Ορισµός και σηµασία συντελεστή κληρονοµικότητας. Εκτροφή βοοειδών, µικρών
µηρυκαστικών, χοίρων και υδρόβιων οργανισµών: κοινωνική και οικονοµική σηµασία, διεθνή και
εθνικά στοιχεία, καταγωγή και εξέλιξη, τάσεις και ̟ροο̟τικές της γενετικής βελτίωσης και της
ζωοτεχνίας, στοιχεία ̟ληθυσµιακής και ̟οσοτικής γενετικής και σχετική νοµοθεσία. Γενικές αρχές
ηθολογίας και ευζωίας των βοοειδών, µικρών µηρυκαστικών, χοίρων και υδρόβιων οργανισµών
και σχετική νοµοθεσία. Περιγραφή των κυριότερων φυλών βοοειδών, µικρών µηρυκαστικών και
χοίρων και σηµασία διατήρησης των σ̟άνιων φυλών. Βασικές αρχές φυσιολογίας της ανά̟τυξης
και της εκτροφής των βοοειδών, µικρών µηρυκαστικών, χοίρων και υδρόβιων οργανισµών και
σχετική νοµοθεσία.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ
Μακροσκο̟ική ανατοµική του κυκλοφορικού, ανα̟νευστικού, ουρο̟οιητικού συστήµατος, του
δέρµατος, του µαστού και του γεννητικού συστήµατος των κατοικίδιων θηλαστικών και
µακροσκο̟ική ανατοµική των ̟τηνών
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κυκλοφορικό σύστηµα: εισαγωγή, ορολογία, καρδιά, το̟ογραφική ανατοµική αρτηριών και
φλεβών σωµατικής κυκλοφορίας και λεµφικού συστήµατος. Ανα̟νευστικό σύστηµα: συγκριτική
και το̟ογραφική ανατοµική. Ουρο̟οιητικό σύστηµα: νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη,
ουρήθρα. ∆έρµα και µαστός: κεράτινα ̟ροσαρτήµατα δέρµατος και συγκριτική ανατοµική
µαστών. Γεννητικό σύστηµα του αρσενικού και του θηλυκού: συγκριτική και το̟ογραφική
ανατοµική. Ανατοµική ̟τηνών.
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ
Μικροσκο̟ική ανατοµική του κυκλοφορικού, ανα̟νευστικού, ουρο̟οιητικού και ενδοκρινικού
συστήµατος, του δέρµατος και του γεννητικού συστήµατος και εµβρυολογία
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κυκλοφορικό σύστηµα: µικροσκο̟ική ανατοµική καρδιάς, αρτηριών, φλεβών, τριχοειδών και
λεµφαγγείων.

Ανα̟νευστικό

σύστηµα:

µικροσκο̟ική

ανατοµική

ρινικών

κοιλοτήτων,
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ρινοφάρυγγα, λάρυγγα, τραχείας και ̟νευµόνων. Ουρο̟οιητικό σύστηµα: µικροσκο̟ική
ανατοµική νεφρών, νεφρικής ̟υέλου, ουρητήρων, ουροδόχου κύστης και ουρήθρας. Ενδοκρινικό
σύστηµα: µικροσκο̟ική ανατοµική υ̟όφυσης, υ̟οθαλάµου, θυρεοειδή και ̟αραθυρεοειδών
αδένων, ε̟ινεφριδίων, νησιδίων του Langherhans και ε̟ίφυσης. ∆έρµα: µικροσκο̟ική ανατοµική
του δέρµατος, των αδένων και των κεράτινων ̟ροσαρτηµάτων του και του µαστικού αδένα.
Γεννητικό σύστηµα αρσενικού: µικροσκο̟ική ανατοµική όρχεων, ε̟ιδιδυµίδων, σ̟ερµατικών
̟όρων, ε̟ικουρικών γεννητικών αδένων και ̟έους. Γεννητικό σύστηµα θηλυκού: µικροσκο̟ική
ανατοµική ωοθηκών, ωαγωγών, µήτρας, κόλ̟ου και αιδοίου. Εµβρυολογία: εισαγωγή,
εµβρυογένεση,

µορφογένεση,

βασικές

αρχές

οργανογένεσης,

σχηµατισµός

νευρικού,

µυοσκελετικού, κυκλοφορικού, ̟ε̟τικού, ανα̟νευστικού και ουρογεννητικού συστήµατος,
δέρµατος, οργάνου της όρασης, της ακοής και της ισορρο̟ίας, εµβρυϊκοί υµένες, ̟λακούντας,
διαµαρτίες διά̟λασης και εισαγωγή στην τερατολογία.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
Φυσιολογία του κυττάρου, του νευρικού συστήµατος και των αισθητήριων οργάνων, του µυϊκού,
κυκλοφορικού, ανα̟νευστικού και ̟ε̟τικού συστήµατος
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Κύτταρο (φυσιολογία οργανιδίων, ενδοκυτταρικού και εξωκυτταρικού
υγρού, δια̟ερατότητας της κυτταρικής µεµβράνης, ̟ηγών ενέργειας, ε̟ικοινωνίας κυττάρων και
οµοιοστασίας). Νευρικό σύστηµα: φυσιολογία νευρώνων, συνάψεων, νεύρων, νωτιαίου µυελού,
εγκεφάλου, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, αιµατοεγκεφαλικού φραγµού, ύ̟νου, µνήµης, ̟όνου,
νευρικών οδών, αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και χηµικών µεταβιβαστών, ε̟ίδραση
διατροφής και ορµονών και διαφορές φύλου. Αισθητήρια όργανα: αίσθηση όρασης, ακοής,
ισορρο̟ίας, γεύσης και όσφρησης. Μυϊκό σύστηµα: φυσιολογία σκελετικών µυών, λείων µυών και
καρδιακού µυός. Κυκλοφορικό σύστηµα: φυσιολογία αίµατος, αιµο̟οιητικού συστήµατος,
αιµορραγίας, αιµόστασης, ινωδόλυσης, φυσιολογία καρδιάς, αγγείων και αγγειοκινητικών ινών,
καρδιακός κύκλος, ε̟ιστροφή φλεβικού αίµατος, ̟ίεση αίµατος, ̟αράγοντες και µηχανισµοί ̟ου
ρυθµίζουν τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος, κυκλοφορία αίµατος στα διάφορα
όργανα, καρδιαγγειακές µεταβολές σε ειδικές καταστάσεις, λεµφικό σύστηµα, αγγειογένεση.
Ανα̟νευστικό σύστηµα: φυσιολογία ̟νευµόνων και κυψελίδων, εισ̟νοή και εκ̟νοή,
ενδο̟νευµονική και ενδοθωρακική ̟ίεση, όγκοι αέρα, χωρητικότητα ̟νευµόνων, νεκρός χώρος,
ανταλλαγή αερίων, µεταφορά αερίων στον οργανισµό, συχνότητα και χαρακτηριστικά
ανα̟νευστικών κινήσεων, τύ̟οι ανα̟νοής, βήχας, ̟ταρµός, χασµουρητό, χουρχουρητό,
λαχάνιασµα,
µηρυκαστικών:

ανα̟νοή

σε

ειδικές

κινητικότητα

καταστάσεις.

̟ε̟τικού

σωλήνα,

Πε̟τικό

σύστηµα

αντανακλαστικά,

µονογαστρικών
ερυγές,

και

εκκριτική
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δραστηριότητα ̟ε̟τικού συστήµατος, φυσιολογία ̟έψης και α̟ορρόφησης των ̟ροϊόντων της
̟έψης, ζύµωση και α̟ορρόφηση των ̟ροϊόντων της ζύµωσης.
Ασκήσεις: Νευρώνας (δυναµικό µεµβράνης, δυναµικό ενέργειας, αγωγή νευρικής ώσης), συνάψεις
(διέγερση, αναστολή, ιδιότητες), χηµικοί µεταβιβαστές, υ̟οδοχείς, αντανακλαστικά εγκεφάλου
και νωτιαίου µυελού, ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ̟όνος, εγκεφαλίνες, ενδορφίνες, βελονισµός.
Ηλεκτροµυογράφηµα σκελετικού µυός (µυϊκός τόνος, τελική κινητική ̟λάκα, ισοτονική και
ισοµετρική σύσ̟αση, χάλαση, κάµατος, τέτανος). Ανταλλαγή ουσιών στη µικροκυκλοφορία
(υδροστατική και κολλοειδοσµωτική ̟ίεση, τριχοειδή αγγεία, ενδοκυτταρικό υγρό, ̟ερικυτταρικό
υγρό,

λέµφος,

οίδηµα).

Λήψη

αίµατος

(µικρά

µηρυκαστικά,

κουνέλι),

φυσικοχηµικά

χαρακτηριστικά αίµατος και ̟λάσµατος, µηχανισµός ̟ήξης, αντι̟ηκτικοί ̟αράγοντες, ορός και
̟λάσµα, χρόνος ροής, χρόνος ̟ήξης, οµάδες αίµατος, ταχύτητα καθίζησης και αντίσταση
ερυθροκυττάρων,

αιµόλυση,

µικροαιµατοκρίτης,

φασµατοφωτοµετρικός

̟ροσδιορισµός

αιµοσφαιρίνης, καταµέτρηση κυττάρων αίµατος µε αιµατοκυτταρόµετρο, λευκοκυτταρικός τύ̟ος.
Αρχές ηλεκτροκαρδιογραφίας, αιµοδυναµικής, µέτρησης ̟ίεσης, λήψης σφυγµού, ακρόασης
καρδιάς. Ανα̟νοή, όγκοι αέρα, χωρητικότητα ̟νευµόνων, καταγραφή ανα̟νευστικών κινήσεων.
Κινητικότητα γαστρεντερικού σωλήνα µονογαστρικών και µηρυκαστικών, λείοι µύες. Ή̟αρ.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Ορολογία συστηµάτων του οργανισµού
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Ε̟ιστηµονικοί όροι ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην κτηνιατρική και σχετίζονται µε τη δοµή και
λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων του οργανισµού.
ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: Φύση και αλληλε̟ίδραση φωτονίων και σωµατιδίων µε τους ιστούς,
ιοντίζουσες και µη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες, δοσιµετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, φυσικές
αρχές ακτινοδιαγνωστικής και ̟υρηνικής ιατρικής, ακτινοβιολογία και ακτινο̟ροστασία
κτηνιατρικών ̟ράξεων, νοµοθεσία.
Ασκήσεις: Λειτουργία ε̟ιλεγµένου ακτινοδιαγνωστικού εξο̟λισµού (λυχνία ακτίνων Χ, αξονικός
και µαγνητικός τοµογράφος), µετρήσεις ακτινοβολίας, µέτρα ακτινο̟ροστασίας.
ΖΩΟΛΟΓΙΑ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Ταξινόµηση-συστηµατική, οντογένεση και βιολογικά στάδια ζωικών οργανισµών. Συστατικά του
σώµατος

των µεταζώων. Γενικά χαρακτηριστικά ̟ρωτόζωων. Μαστιγοφόρα, ριζό̟οδα,

ακτινό̟οδα,

βλεφαριδοφόρα,

σ̟ορόζωα,

κνιδοσ̟ορίδια,

̟λατυέλµινθες,

ασχέλµινθες,

δακτυλιοσκώληκες. Αρθρό̟οδα: γενικά χαρακτηριστικά, αραχνοειδή, έντοµα. Χορδωτά: γενικά
63

χαρακτηριστικά,

κεφαλοχορδωτά,

σ̟ονδυλωτά,

γναθοστόµατα,

τετρά̟οδα

(γενικά

χαρακτηριστικά, αµνιωτικό αυγό), αµφίβια, ερ̟ετά, ̟τηνά, θηλαστικά. Εξέλιξη και εξελικτικές
θεωρίες και φυλογένεση.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Οικοσύστηµα, σταθερότητα οικοσυστήµατος, συστατικά βιοτικού και αβιοτικού συστήµατος και
µεταξύ τους αλληλε̟ιδράσεις, ροή ενέργειας στο οικοσύστηµα, τροφικά ̟λέγµατα, νόµος του von
Liebig, βιο-συσσώρευση. Παραγωγή, ̟αραγωγικότητα και ̟εριοριστικοί ̟αράγοντες σε χερσαία
και υδάτινα οικοσυστήµατα. Οικολογική α̟οτελεσµατικότητα οικοσυστηµάτων. Βιο-γεωχηµικοί
κύκλοι (νερού, άνθρακα, αζώτου, οξυγόνου, φωσφόρου, θείου). Ορυκτά καύσιµα, ̟ροέλευση,
διαταραχή κύκλου του άνθρακα, ε̟ίδραση των χλωροφθορανθράκων στο όζον, φαινόµενο
θερµοκη̟ίου και κλιµατικές αλλαγές, ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας. Ρύ̟ανση, α̟όβλητα
αγροτικών ζώων και διαχείριση ζωικών α̟οβλήτων.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Θεωρία ̟ιθανοτήτων, κανόνας του Bayes. Τυχαία µεταβλητή, διακριτή και
συνεχής τυχαία µεταβλητή, µέτρα κεντρικής τάσης, µέτρα διασ̟οράς, διωνυµική κατανοµή,
κανονική

κατανοµή.

Εκτίµηση

̟αραµέτρων,

υ̟ολογισµών

διαστηµάτων

εµ̟ιστοσύνης.

∆ιαδικασία ελέγχου στατιστικών υ̟οθέσεων, έλεγχος υ̟όθεσης σχετικά µε την τιµή µέσου όρου
ενός ̟ληθυσµού, τη διαφορά µέσων όρων δύο ανεξάρτητων και µη ανεξάρτητων ̟ληθυσµών,
έλεγχος υ̟όθεσης σχετικά µε τους µέσους όρους τριών ή ̟ερισσότερων ανεξάρτητων ̟ληθυσµών,
µε τη γραµµική συσχέτιση και γραµµική εξάρτηση µεταξύ δυο ανεξάρτητων ̟ληθυσµών, µε τις
διάµεσες τιµές δυο ανεξάρτητων ̟ληθυσµών ̟ου δεν κατανέµονται κανονικά, µε τις διάµεσες
τιµές τριών ή ̟ερισσότερων ανεξάρτητων ̟ληθυσµών ̟ου δεν κατανέµονται κανονικά. Πίνακες
συνάφειας, έλεγχος υ̟όθεσης σχετικά µε τη συσχέτιση δυο ανεξάρτητων και δυο µη ανεξάρτητων
̟οιοτικών µεταβλητών.
Ασκήσεις: Χρήση υ̟ολογιστικού λογισµικού για την εκτίµηση ̟αραµέτρων και τον έλεγχο
στατιστικών υ̟οθέσεων.
ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Εισαγωγή στη βακτηριολογία: µορφολογία και δοµή βακτηριακών
κυττάρων, -υ̟οστρώµατα και βακτηριακοί ανα̟τυξιακοί ̟αράγοντες, τεχνικές ενοφθαλµισµού
υ̟οστρωµάτων και καλλιέργειας µικροοργανισµών γενικώς, µεταβολισµός βακτηρίων και η
χρήση του στην ταξινόµηση και ̟αθογένεια των βακτηρίων, ταξινόµηση και ονοµατολογία
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βακτηρίων, αντιβακτηριακοί ̟αράγοντες, τρό̟οι δράσεις και µικροβιακή αντοχή. Εισαγωγή στην
ιολογία: φύση και ̟ροέλευση ιών, µορφολογία και δοµή, λειτουργικές ιδιότητες ιϊκών νουκλεϊκών
οξέων και ̟ρωτεϊνών, χηµική σύνθεση των ιών, ε̟ίδραση φυσικοχηµικών ̟αραγόντων,
αλληλε̟ιδράσεις κυττάρου-ξενιστή του ιού, αναδυόµενοι ιοί. Εισαγωγή στη µυκητολογία:
µορφολογία, υ̟οστρώµατα και µυκητιακοί ανα̟τυξιακοί ̟αράγοντες, κατανοµή, ανα̟αραγωγή,
ταξινόµηση. Αναγνώριση, χαρακτηρισµός και µελέτη της ̟αθογένειας των µικροοργανισµών,
̟εριγραφή βακτηρίων, ιών και µυκήτων ̟ου συνδέονται µε ασθένειες των ζώων, οικολογία,
ιδιότητες και ̟αθογόνος δράση.
Ασκήσεις: Ε̟ίστρωση και ανίχνευση µολυσµατικών ̟αραγόντων µε άµεση µικροσκό̟ηση.
Χαρακτηριστικά βακτηριακής και µυκητιακής ανά̟τυξης, εφαρµογή τεχνικών για αιτιολογική
διάγνωση των ασθενειών. Α̟οµόνωση, καλλιέργεια και ταυτο̟οίηση βακτηρίων, µυκήτων και
ιών, βακτηριακές και µυκητιακές καλλιέργειες. Υ̟οστρώµατα για την ανά̟τυξη βακτηρίων.
Ενοφθαλµισµός υ̟οστρωµάτων και καλλιεργειών. Καλλιέργειες ιών, υ̟οστρώµατα για την
καλλιέργεια ιών, αναγνώριση της ε̟ίδρασης των ιών στα κύτταρα. Ανίχνευση βακτηρίων και ιών
µε µοριακές και κλασικές τεχνικές, τιτλο̟οίηση αντισωµάτων και ιών µε κλασσικές και νέες
τεχνολογίες.
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ, Υ∆ΡΟΒΙΑ ΠΑΝΙ∆Α ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Εισαγωγή στο υδάτινο ̟εριβάλλον, ̟αράµετροι ̟οιότητας νερού. Εισαγωγή
στην ιχθυολογία, γενικά ανατοµικά και µορφολογικά στοιχεία και ταξινόµηση ιχθύων και άλλων
εκτρεφόµενων υδρόβιων οργανισµών. ∆έρµα ̟τερύγια, σκελετός, µυϊκό, ανα̟νευστικό και
νευρικό σύστηµα, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα σε τελεόστεα και χονδριχθύες, κυκλοφορικό,
αιµο̟οιητικό, α̟εκκριτικό, ̟ε̟τικό και ενδοκρινικό σύστηµα. Αρχές υδατοκαλλιέργειας, τύ̟οι
υδατοκαλλιεργητικών συστηµάτων, κατασκευαστικές και λειτουργικές αρχές, οικονοµική
διαχείριση. Συστήµατα εκτροφής ευρύαλων µεσογειακών ειδών και σαλµονοειδών, αρχές
εκτροφής χελιών και άλλων ειδών θερµών υδάτων, τρο̟ικά και διακοσµητικά ψάρια, εκτροφή σε
̟λωτούς ιχθυοκλωβούς, συστήµατα ιχθυοκλωβών ανοιχτής θάλασσας. Εκτροφή διθύρων,
µαλακίων, καρκινοειδών και εχινοδέρµων.
Ασκήσεις: Ανατοµική ιχθύων και άλλων εκτρεφόµενων υδρόβιων οργανισµών, αλλοµετρία, σχέση
µήκους και βάρους, δείκτης ευρωστίας, ειδικός ρυθµός αύξησης, γοναδοσωµατικός δείκτης,
εξίσωση Von Bertalanffy, ̟ροσδιορισµός ηλικίας ιχθύων, µικροσκο̟ική ανατοµική ιχθύων.
∆ιατροφικό ̟ρόγραµµα, ̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις υδατοκαλλιεργειών και ευζωία ιχθύων.
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Μορφολογία, ανατοµική και φυσιολογία της µέλισσας, βιολογία και
διατροφή µελισσιού. Βασικές αρχές διαχείρισης µελισσοκοµείου. Αµυντικοί µηχανισµοί µελισσιού,
ασθένειες και εχθροί της µέλισσας, µέτρα υγιεινής και ̟ρόληψης µεταδοτικών νοσηµάτων. Μέλι,
τοξικώσεις και νοθεία.
Ασκήσεις: Κλινική εξέταση, δειγµατοληψία για εργαστηριακές εξετάσεις, βασικοί χειρισµοί στο
µελισσοκοµείο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Βασικές αρχές οικονοµικής θεωρίας, εισαγωγή στην οικονοµία ζωικής
̟αραγωγής. Προσφορά και ζήτηση ̟ροϊόντων ζωικής ̟ροέλευσης, ελαστικότητα και νόσος. Αρχές
θεωρίας ̟αραγωγής, ̟αραγωγικότητα και νόσος. Κόστος ζωικής ̟αραγωγής, άµεσα και έµµεσα
κόστη νόσου. Χρήση εργαλείων α̟όφασης στον έλεγχο της νόσου (µερικός ̟ροϋ̟ολογισµός,
ανάλυση κόστους-οφέλους και κόστους-α̟οτελεσµατικότητας, δενδροειδή µοντέλα στη λήψη
διαγνωστικών και διαχειριστικών α̟οφάσεων). Ανάλυση ε̟ικινδυνότητας και χρήση εργαλείων
α̟όφασης για τον έλεγχο της νόσου. Βασικές αρχές οικονοµίας της ευζωίας των ζώων.
Ασκήσεις: Προσφορά και ζήτηση ̟ροϊόντων ζωικής ̟ροέλευσης, διαχείριση κόστους και χρήση
εργαλείων α̟όφασης.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική

διδασκαλία:

Χηµική

σύσταση

αγελαδινού,

̟ρόβειου

και

γίδινου

γάλακτος.

Μικροβιολογία νω̟ού γάλακτος, ̟αθογόνοι ̟αράγοντες, αλλοίωση, υγιεινή ̟αραγωγής,
µεταφοράς και α̟οθήκευσης. Θερµική ε̟εξεργασία γάλακτος (̟αστερίωση, α̟οστείρωση),
α̟οστειρωµένο συµ̟υκνωµένο, σακχαρούχο και κονιο̟οιηµένο γάλα. Γαλακτοκοµικά ̟ροϊόντα
ζύµωσης, κρέµα, βούτυρο, ̟αγωτό. Τυριά, τεχνολογίες ̟αρασκευής, ̟ροϊόντα µε ονοµασία
̟ροέλευσης (Π.Ο.Π.). Μικροβιολογικός και ̟οιοτικός έλεγχος γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σηµασία για τη δηµόσια υγεία. Καθαρισµός και
εξυγίανση εξο̟λισµού σε εγκαταστάσεις ε̟εξεργασίας γάλακτος και ̟αραγωγής γαλακτοκοµικών
̟ροϊόντων.
Ασκήσεις: Μέτρηση pH, οξύτητας και ειδικού βάρους του γάλακτος, ̟ροσδιορισµός λί̟ους
γάλακτος, κρέµας, βουτύρου και τυριών. Προσδιορισµός ̟εριεκτικότητας σε υγρασία και στερεού
υ̟ολείµµατος γάλακτος. Έλεγχος νοθείας γάλακτος. ∆οκιµή φωσφατάσης για εκτίµηση
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̟αστερίωσης. Προσδιορισµός χλωριούχου νατρίου στα τυριά. Μικροβιολογικές εξετάσεις
γάλακτος και γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων. Παρασκευή γιαούρτης.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Φυσιολογία του ουρο̟οιητικού, ενδοκρινικού, γεννητικού συστήµατος των αρσενικών ζώων,
γεννητικού συστήµατος των θηλυκών ζώων, του ̟λακούντα, του µαστού, του δέρµατος, της
θερµορύθµισης, της ισορρο̟ίας υγρών, της οξεοβασικής ισορρο̟ίας και της συµ̟εριφοράς
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Ουρο̟οιητικό σύστηµα: φυσιολογία νεφρών και ̟αραγωγή ουσιών,
ορµονικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας, ρύθµιση όγκου και οσµωτικής ̟ίεσης αίµατος,
̟αραγωγή ούρων, µηχανισµός ούρησης. Ενδοκρινικό σύστηµα: ορµόνες, υ̟οθάλαµος, υ̟όφυση,
θυρεοειδής αδένας, ̟αραθυρεοειδείς αδένες, οµοιοστασία ασβεστίου και φωσφόρου, οστεογένεση
και οστεόλυση, ε̟ινεφρίδια (µυελώδης και φλοιώδης µοίρα), ενδοκρινής µοίρα ̟αγκρέατος,
ε̟ίφυση, θύµος αδένας, ̟ροσταγλανδίνες, ορµόνες λι̟ώδους ιστού και γαστρεντερικού σωλήνα,
σύνδροµο κατα̟όνησης, βιολογικοί ρυθµοί. Γεννητικό σύστηµα των αρσενικών ζώων: φυσιολογία
όρχεων, οσχέου, σ̟ερµατοζωαρίων, ε̟ιδιδυµίδων, ε̟ικουρικών γεννητικών αδένων και ορµονών
του γεννητικού συστήµατος των αρσενικών ζώων, στύση και εκσ̟ερµάτιση, άξονας υ̟οθάλαµοςυ̟όφυση-όρχεις. Γεννητικό σύστηµα των θηλυκών ζώων: φυσιολογία ωοθηκών, ωοθυλακίων,
ωοθυλακικού

υγρού,

ωαρίων,

ωαγωγών,

µήτρας,

ωοθυλακιορρηξίας,

µεταφοράς

σ̟ερµατοζωαρίων στο γεννητικό σωλήνα του θηλυκού, ενεργο̟οίησης και αντίδρασης
ακροσώµατος σ̟ερµατοζωαρίων, γονιµο̟οίησης ωαρίου, ωχρού σωµατίου, ορµονών του
γεννητικού συστήµατος των θηλυκών ζώων, ωοθηκικού κύκλου, ενήβωσης, κυοφορίας και
τοκετού,

φωτο̟ερίοδος,

φεροµόνες,

άξονας

υ̟οθάλαµος-υ̟όφυση-ωοθήκες.

Πλακούντας:

̟αραγωγή ορµονών, δια̟ερατότητα, εµβρυϊκά υγρά. Μαστός: ανά̟τυξη, γενικές αρχές
φυσιολογίας έναρξης και διατήρησης έκκρισης γάλατος, ορµονικές και άλλες µεταβολές κατά τη
διάρκεια της γαλακτο̟αραγωγικής ̟εριόδου, ̟ρωτόγαλα, γάλα. ∆έρµα: ρόλος, ροή αίµατος,
αγγειοκινητικές µεταβολές, θερµορύθµιση, ̟αραγωγή και µεταβολισµός ουσιών, ρόλος των
αδένων του δέρµατος, δια̟ερατότητα, τρίχωµα. Θερµορύθµιση: θερµοκρασία σώµατος, ισορρο̟ία
θερµότητας, ρόλος υ̟οθαλάµου, θερµοϋ̟οδοχείς, αύξηση και µείωση ̟αραγωγής και α̟οβολής
θερµότητας, ορµόνες και θερµορύθµιση. Ισορρο̟ία του όγκου των οργανικών υγρών: ρόλος
εντερικού σωλήνα, νεφρών, κυκλοφορικού και ενδοκρινικού συστήµατος. Οξεοβασική ισορρο̟ία:
µηχανισµοί, ρόλος ιόντων καλίου, οµοιοστασία. Συµ̟εριφορά: φυσιολογία συµ̟εριφοράς
µητρικού ζώου και νεογέννητου, ̟ρώτες εµ̟ειρίες και κοινωνικο̟οίηση, κοινωνική οργάνωση,
φυσική αντίδραση σε φόβο, ̟όνο, ̟ρόσληψη τροφής, οίστρο και κυοφορία, συµ̟εριφορά και
θερµορρύθµιση, σχέση συµ̟εριφοράς ανθρώ̟ου και ζώων, µάθηση και εκ̟αίδευση, διατροφή και
συµ̟εριφορά.
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Ασκήσεις: Φυσιολογία ούρου και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, ̟ειραµατική µερική νεφρεκτοµή,
̟ρόκληση αρτηριακής υ̟έρτασης, ορµονικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας. Προσδιορισµός
συγκέντρωσης ορµονών σε βιολογικά υγρά, ̟ειραµατική ̟ρόκληση σακχαρώδη διαβήτη,
̟ροσδιορισµός συγκέντρωσης γλυκόζης σε αίµα και ούρο. Αλληλε̟ιδράσεις νευρικού,
ενδοκρινικού συστήµατος και ̟εριβάλλοντος, ε̟ίφυση, οξειδωτικό σύνδροµο κατα̟όνησης,
ενδογενείς αντιοξειδωτικές ουσίες. Λήψη σ̟έρµατος (κριός, τράγος), φυσιολογία σ̟έρµατος και
φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, φυσιολογία σ̟ερµατοζωαρίων, εξέταση ακεραιότητας χρωµατίνης
και γονιµο̟οιητικής ικανότητας σ̟ερµατοζωαρίων, καρυότυ̟ος, ̟ροσδιορισµός δραστηριότητας
ειδικών

̟ρωτεολυτικών

ωοθηκεκτοµή,

ενζύµων

γονιµο̟οίηση

ακροσώµατος,

ωαρίου,

εξέλιξη

̟ειραµατική
ζυγωτού

ορχεκτοµή.

σε

Πειραµατική

βλαστοκύστη,

̟ολλα̟λή

ωοθυλακιορρηξία. Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και ̟ρωτεΐνες ̟ρωτογάλατος και γάλατος.
Θερµορρύθµιση, λήψη θερµοκρασίας σώµατος, σύνδροµο κατα̟όνησης λόγω υψηλής ή χαµηλής
θερµοκρασίας. Α̟οκλίσεις ισορρο̟ίας του όγκου των οργανικών υγρών, της οξεοβασικής
ισορρο̟ίας και της συµ̟εριφοράς. Ε̟ίδραση στη λειτουργία του ζωικού οργανισµού α̟ό
̟αράγοντες ̟ου ρυ̟αίνουν ή µολύνουν το ̟εριβάλλον. Οµοιοστασία.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Έµφυτη και ε̟ίκτητη ανοσία. Φύση και ιδιότητες αντιγόνων, αντισωµάτων
και ανοσοσφαιρινών γενικώς, ̟αραγωγή αντισωµάτων, ̟ρωτογενείς και δευτερογενείς
ανοσοαντιδράσεις, ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την ̟αραγωγή αντισωµάτων. Β- και Τλεµφοκύτταρα.

Σύστηµα

συµ̟ληρώµατος,

συµ̟λέγµατα

ιστοσυµβατότητας.

Ρυθµιστικές

̟ρωτεΐνες ανοσολογικών αντιδράσεων. Υ̟ερευαισθησία και αυτοανοσία. Αλλεργίες και σχετικές
αντιδράσεις. Αρχές εµβολιασµών.
Ασκήσεις:

Ανοσολογικές

ανοσοα̟ορρόφηση,

τεχνικές

έµµεσος

(α̟οµόνωση

ανοσοφθορισµός,

̟ληθυσµών

λεµφοκυττάρων,

ανοσοα̟οτύ̟ωση

κατά

Western,

ενζυµική
δοκιµή

εξουδετέρωσης ιού και ορών, αναστολή αιµοσυγκόλλησης). Τεχνικές ̟ου διαφορο̟οιούν
εµβολιασµένα ζώα και στρατηγικές για την εξάλειψη λοιµωδών νοσηµάτων χρησιµο̟οιώντας τις
δοκιµές αυτές.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Νοσολογία, µέθοδοι κλινικής εξέτασης, θερµο̟αθολογία, υ̟ερθερµία,
̟υρετός, υ̟οθερµία. Κλινική εξέταση κατοικίδιων θηλαστικών. Προλη̟τική ιατρική και γενικές
αρχές νοσηλείας ζώων συντροφιάς. Αιµοληψία, συλλογή ούρου, ̟αρακέντηση λεµφογαγγλίων.
Αιµατολογική εξέταση: ̟αθολογικά ευρήµατα α̟ό τον αιµατοκρίτη και τα κύτταρα του αίµατος,
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µορφολογία και έγκλειστα ερυθροκυττάρων και λευκοκυττάρων, διαταραχές αιµο̟εταλίων και
αιµόστασης. Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας, ̟αθολογικά ευρήµατα α̟ό την ανάλυση του ούρου
(φυσική και χηµική εξέταση, εξέταση ιζήµατος). Έλεγχος ή̟ατος και ̟αγκρέατος, δείκτες µυϊκής
βλάβης, µεταβολές συγκεντρώσεων ηλεκτρολυτών.
Ασκήσεις: Γενική κλινική εξέταση των ζώων, αιµοληψία, συλλογή ούρου, ̟αρακέντηση
λεµφογαγγλίων, αιµατολογική εξέταση, έλεγχος αιµόστασης, ανάλυση ούρου, βιοχηµικές
εξετάσεις αίµατος.
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική

διδασκαλία:

Συσχέτιση

λοιµωδών

νοσηµάτων

και

αιτιολογικών

̟αραγόντων.

Εργαστηριακή διάγνωση µε τη χρήση ορολογικών και µοριακών τεχνικών, καλλιέργεια
βακτηρίων, µυκήτων και ιών, καινοτόµες τεχνολογίες (µικροσυστοιχίες και τεχνικές χρήσης
µαγνητικών σφαιριδίων).
Ασκήσεις: Λήψη και ε̟εξεργασία δειγµάτων για εργαστηριακή διάγνωση λοιµωδών νοσηµάτων,
εκτέλεση και ερµηνεία αντιβιογραµµάτων, µοριακές τεχνικές (εκχύλιση γενετικού υλικού,
αλυσιδωτή αντίδραση ̟ολυµεράσης-PCR, real-time PCR), ορολογικές τεχνικές.
ΙΧΘΥΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Εισαγωγή στην ιχθυο̟αθολογία: ορισµός, ̟ροϋ̟οθέσεις για εκδήλωση
νόσων, βασικές αρχές διάγνωσης, ιστορικό, µακροσκο̟ικά ευρήµατα, ευθανασία ψαριών,
νεκροτοµική και άλλες εξετάσεις. Μέθοδοι δειγµατοληψίας, µέγεθος δείγµατος, µεθοδολογία
δειγµατοληψίας µονάδων εκκολα̟τηρίων, ̟άχυνσης και συσκευαστηρίων, µεταφορά δειγµάτων,
ε̟ίδραση ̟οιότητας νερού, λειτουργία ανοσο̟οιητικού συστήµατος, ευζωία ψαριών και λοι̟ών
υδρόβιων οργανισµών και θηλαστικών, έλεγχος και ̟ιστο̟οίηση ̟αραγωγής και συσκευασίας
̟ροϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α AGRO 4-1, AGRO 4-2 και AGRO 4-3 του
AGROCERT. Ειδική ιχθυο̟αθολογία: ταξινόµηση ασθενειών, βακτηριακά, µυκητιακά, ιογενή,
ρικετσιακά, χλαµυδιακά, διατροφικά, µεταβολικά νοσήµατα, ̟ρωτοζωικά και ̟αρασιτικά
νοσήµατα των ιχθύων (διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις), νοσήµατα τρο̟ικών
ψαριών και διακοσµητικών ψαριών, νοσήµατα καρκινοειδών, µαλακίων, αρθρο̟όδων, διθύρων,
θηλαστικών και άγριας υδάτινης ̟ανίδας (διαφορική διάγνωση και ιστολογικές αλλοιώσεις),
νοσήµατα υ̟οχρεωτικής δήλωσης, ζωοανθρω̟ονόσοι, χρήση φαρµάκων και κατάλοι̟α,
εναλλακτικές

και

βιολογικές

θερα̟ευτικές

µέθοδοι,

νοσήµατα

εκκολα̟τηρίων,

υγιεινή

ιχθυογεννητικών σταθµών, αρχές ̟ρόληψης, εµβολιασµοί. Ποιότητα υδάτινων ̟ροϊόντων και
αλιευµάτων, σχέση ρύ̟ανσης και ̟αθογόνων οργανισµών και τρό̟οι ̟ροστασίας στα υδάτινα
οικοσυστήµατα, τοξικολογία στα υδάτινα οικοσυστήµατα, νοµοθεσία.
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Ασκήσεις: Τεχνικές νεκροψίας, αιµοληψία, µονιµο̟οίηση δειγµάτων, καλλιέργεια βακτηρίων,
αντιβιόγραµµα,

ιστο̟αθολογική

εξέταση,

κυτταροκαλλιέργειες,

αλυσιδωτή

αντίδραση

̟ολυµεράσης, ̟αρασιτολογική εξέταση ιχθύων. Εξέταση διθύρων, καρκινοειδών, µαλακίων και
αρθρο̟όδων. Θερα̟εία α̟ό του στόµατος και µε µ̟άνια σε συστήµατα εκτροφής και ενυδρεία,
υ̟ολογισµός δοσολογίας, εµβολιασµοί ψαριών, ε̟ίλυση κλινικών ̟εριστατικών.
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ι
Παρασιτολογία και ̟αρασιτικά νοσήµατα των ζώων α̟ό ̟ρωτόζωα και αρθρό̟οδα και σχετική
νοµοθεσία
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Γενικές αρχές Κτηνιατρικής Παρασιτολογίας, ονοµατολογία ταξινόµηση
̟αρασίτων. Μορφολογία, δοµή, λειτουργίες, ανα̟αραγωγή και κατάταξη των ̟ρωτοζώων,
Sarcomastigophora (γένη Histomonas, Trichomonas, Tetratrichomonas, Giardia, Hexamita, Leismania
και Trypamosoma), Sporozoa (γένη Eimeria, Isospora, Cryptosporidium, Sarcocystis, Toxoplasma,
Neospora, Hepatozoon, Babesia, Theileria και Plasmodium), υ̟όλοι̟ες οµοταξίες (Ciliophora,
Microspora, µη ταυτο̟οιηµένοι οργανισµοί και οργανισµοί ̟ου οµοιάζουν µε τα Richetisiae).
Μορφολογία, δοµή, λειτουργίες, βιολογικός κύκλος και κατάταξη των αρθρό̟οδων, Crustacea,
Myriapoda, Pentastomida, Arachnida (Scorpionida, Aranaida και Acarina), Insecta (Diptera,
Pthiriaptera, Siphonaptera, Hemiptra, Coleoptera, Orthoptera, Hymenoptera, Ephemeroptera,
Lepidoptera και Trichoptera). Οδοί µόλυνσης, ̟αθογόνος δράση, µηχανισµοί άµυνας, αλλοιώσεις,
συµ̟τώµατα, διάγνωση, θερα̟εία, ̟ρόληψη, σχέση µε τη δηµόσια υγεία και νοµοθεσία σχετική µε
τις ̟αρασιτώσεις των ζώων ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό ̟ρωτόζωα και αρθρό̟οδα.
Ασκήσεις: Λήψη, διατήρηση, α̟οστολή δειγµάτων, ̟αρασιτολογική εξέταση κο̟ράνων (α̟λή,
̟οιοτικές και ̟οσοτικές εξετάσεις µε ε̟ί̟λευση και καθίζηση, εξετάσεις για ̟ρονύµφες
νηµατωδών), αίµατος, ούρου, δέρµατος και ιστών. Έµµεσες διαγνωστικές τεχνικές, αλυσιδωτή
αντίδραση ̟ολυµεράσης.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Μέθοδοι συντήρησης τροφίµων (ψύξη, κατάψυξη, θερµική ε̟εξεργασία,
κονσερβο̟οίηση, α̟οξήρανση, αλάτιση-αλι̟άστωση, κά̟νιση, ζυµώσεις, νέες τεχνολογίες) και
ε̟ίδραση τους στα τρόφιµα. Οργάνωση και λειτουργία σφαγείων, ταξινόµηση και τεµαχισµός
σφαγίων. ∆οµή και χηµική σύσταση κρέατος. Μεταβολές κρέατος µετά την σφαγή, ιδιότητες και
̟οιότητα κρέατος. Μέθοδοι συντήρησης και ε̟εξεργασίας κρέατος και ε̟ίδρασή τους. Ταξινόµηση
̟ροϊόντων κρέατος, τεχνολογίες ̟αραγωγής και συντήρησή τους. Μέθοδοι συντήρησης
αλιευµάτων, ειδικά ιχθυοσκευάσµατα. Πρόσθετα και ασφάλεια τροφίµων. Νοµοθεσία σχετική µε
το κρέας, τα ̟ροϊόντα του, τα αλιεύµατα και τα ̟ροϊόντα τους.
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Ασκήσεις: Μέτρηση pH στο κρέας και τα ̟ροϊόντα του. Χηµική ανάλυση (̟ροσδιορισµός
̟εριεκτικότητας σε ̟ρωτεΐνες, τέφρα, υγρασία, λί̟ος και χλωριούχο νάτριο) και βασικές
µικροβιολογικές εξετάσεις σε κρέας και ̟ροϊόντα του. Ταξινόµηση σφαγίων, τεµαχισµός σφαγίου
βοοειδών, ̟ροβάτων και χοίρων. Ταξινόµηση ̟ροϊόντων κρέατος. Προσδιορισµός χρώµατος
κρέατος και ̟ροϊόντων του µε χρωµατοµέτρηση. Συντελεστής Ενεργού Ύδατος, ικανότητα
συγκράτησης ύδατος. Έλεγχος βαθµού α̟οστείρωσης κονσερβο̟οιηµένων τροφίµων και έλεγχος
κονσερβών.
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: Λειτουργία γενετικού υλικού και γονιδίου, οργάνωση και αλληλουχίες
κυτταρικών γονιδιωµάτων, τεχνικές ανάλυσης γονιδιώµατος, τεχνολογία ανασυνδυασµένου
DNA. Σύνθεση RNA. Λειτουργικά στοιχεία κυτταρικού κύκλου, εξωκυττάρια σηµατοδοτικά
µόρια, διακυτταρική ε̟ικοινωνία, κυτταρικός θάνατος και ανανέωση, καρκινογένεση.
Ασκήσεις: Κανόνες ασφάλειας σε εργαστήριο κυτταρικής και µοριακής βιολογίας, αντιδραστήρια,
συσκευές, τεχνικές διαχωρισµού οργανιδίων, συστατικών κυττάρων, ̟ρωτεϊνών και γενετικού
υλικού, τεχνικές α̟οµόνωσης ̟ρωτεϊνών, γενετικού υλικού και ̟λασµιδίων, γενετικός χάρτης,
̟έψη γενετικού υλικού και ̟λασµιδίων µε ένζυµα ̟εριορισµού, αρχές αλυσιδωτής αντίδρασης
̟ολυµεράσης, ηλεκτροφόρηση γενετικού υλικού, ε̟αγωγή έκφρασης καλλιέργειας µέσω
ο̟ερονίου, αλληλούχιση DNA, ανάλυση δεικτών µιτοχονδριακού RNA και DNA στην
ταυτο̟οίηση ζώων, άλλες διαγνωστικές µέθοδοι ανάλυσης, ανίχνευση ̟ρωτεϊνών µε α̟οτύ̟ωση
κατά western.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: Εισαγωγή στη Μοριακή Μικροβιολογία, εξέλιξη των µικροβίων, εισαγωγή
στην

αλληλε̟ίδραση

ξενιστή-̟αθογόνου.

Μοριακή

µηχανισµοί

̟αθογένειας

λοιµωδών

νοσηµάτων (̟ροα̟αιτήσεις εµφάνισης και µετάδοση), έλεγχος µικροβιακής ανά̟τυξης. Ιοί:
Ανάλυση ιϊκού γενώµατος – Βασικές Αρχές, Συσχέτιση γενετικής αλληλουχίας µε δοµή και
λειτουργία, εξέλιξη ιών και ̟αθογένεση, αναγνώριση στόχων για τη δράση αντιϊκών φαρµάκων,
αντιϊκά φάρµακα και αντίσταση σε αυτά. Βακτήρια: Εισαγωγή στη µοριακή βακτηριολογία –
βασικές αρχές και διαγνωστικές µοριακές τεχνικές, Παθογένεση βακτηριακών νοσηµάτων,
ανοσοα̟άντηση ξενιστή. Παράσιτα: Εισαγωγή στην µοριακή ̟αρασιτολογία, διαγνωστική
µοριακή ̟αρασιτολογία, σχέσεις ξενιστή-̟αρασίτου, Στρατηγικές αντιµετώ̟ισης, αναδυόµενων
̟αρασιτικών νοσηµάτων. Προηγµένες τεχνικές: Προηγµένες τεχνικές στη µοριακή µικροβιολογία
και

̟αρασιτολογία,

δυνατότητες

χρήσης

̟αθογόνων και στοιχείων στις

θερα̟ευτικές

̟ροσεγγίσεις. Μοριακή διερεύνηση εξάρσεων λοιµωδών νοσηµάτων και ε̟ιτήρηση.
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Ασκήσεις: Μοριακές τεχνικές, χρήση εφαρµογών internet για µοριακή µικροβιολογική ανάλυση,
ανάγνωση γενετικών αλληλουχιών µε τη χρήση κατάλληλων ̟ρογραµµάτων, δηµιουργία αρχείων
FASTA και χρήση τους για τη δηµιουργία φυλογενετικών δέντρων.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Μέλι, βασιλικός ̟ολτός, κερί, δηλητήριο, ̟ρό̟ολη, ε̟ικονίαση, µελισσοκοµικός εξο̟λισµός,
̟οιότητα µελιού, τυ̟ο̟οίηση, συσκευασία, εµ̟ορία.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Παθολογοανατοµική κυττάρου (εκφύλιση, α̟ό̟τωση, νέκρωση, ενα̟όθεση
ουσιών) και διάµεσου ιστού, κυκλοφορικές διαταραχές, αρχές ανοσο̟αθολογοανατοµικής,
φλεγµονή και α̟οκατάσταση, αλλοιώσεις σε ̟αθολογικές καταστάσεις λόγω µικροοργανισµών
και µη βιολογικών ̟αραγόντων, διαταραχές κυτταρικής ανά̟τυξης και νεο̟λασία.
Ασκήσεις: Μικροσκο̟ική µελέτη µορφολογικών αλλαγών σε κύτταρα και ιστούς α̟ό την ε̟ίδραση
βλα̟τικών ̟αραγόντων.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Ε̟αγγελµατική συνείδηση, κώδικας καλής ̟ρακτικής, διαφήµιση και σχέσεις µε συναδέλφους,
ε̟αγγελµατικούς και δηµόσιους φορείς. Καθήκοντα ̟ρος τους ̟ελάτες-ιδιοκτήτες ζώων και τα
ασθενή ζώα, δεοντολογία έρευνας και ̟ειραµατισµών. Κτηνιατρική αµοιβή. Κτηνιατρική
νοµοθεσία στην Ελλάδα και την Ευρω̟αϊκή Ένωση, γενικές έννοιες διοικητικού και κοινοτικού
δικαίου, νοµικό ̟λαίσιο για την άσκηση κτηνιατρικού ε̟αγγέλµατος, δικαιώµατα και καθήκοντα
κτηνιάτρου, κατηγορίες κτηνιατρικής ευθύνης. Νοµοθεσία σχετική µε τη ζωική ̟αραγωγή.
∆ιεθνείς και εθνικές συµβάσεις για ̟ροστασία άγριας ̟ανίδας: κοινοτική οδηγία 1992/43, διεθνής
σύµβαση CITES, αφρικανική σύµβαση, σύµβαση της ̟αγκόσµιας κληρονοµιάς, ̟ρωτόκολλο
SPAMI, σύµβαση OSPAR και ACCOBAMS. Νοµοθεσία για τα αδέσ̟οτα ζώα, υγειονοµικοί όροι
και νοµοθεσία για τις µη εµ̟ορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς.
ΛΟΙΜΩ∆Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι
Λοιµώδη νοσήµατα του ανα̟νευστικού και ανα̟αραγωγικού συστήµατος των ζώων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Νοσήµατα του ανα̟νευστικού και ανα̟αραγωγικού συστήµατος των ζώων
α̟ό

βακτήρια,

ιούς

και

µύκητες

(αιτιολογία,

̟αθογένεια,

οικολογία,

ε̟ιδηµιολογία,

εργαστηριακή διάγνωση, ̟ρόληψη, θερα̟εία, σχέση µε τη δηµόσια υγεία και σχετική νοµοθεσία).
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Ασκήσεις: Ε̟ίδειξη ̟αρουσίας ανα̟νευστικών και ανα̟αραγωγικών νοσηµάτων σε ζώα µε τη
χρήση ̟ολυµέσων και την ε̟ίσκεψη κτηνοτροφικών µονάδων και ̟εριστατικών. Χρήση
καινοτόµων τεχνολογιών ̟.χ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών-GIS, τεχνικές ̟ολλα̟λής
(multiplex) διάγνωσης, για ̟αρακολούθηση και ̟ρόληψη των λοιµωδών νοσηµάτων και την
ανά̟τυξη και εφαρµογή στρατηγικών διαχείρισης.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι
Φυσιολογία της ανα̟αραγωγής των θηλυκών θηλαστικών ζώων, φυσιολογία γαλακτο̟αραγωγής,
φυσιολογία και φροντίδα νεογνών
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Φυσιολογία

ανα̟αραγωγής

θηλυκών

θηλαστικών

ζώων:

ανα̟αραγωγικός

κύκλος,

ενδοκρινολογία ανα̟αραγωγής, ειδική φυσιολογία ανα̟αραγωγής αγελάδας, ̟ροβατίνας, αίγας,
συός, φοράδας, σκύλας, γάτας, κουνέλας, θηλυκών θηλαστικών ζώων εργαστηρίου και θηλυκών
εξωτικών θηλαστικών ζώων, ενήβωση, φυσιολογία ανα̟αραγωγής ̟ριν την εγκυµοσύνη,
γονιµο̟οίηση, φυσιολογία και διάγνωση εγκυµοσύνης, φυσιολογία εµβρύου, φυσιολογία τοκετού,
φυσιολογία

λοχείας,

ρύθµιση

της

ανα̟αραγωγής.

Φυσιολογία

µαστικού

αδένα

και

γαλακτο̟αραγωγής. Φυσιολογία νεογέννητων θηλαστικών ζώων και φροντίδα νεογνών.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι
∆ερµατολογία και διαταραχές συµ̟εριφοράς του σκύλου και της γάτας
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Κλινική εξέταση δέρµατος και τριχώµατος, εργαστηριακές εξετάσεις,
κνησµώδεις

δερµατο̟άθειες,

δερµατο̟άθειες

µε

υ̟οτρίχωση

ή

αλω̟εκία,

διαταραχές

κερατινο̟οίησης, δερµατο̟άθειες µε κηλίδες, βλατίδες ή φλύκταινες, µε συρίγγια, µε έλκη και
διαβρώσεις, µε ̟οµφούς ή µάζες στο σκύλο και τη γάτα, έξω ωτίτιδα στο σκύλο και τη γάτα,
ταξινόµηση και γενικές αρχές θερα̟ευτικής αντιµετώ̟ισης διαταραχών συµ̟εριφοράς του
σκύλου και της γάτας, ε̟ιθετικότητα στο σκύλο και τη γάτα, καταστροφική συµ̟εριφορά στο
σκύλο, ούρηση και αφόδευση εκτός αµµοδόχου στη γάτα, δερµατικές εκδηλώσεις των διαταραχών
της συµ̟εριφοράς στο σκύλο και τη γάτα.
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία ζώων συντροφιάς.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι
Εισαγωγή στην ̟αθολογία και ̟ρολη̟τική κτηνιατρική των ̟αραγωγικών ζώων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Μεθοδολογία εξέτασης ι̟̟οειδών, βοοειδών, ̟ροβάτων, αιγών, χοίρων και
κουνελιών σε ατοµικό ε̟ί̟εδο και σε ε̟ί̟εδο κο̟αδιού-αγέλης, διαφορική διάγνωση µε βάση
συχνά στην κλινική ̟ράξη συµ̟τώµατα, δειγµατοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις,
̟ρογράµµατα υγείας σε εκτροφές, κλινική φαρµακολογία, αρχές νοσοκοµειακής ̟ερίθαλψης,
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εµβολιακά και αντι̟αρασιτικά ̟ρογράµµατα ι̟̟οειδών, βοοειδών, αιγο̟ροβάτων και χοίρων,
̟ροδιαθέτοντες ̟αράγοντες νοσηρότητας στους χοίρους.
Ασκήσεις: Κλινική εξέταση ̟αραγωγικών ζώων, υ̟οδόριες, ενδοµυϊκές και ενδοφλέβιες εγχύσεις,
αιµοληψία και καθετηριασµός οισοφάγου.
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΙ
Παρασιτολογία και ̟αρασιτικά νοσήµατα των ζώων α̟ό έλµινθες
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Μορφολογία, δοµή, λειτουργίες, βιολογικός κύκλος και κατάταξη
τρηµατωδών, κεστωδών, νηµατωδών ακανθοκέφαλων και ανελλίδων. Οδοί µόλυνσης, ̟αθογόνος
δράση, µηχανισµοί άµυνας, αλλοιώσεις, συµ̟τώµατα, διάγνωση, θερα̟εία, ̟ρόληψη, σχέση µε τη
δηµόσια υγεία και νοµοθεσία σχετική µε τις ̟αρασιτώσεις των ζώων ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό
έλµινθες.
Ασκήσεις:

Γενικά

µορφολογικά

χαρακτηριστικά,

αναγνώριση

και

ταυτο̟οίηση

των

ανα̟αραγωγικών στοιχείων των ̟αρασίτων των ζώων.
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Φαρµακοτεχνικές µορφές, α̟ορρόφηση, κατανοµή, µεταβολισµός και
α̟έκκριση φαρµάκων, φαρµακοδυναµική, ̟αρενέργειες και αλληλε̟ιδράσεις φαρµάκων.
Μηχανισµοί δράσης φαρµάκων, ανά̟τυξη νέων φαρµάκων. Φάρµακα ̟ου δρουν στο αυτόνοµο
και στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, στο ̟ε̟τικό σύστηµα, αναλγητικά, µε στεροειδή
αντιφλεγµονώδη,

γλυκοκορτικοστεροειδή,

αντιϊσταµινικά,

φάρµακα

̟ου

δρουν

στο

αιµο̟οιητικό, στο καρδιαγγειακό, στο ανα̟νευστικό, στο ουρο̟οιητικό σύστηµα, το̟ικά στον
οφθαλµό, στα αυτιά και στο δέρµα, ορµόνες. Φαρµακολογία ανα̟αραγωγικού συστήµατος,
ενισχυτικά ανά̟τυξης, ιχνοστοιχεία, βιταµίνες, διαλύµατα ηλεκτρολυτών, το̟ικά αναισθητικά,
αντινεο̟λασµατικά
κεφαλοσ̟ορίνες,
τετρακυκλίνες,

και

ανοσοκατασταλτικά

κεφαµυκίνες,
σουλφοναµίδες),

φάρµακα,

αµινογλυκοσίδες,
ανθελµινθικά,

αντιµικροβιακά

µακρολίδια,

(̟ενικιλλίνες,

λινκοζαµίνες,

αντικοκκιδιακά,

κινολόνες,

εξω̟αρασιτοκτόνα,

αντιµυκητιακά, αντιϊκά, εµβόλια, αντιση̟τικά, α̟ολυµαντικά, φάρµακα ευθανασίας.
Ασκήσεις: Μεταβολισµός φαρµάκων και φαρµακοκινητική, δράση φαρµάκων σε α̟οµονωµένα
όργανα, φάρµακα κεντρικού νευρικού συστήµατος, in vitro δράση αντιβακτηριακών και
αντίσταση.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: Φάσµα των εµ̟λεκόµενων ̟αθογόνων οργανισµών, των ξενιστών και των
φορέων τους στην άγρια ̟ανίδα. Οικολογία των σηµαντικότερων ειδών της άγριας ̟ανίδας ̟ου
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συµµετέχουν στον κύκλο µετάδοσης του νοσήµατος. ∆ειγµατολη̟τικές µέθοδοι για είδη της
άγριας ̟ανίδας. Ζωοανθρω̟ονόσοι, συµ̟εριλαµβανοµένων των αναδυόµενων λοιµωδών
ασθενειών στις ο̟οίες η άγρια ̟ανίδα ̟αίζει σηµαντικό ε̟ιδηµιολογικό ρόλο. Ασθένειες
̟αραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς στις ο̟οίες εµ̟λέκονται ζώα της άγριας ̟ανίδας.
Έλεγχος των ασθενειών µέσω της χρήσης διαχειριστικών µέτρων όσον αφορά τους ̟αθογόνους
οργανισµούς, τους ξενιστές και τους φορείς τους στην άγρια ̟ανίδα. Χρήση καινοτόµων
τεχνολογιών ̟.χ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών-GIS, τεχνικές ̟ολλα̟λής (multiplex)
διάγνωσης, για την ανά̟τυξη και εφαρµογή στρατηγικών διαχείρισης.
Ασκήσεις: Προσέγγιση και συγκράτηση ειδών της άγριας ̟ανίδας. Σήµανση ειδών της άγριας
̟ανίδας. Μέθοδοι δειγµατοληψίας α̟ό διάφορα είδη της άγριας ̟ανίδας. Χρήση των
Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών-GIS, για την ανά̟τυξη και εφαρµογή στρατηγικών
διαχείρισης.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: ∆ιαχείριση ολικής ̟οιότητας στο διαγνωστικό εργαστήριο. Εργαστηριακή
ταξινόµηση αναιµίας, αξιολόγηση διαταραχών αιµόστασης, οµάδες αίµατος και έλεγχος
συµβατότητας. Αιµατολογική εξέταση και συνήθεις βιοχηµικές εξετάσεις µικρών θηλαστικών,
ερ̟ετών και ̟τηνών. Αξιολόγηση υγρού συλλογής, τραχειοβρογχικού εκ̟λύµατος, υλικού
αρθροκέντησης, υλικού α̟όξεσης ε̟ι̟εφυκότα. Πρωτεΐνες οξείας φάσης και δυσ̟ρωτεϊναιµίες.
Ασκήσεις: Συγγραφή και χρήση τυ̟ο̟οιηµένων διαδικασιών λειτουργίας, ̟οιοτικός έλεγχος και
διασφάλιση ̟οιότητας διαγνωστικού εργαστηρίου. Προσδιορισµός δικτυοερυθροκυττάρων,
µυελόγραµµα,

̟ροσδιορισµός

χρόνου

̟ροθροµβίνης,

ενεργο̟οιηµένης

µερικής

θροµβο̟λαστίνης, αντιθροµβίνης, έλεγχος συµβατότητας και οµάδων αίµατος, εξέταση υγρού
συλλογής,

τραχειοβρογχικού

εκ̟λύµατος,

υλικού

αρθροκέντησης

και υλικού

α̟όξεσης

ε̟ι̟εφυκότα. Αιµατολογικές και βιοχηµικές εξετάσεις σε µικρά θηλαστικά, ερ̟ετά και ̟τηνά.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Αντισηψία και ασηψία (γενικές αρχές, ουσίες, τεχνικές αντισηψίας και ασηψίας χώρων,
εργαλείων, ̟ροσω̟ικού και χειρουργικού ̟εδίου), εγκαταστάσεις και εξο̟λισµός, υλικά ραφής
(βελόνες, ράµµατα), τεχνικές ραφής και αιµόστασης. Ε̟ούλωση, βασικές αρχές χειρουργικής
δέρµατος, τραύµατα δέρµατος, ε̟ιδέσεις, ̟λαστική και ε̟ανορθωτική χειρουργική. Λα̟αροτοµή
στα ζώα συντροφιάς, στο άλογο και στα ̟αραγωγικά ζώα. Η χρήση των φαρµάκων στη
θερα̟ευτική του οφθαλµού, οφθαλµολογική εξέταση, µη χειρουργικές θερα̟ευτικές τεχνικές,
αρχές

χειρουργικής

οφθαλµού,

βασικές

χειρουργικές

ε̟εµβάσεις,

̟αθήσεις

βλεφάρων,
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ε̟ι̟εφυκότα, τρίτου βλεφάρου, δακρυϊκής συσκευής, κερατοειδή, σκληρού και αγγειώδη χιτώνα,
κρυσταλλοειδή φακού, υαλοειδούς σώµατος, αµφιβληστροειδή χιτώνα και οφθαλµικού κόγχου,
γλαύκωµα.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία:

Περιγραφή κυρίως των µακροσκο̟ικών και δευτερευόντως των

µικροσκο̟ικών αλλοιώσεων ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό διάφορα νοσήµατα και σύνδροµα στα
όργανα και τους ιστούς του ανα̟νευστικού, ̟ε̟τικού, κυκλοφορικού, ουρο̟οιητικού και
γεννητικού συστήµατος, στους µαστικούς αδένες, στο δέρµα, τα οστά, τους µυς, τους ενδοκρινείς
αδένες, το νευρικό σύστηµα και τα αισθητήρια όργανα.
Ασκήσεις: Μακροσκο̟ικές και µικροσκο̟ικές αλλοιώσεις σε διάφορα όργανα ασθενών
κατοικίδιων ζώων.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: ∆ειγµατοληψία, υ̟ολογισµός ελάχιστου µεγέθους δείγµατος, µέτρα
συχνότητας νόσησης, διακριτική ικανότητα και αξιο̟ιστία διαγνωστικών δοκιµών στο ε̟ί̟εδο
του ζώου και της εκτροφής, εκτίµηση αξιο̟ιστίας διαγνωστικών δοκιµών ̟ου ̟αίρνουν συνεχείς
τιµές, ̟ρογνωστικές αξίες, λόγοι ̟ιθανοφάνειας, εκτίµηση ̟ραγµατικού ̟οσοστού ̟ροσβολής,
είδη ε̟ιδηµιολογικών µελετών, µέτρα συσχετισµού, µέτρα α̟οτελέσµατος, ̟ροκατάληψη λόγω
κακής ε̟ιλογής, κακής ̟ληροφορίας και ε̟ίδρασης ̟αράγοντα σύγχυσης.
Ασκήσεις: Χρήση λογισµικού για υ̟ολογισµό ελάχιστου µεγέθους δείγµατος (WINEPISCOPE,
FREECALC), αξιο̟ιστίας διαγνωστικών δοκιµών (HERDACC, FREECALC) και έλεγχο
̟ροκατάληψης (EPIINFO).
ΛΟΙΜΩ∆Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΙ
Λοιµώδη νοσήµατα του νευρικού, ̟ε̟τικού, ουρο̟οιητικού, αιµο̟οιητικού και κυκλοφορικού
συστήµατος, του δέρµατος και των αρθρώσεων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Νοσήµατα των ζώων α̟ό βακτήρια, ιούς και µύκητες (αιτιολογία,
̟αθογένεια, οικολογία, ε̟ιδηµιολογία, εργαστηριακή διάγνωση, ̟ρόληψη, θερα̟εία, σχέση µε τη
δηµόσια υγεία και σχετική νοµοθεσία) ̟ου ̟ροσβάλουν το νευρικό, ̟ε̟τικό, ουρο̟οιητικό,
αιµο̟οιητικό και κυκλοφορικό σύστηµα, το δέρµα και τις αρθρώσεις.
Ασκήσεις: Ε̟ίδειξη ̟αρουσίας λοιµωδών νοσηµάτων (εκτός εκείνων του ανα̟νευστικού και
ανα̟αραγωγικού συστήµατος) σε ζώα µε τη χρήση ̟ολυµέσων και την ε̟ίσκεψη κτηνοτροφικών
µονάδων και ̟εριστατικών. Χρήση καινοτόµων τεχνολογιών ̟.χ. Συστήµατα Γεωγραφικών
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Πληροφοριών-GIS, τεχνικές ̟ολλα̟λής (multiplex) διάγνωσης, για ̟αρακολούθηση και ̟ρόληψη
των λοιµωδών νοσηµάτων και την ανά̟τυξη και εφαρµογή στρατηγικών διαχείρισης.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ
Παθολογία ανα̟αραγωγής και µαιευτική της αγελάδας, της ̟ροβατίνας, της αίγας και της συός,
ανα̟αραγωγική διαχείριση των αντίστοιχων εκτροφών και ̟ρολη̟τική κτηνιατρική
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Νοσήµατα ή ̟αθήσεις ̟ου αφορούν στο γεννητικό σύστηµα της αγελάδας, ̟ροβατίνας, αίγας και
συός ή άλλες καταστάσεις ̟ου ̟ροκαλούν µείωση της ανα̟αραγωγικής α̟όδοσης ή διαταραχή
στην εξέλιξη της εγκυµοσύνης και σχετίζονται µε µαιευτικά, µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά,
µεταβολικά, τραυµατικά ή διαχειριστικά αίτια και εκδηλώνονται ̟ριν, κατά ή µετά την
εγκυµοσύνη: αιτιολογία, οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία, διάγνωση,
̟ρόληψη, έλεγχος, συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια υγεία.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙ
Καρδιολογία, οστεοαρθρο̟αθολογία, ενδοκρινολογία, αιµατολογία και ογκολογία του σκύλου
και της γάτας
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Κλινική εξέταση καρδιαγγειακού συστήµατος στο σκύλο και τη γάτα,
ηλεκτροκαρδιογράφηµα,

φυσιο̟αθολογία

και

θερα̟ευτική

αντιµετώ̟ιση

καρδιακής

ανε̟άρκειας, διάγνωση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση συχνότερων αρρυθµιών, εκφυλιστική
βαλβιδο̟άθεια, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα και διατατική µυοκαρδιο̟άθεια στο σκύλο,
µυοκαρδιο̟άθειες στη γάτα, ̟ερικαρδιακές συλλογές και ̟νευµονική υ̟έρταση στο σκύλο,
αρτηριακή υ̟έρταση, ̟νευµονική υ̟έρταση, θροµβοεµβολή και συγγενείς καρδιο̟άθειες στο
σκύλο και τη γάτα. Τροφογενείς οστεοδυστροφίες, διαγνωστική ̟ροσέγγιση αρθρο̟αθειών,
φλεγµονώδεις ̟ολυαρθρίτιδες στο σκύλο και τη γάτα. Κλινική εικόνα, διάγνωση και θερα̟ευτική
αντιµετώ̟ιση των συχνότερων ενδοκρινο̟αθειών του σκύλου και της γάτας (υ̟οθυρεοειδισµός,
υ̟ερθυρεοειδισµός, υ̟ερφλοιοε̟ινεφριδισµός, υ̟οφλοιοε̟ινεφριδισµός, σακχαρώδης διαβήτης,
ορµονικής αιτιολογίας αλω̟εκία, ̟αχυσαρκία). ∆ιαγνωστική ̟ροσέγγιση αναιµίας στο σκύλο και
τη γάτα, αναγεννητικές αναιµίες (αιµορραγική, αιµολυτική), ηµι-αναγεννητική (σιδηρο̟ενική)
και µη αναγεννητικές αναιµίες (της χρόνιας νόσου, ενδοµυελικής αιτιολογίας), θερα̟ευτική
αντιµετώ̟ιση, µετάγγιση αίµατος, θροµβοκυτταρο̟ενία, θροµβοκυτταρο̟άθειες, νόσος von
Willebrand, συγγενείς διαταραχές ̟αραγόντων ̟ήξης, υ̟οβιταµίνωση Κ, σύνδροµο διάσ̟αρτης
ενδοαγγειακής ̟ήξης του αίµατος, σ̟ληνοµεγαλία. Λευχαιµίες και λέµφωµα, διαγνωστική
̟ροσέγγιση των νεο̟λασµάτων ̟ου εµφανίζονται ως µάζες, βασικές αρχές και ε̟ι̟λοκές της
χηµειοθερα̟εία στο σκύλο και τη γάτα.
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία ζώων συντροφιάς.
77

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ
Παθολογία του ̟ε̟τικού συστήµατος των ̟αραγωγικών ζώων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Ψυχρό οίδηµα και ̟εριοδοντική νόσος στα αιγο̟ρόβατα, ακτινοβακίλωση
και ακτινοµύκωση στα µηρυκαστικά, τραυµατισµοί στοµατικού βλεννογόνου στα ̟ρόβατα,
φυσαλιδώδη νοσήµατα µηρυκαστικών, ̟νιγµονή ι̟̟οειδών, τραυµατική κεκρυφαλο̟εριτονίτιδα
βοοειδών, δυσ̟ε̟τική οξέωση µηρυκαστικών, µετατό̟ιση ηνύστρου βοοειδών, κωλικοί ι̟̟οειδών,
γαστρικά έλκη, ̟αθολογικές καταστάσεις ̟ου συνοδεύονται µε εµετό και ̟ρό̟τωση
α̟ευθυσµένου στους χοίρους, βλεννώδης εντερο̟άθεια κουνελιών, διάρροιες νεογέννητων και
ενηλίκων ι̟̟οειδών, βοοειδών, ̟ροβάτων, αιγών, χοίρων και κουνελιών, κλωστριδιακά
νοσήµατα ̟αραγωγικών ζώων.
Ασκήσεις: Ανάλυση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό και σε ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική
̟ροσέγγιση και νοσηλεία ασθενών ̟αραγωγικών ζώων, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές και ̟αρουσιάσεις
εργασιών α̟ό φοιτητές.
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Ταξινόµηση και ̟ροέλευση τοξικών ουσιών, µηχανισµοί τοξικώσεων και
εκτίµηση κινδύνου, α̟ορρόφηση, κατανοµή και α̟έκκριση των τοξικών ουσιών, βιοµετατρο̟ή
ξενοβιοτικών,

αρχές

θερα̟είας

τερατογένεση,

τοξικότητα

και

οργάνων

α̟οτοξίκωσης,
(ή̟αρ,

νεφροί,

καρκινογένεση,
̟νεύµονες,

µεταλλαξιογένεση,

κυκλοφορικό,

νευρικό,

ανα̟αραγωγικό, αιµο̟οιητικό, ανοσολογικό, ενδοκρινικό σύστηµα, δέρµα και οφθαλµός),
τοξικώσεις α̟ό εντοµοκτόνα, φυτοφάρµακα, µυκοτοξίνες, διοξίνες, βαρέα µέταλλα, δηλητηριώδη
φυτά.
Ασκήσεις: Βιοµετατρο̟ή ξενοβιοτικών, τοξικότητα οργάνων, ανίχνευση τοξικών ουσιών,
̟αρουσιάσεις εργασιών α̟ό φοιτητές.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Μηχανική συγκράτηση των ζώων (γενικές αρχές, συγκράτηση ι̟̟οειδών, βοοειδών, µικρών
µηρυκαστικών, χοίρου, σκύλου, γάτας, µικρών κατοικίδιων θηλαστικών, ̟τηνών, ερ̟ετών,
αµφιβίων, ιχθύων και ασ̟όνδυλων). Γενικές αρχές αναισθησιολογίας των ζώων, το̟ική
αναισθησία (γενικές αρχές, το̟ικά αναισθητικά, ̟αρενέργειες, τεχνικές), εισ̟νευστικά και
ενέσιµα αναισθητικά και συσκευές χορήγησής τους, ̟ροαναισθητική εκτίµηση ασθενή,
̟ροαναισθητική αγωγή και ετοιµασία, ̟ρονάρκωση, ηρέµηση και αναλγησία (γενικές αρχές,
φαρµακευτικές ουσίες, δράσεις και ̟αρενέργειες), στάδια γενικής αναισθησίας και διεγχειρητική
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̟αρακολούθηση, ατυχήµατα αναισθησίας και αντιµετώ̟ισή τους (αναγωγή, γαστροοισοφαγική
̟αλινδρόµηση, έµετος, υ̟οξία, υ̟ερκα̟νία, υ̟οκα̟νία, ά̟νοια, ασφυξία, κυκλοφορική
κατα̟ληξία,

καρδιακή

ανακο̟ή),

τεχνικές

αναισθησίας

ι̟̟οειδών,

βοοειδών,

µικρών

µηρυκαστικών, χοίρου, σκύλου, γάτας, µικρών κατοικίδιων θηλαστικών, ̟τηνών, ερ̟ετών,
αµφιβίων, ιχθύων και ασ̟όνδυλων, αναισθησία σε ζώα µε διάφορες ̟αθολογικές καταστάσεις.
∆ιατροφική υ̟οστήριξη σκύλου και της γάτας (γενικές αρχές, υ̟ολογισµός αναγκών, τεχνικές
εντερικής και ̟αρεντερικής διατροφής), θερα̟εία µε υγρά και ηλεκτρολύτες (γενικές αρχές,
υ̟ολογισµός αναγκών, χορηγούµενα συστατικά, τεχνικές χορήγησης), κατα̟ληξία (είδη,
αιτιο̟αθογένεια, θερα̟ευτική αγωγή).
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
∆ιαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική ̟αραγωγικών ζώων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική

διδασκαλία:

Τεχνικές

νεκροτοµικής

εξέτασης,

νεκροτοµικά

ευρήµατα,

µελέτη

µακροσκο̟ικών και µικροσκο̟ικών αλλοιώσεων των οργάνων σε βοοειδή, µικρά µηρυκαστικά,
χοίρους και κουνέλια µε στόχο τη διερεύνηση της αιτιο̟αθογένειας και τη διάγνωση νοσηµάτων.
Ασκήσεις: Νεκροτοµές ζώων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙΙ
Παθολογία ανα̟αραγωγής και µαιευτική της φοράδας, της σκύλας, της γάτας, της κουνέλας, των
θηλυκών θηλαστικών ζώων εργαστηρίου και των θηλυκών εξωτικών θηλαστικών ζώων, ̟αθολογία
του µαστού, ̟εριγεννητική ̟αθολογία-νεογνολογία
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Νοσήµατα ή ̟αθήσεις ̟ου αφορούν στο γεννητικό σύστηµα και άλλες
καταστάσεις ̟ου ̟ροκαλούν µείωση της ανα̟αραγωγικής α̟όδοσης ή διαταραχή στην εξέλιξη
της εγκυµοσύνης και σχετίζονται µε µαιευτικά, µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά, µεταβολικά,
τραυµατικά ή διαχειριστικά αίτια και εκδηλώνονται ̟ριν, κατά ή µετά την εγκυµοσύνη της
φοράδας, της σκύλας, της γάτας, της κουνέλας, των θηλυκών θηλαστικών ζώων εργαστηρίου και
των θηλυκών εξωτικών θηλαστικών ζώων: αιτιολογία, οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία,
συµ̟τωµατολογία, διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος, συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία, σηµασία
για τη δηµόσια υγεία. Παθολογία του µαστικού αδένα των θηλυκών ζώων: νοσήµατα ή ̟αθήσεις
̟ου αφορούν στο µαστικό αδένα και σχετίζονται µε µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά,
µεταβολικά, τραυµατικά ή διαχειριστικά αίτια και εκδηλώνονται κατά τη γαλακτική ή την ξηρά
̟ερίοδο: αιτιολογία, οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία, διάγνωση,
̟ρόληψη, έλεγχος, συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια υγεία.
Περιγεννητική ̟αθολογία-νεογνολογία: νοσήµατα ή ̟αθήσεις των νεογέννητων θηλαστικών
ζώων ̟ου σχετίζονται µε µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά, µεταβολικά, τραυµατικά ή
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διαχειριστικά αίτια και εκδηλώνονται κατά την ̟ερίοδο του θηλασµού: αιτιολογία, οικονοµικές
ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία, συµ̟τωµατολογία, διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος, συντηρητική ή
χειρουργική θερα̟εία, σηµασία για τη δηµόσια υγεία.
Ασκήσεις: Προ̟αιδευτικές ασκήσεις, λήψη ιστορικού και διαγνωστική ̟ροσέγγιση ̟ροβληµάτων
της ανα̟αραγωγής στα θηλαστικά ζώα, κλινική εξέταση του γεννητικού συστήµατος των θηλυκών
θηλαστικών ζώων, ανα̟αραγωγικοί δείκτες και εργαστηριακές ασκήσεις.
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Ζώα συντροφιάς: ορθο̟εδική εξέταση και λοι̟ές διαγνωστικές µέθοδοι για τις ̟αθήσεις του
µυοσκελετικού συστήµατος, ̟ώρωση κατάγµατος, ταξινόµηση και ε̟ιλογές οριστικής θερα̟είας
καταγµάτων, ορθο̟εδικές ε̟ιδέσεις, υλικά και τεχνικές οστεοσύνθεσης, ε̟ι̟λοκές θερα̟είας
καταγµάτων, ανοιχτά κατάγµατα, οστεοµυελίτιδα, ιδιαιτερότητες αντιµετώ̟ισης καταγµάτων σε
νεαρά ζώα, οστεοχόνδρωση, οστεοµοσχεύµατα, µη τραυµατικής αιτιολογίας ̟αθήσεις οστών,
τραυµατικής αιτιολογίας ̟αθήσεις αρθρώσεων, αντιµετώ̟ιση εξαρθρηµάτων, συγγενείς ̟αθήσεις
αρθρώσεων, ρήξεις συνδέσµων της άρθρωσης του γόνατος και κάκωση µηνίσκων, σωστικές
ε̟εµβάσεις (αρθρόδεση, ακρωτηριασµός), εκφυλιστική και λοιµώδης αρθρο̟άθεια, γενικές αρχές,
χειρουργικές τεχνικές και χειρουργική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων µυών και τενόντων. Νεο̟λάσµατα
µυοσκελετικού συστήµατος. Μηρυκαστικά: διαγνωστική ̟ροσέγγιση της χωλότητας, ειδικές
φλεγµονώδεις νόσοι των οστών. Άλογο: χειρουργική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων των µυών,
τενόντων, τενόντιων ελύτρων και ορογόνων θυλάκων, ̟αθήσεων του κατώτερου τµήµατος των
άκρων, ̟οδοτροχιλίτιδας και ενδονυχίτιδας.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙΙ
Παθολογία του ̟ε̟τικού και του ουρο̟οιητικού συστήµατος του σκύλου και της γάτας και
̟αθολογία εξωτικών ειδών ζώων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Κλινικές εκδηλώσεις και εργαστηριακές εξετάσεις για τη διερεύνηση
̟αθήσεων του ̟ε̟τικού συστήµατος του σκύλου και της γάτας, γενικές αρχές ενδοσκό̟ησης
̟ε̟τικού σωλήνα, ̟αθήσεις φάρυγγα, οισοφάγου, στοµάχου, λε̟τού και ̟αχέος εντέρου, ή̟ατος
και ̟αγκρέατος του σκύλου και της γάτας. Οξεία και χρόνια νεφρική ανε̟άρκεια στο σκύλο και
τη γάτα, σ̟ειραµατο̟άθειες, νεφρωσικό σύνδροµο, διαγνωστική ̟ροσέγγιση ̟ολυουρίας̟ολυδιψίας, αιµατουρίας, ̟ολλακιουρίας, στραγγουρίας και ακράτειας ούρου, ουρολιθιάσεις,
ουρολοιµώξεις, βακτηριακή ̟ροστατίτιδα στο σκύλο και νόσος της κατώτερης ουροφόρου οδού
στη γάτα. ∆ερµατο̟άθειες και ̟αθήσεις εσωτερικών οργάνων µικρών θηλαστικών και ερ̟ετών.
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία ζώων συντροφιάς.
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙΙ
Παθολογία του ανα̟νευστικού και νευρικού συστήµατος των ̟αραγωγικών ζώων
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Aτροφική ρινίτιδα-ρινίτιδα µε έγκλειστα στους χοίρους, ̟νευµονίες
νεογέννητων και ενηλίκων ι̟̟οειδών, βοοειδών, ̟ροβάτων, αιγών, χοίρων και κουνελιών,
̟νευµονικά α̟οστήµατα ̟ροβάτου, καταρροϊκός ̟υρετός ̟ροβάτου, κακοήθης καταρροϊκός
̟υρετός. Νευρολογική εξέταση και διάγνωση νευρολογικών συνδρόµων στα µηρυκαστικά,
λιστερίωση, κοινουρίαση, νευρική µορφή ̟ροϊούσας ̟νευµονίας και scrapie στα αιγο̟ρόβατα,
σ̟ογγώδης εγκεφαλο̟άθεια στα βοοειδή, τέτανος στα ι̟̟οειδή, νόσος του Glasser και
στρε̟τοκοκκικές λοιµώξεις (µηνιγγίτιδα, ̟νευµονία, αρθρίτιδα), ερυθρά και νόσος του οιδήµατος
στους χοίρους.
Ασκήσεις: Ανάλυση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό και σε ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική
̟ροσέγγιση και νοσηλεία ασθενών ̟αραγωγικών ζώων, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές και ̟αρουσιάσεις
εργασιών α̟ό φοιτητές.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ Ι
∆ιατροφικά και λοιµώδη νοσήµατα των ̟τηνών, διαχείριση εκτροφών και ̟ρολη̟τική
κτηνιατρική
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Γενικές αρχές διάγνωσης, αντιµετώ̟ισης και ̟ρόληψης των νοσηµάτων των
̟τηνών, ανθεκτικότητα στα νοσήµατα, διατροφικά νοσήµατα, διαταραχές ανά̟τυξης και
µεταβολισµού,

µυκοτοξικώσεις,

άλλες

τοξικώσεις,

βακτηριακά

νοσήµατα

(σαλµονέλωση,

καµ̟υλοβακτηρίωση, κολιβακίλλωση, ̟αστεριδίαση και άλλα ανα̟νευστικά νοσήµατα, λοιµώδης
κόρυζα και σχετιζόµενα βακτηριακά νοσήµατα, µυκο̟λάσµωση, νοσήµατα κλωστριδιακής
αιτιολογίας, χλαµυδίωση-ορνίθωση), µυκητιακά νοσήµατα, νεοεµφανιζόµενα και νοσήµατα
σύνθετης ή άγνωστης αιτιολογίας.
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία ̟τηνών.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ I
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Έλεγχος και ανάλυση ̟ληροφοριών σχετικών µε την τροφική αλυσίδα,
έλεγχος συµµόρφωσης µε ισχύουσα νοµοθεσία για ορθή µεταχείριση και ευζωία των ζώων κατά
την µεταφορά και τη σφαγή, εξέταση ζώων ̟ριν τη σφαγή, ε̟ίδραση συνθηκών εκτροφής,
µεταφοράς και ανά̟αυσης στην ̟οιότητα του κρέατος, διαδικασία σφαγής (αναισθητο̟οίηση,
αφαίµαξη, εκδορά, εκσ̟λαχνισµός, τεµαχισµός), ε̟ιθεώρηση σφαγίων, σήµανση καταλληλότητας
και ε̟ισήµανση σφαγίων, γενικές ̟αθολογικές καταστάσεις και αλλοιώσεις στα σφάγια σε
̟αθολογικές καταστάσεις α̟ό βακτήρια, ιούς, ̟αράσιτα και ̟ρωτόζωα και ενέργειες ε̟ίσηµου
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κτηνιάτρου ασθένειες α̟ό βακτήρια, ιούς, ̟αράσιτα και ̟ρωτόζωα (αλλοιώσεις στα σφάγια και
ενέργειες ε̟ίσηµου κτηνιάτρου), διαφορές και διάκριση σφαγίων των ζώων, υγιεινή και
ε̟ιθεώρηση σφαγίων κουνελιών και θηραµάτων, ̟τηνοσφαγεία (διαδικασία σφαγής, υγιεινή και
ε̟ιθεώρηση σφαγίων), ε̟αγγελµατικές νόσοι και µέτρα ̟ροστασίας, χαρακτηρισµός και
διαχείριση ειδικών υλικών κινδύνου και των υ̟όλοι̟ων ζωικών υ̟ο̟ροϊόντων.
Ασκήσεις: Έλεγχος και ανάλυση ̟ληροφοριών σχετικών µε την τροφική αλυσίδα, εξέταση ζώων
̟ριν τη σφαγή, ε̟ιθεώρηση διαδικασίας σφαγής, σήµανση καταλληλότητας και ε̟ισήµανση
σφαγίων, υγειονοµικός έλεγχος λεµφογαγγλίων, κεφαλής, καρδιάς, ̟νευµόνων, ή̟ατος, νεφρών
και άλλων σ̟λάχνων, τοµές κατά τον υγειονοµικό έλεγχο, υγειονοµικός έλεγχος αυγών,
̟ροϊόντων κρέατος και εγκυτιωµένων τροφίµων.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Φυσιολογία ανα̟αραγωγής των αρσενικών θηλαστικών ζώων (̟αραγωγή
σ̟έρµατος, βιοχηµεία σ̟έρµατος, ενδοκρινολογία ανα̟αραγωγής), νοσήµατα ή ̟αθήσεις ̟ου
αφορούν στο γεννητικό σύστηµα ή

άλλες καταστάσεις ̟ου ̟ροκαλούν µείωση της

ανα̟αραγωγικής α̟όδοσης του ε̟ιβήτορα, ταύρου, κριού, τράγου, κά̟ρου, σκύλου, γάτου,
αρσενικού κουνελιού, αρσενικών θηλαστικών ζώων εργαστηρίου και αρσενικών εξωτικών
θηλαστικών ζώων και σχετίζονται µε µικροβιακά, ̟αρασιτικά, διατροφικά, µεταβολικά,
τραυµατικά ή διαχειριστικά αίτια: αιτιολογία, οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις, φυσιο̟αθολογία,
συµ̟τωµατολογία, διάγνωση, ̟ρόληψη, έλεγχος, συντηρητική ή χειρουργική θερα̟εία και
σηµασία για τη δηµόσια υγεία, συλλογή σ̟έρµατος, εκτίµηση και ε̟εξεργασία σ̟έρµατος, έγχυση
σ̟έρµατος στο γεννητικό σωλήνα των θηλυκών θηλαστικών ζώων.
Ασκήσεις: Κλινική εξέταση του γεννητικού συστήµατος των αρσενικών θηλαστικών ζώων,
σ̟ερµατοληψία, αξιολόγηση και ε̟εξεργασία σ̟έρµατος, διαγνωστικές και θερα̟ευτικές τεχνικές,
̟ρολη̟τικά και θερα̟ευτικά σχήµατα, χειρουργικές ε̟εµβάσεις.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Λήψη

και

εµφάνιση

ακτινογραφηµάτων,

ο̟τική

αντίληψη,

ανάγνωση

και

ερµηνεία

ακτινογραφηµάτων, α̟εικονιστική ανατοµική, ακτινοδιαγνωστική θωρακικής και κοιλιακής
κοιλότητας, ανα̟νευστικού, κυκλοφορικού, ̟ε̟τικού, ουρο̟οιητικού, γεννητικού, κεντρικού
νευρικού και κινητικού συστήµατος, ή̟ατος και σ̟λήνα, αρχές υ̟ερηχοτοµογραφίας,
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ
∆ιαγνωστική κυτταρολογία, διαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική ζώων συντροφιάς, ι̟̟οειδών,
εξωτικών ζώων και άγριας ̟ανίδας και κτηνιατροδικαστική
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Εισαγωγή στη χειρουργική ̟αθολογοανατοµική, χρήση της βιοψίας ως
διαγνωστικής µεθόδου, γενικές αρχές διαγνωστικής κυτταρολογίας, ειδική κυτταρο̟αθολογία
σκύλου και γάτας, ̟εριγραφική ορολογία αλλοιώσεων και αξία της µορφολογικής διάγνωσης,
µελέτη µακροσκο̟ικών και µικροσκο̟ικών αλλοιώσεων των οργάνων σε σκύλους, γάτες,
ι̟̟οειδή, εξωτικά και ζώα της άγριας ̟ανίδας µε στόχο τη διερεύνηση της αιτιο̟αθογένειας και
τη

διάγνωση

νοσηµάτων,

βασικές

αρχές

κτηνιατροδικαστικής

̟αθολογοανατοµικής,

κτηνιατροδικαστική κακο̟οίησης και µη σύννοµης θανάτωσης ζώων και σχετική νοµοθεσία.
Ασκήσεις: Νεκροτοµές ζώων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Συνταγολογία,

οδοί

χορήγησης,

υ̟ολογισµός

δόσεων,

ρυθµός

χορήγησης,

κλινική

φαρµακοδυναµική και φαρµακοκινητική, κλινική σηµασία του µεταβολισµού των φαρµάκων και
φαρµακογενετική, διαφορές µεταξύ ειδών και φυλών, αλληλε̟ιδράσεις φαρµάκων, θερα̟ευτικός
έλεγχος, ε̟ίδραση ασθένειας στη χρήση φαρµάκων, αρχές ε̟ιλογής φαρµάκων, ̟ροσδιορισµός
συγκεντρώσεων φαρµάκου στο ̟λάσµα του αίµατος και υ̟ολογισµός δοσολογικών σχηµάτων
(αµινογλυκοσιδικά αντιµικροβιακά, φαινοβαρβιτάλη, διγοξίνη, θεοφυλλίνη), κλινική χρήση
αντιµικροβιακών, αντι̟αρασιτικών, αντιµυκητιακών και αντιϊκών φαρµάκων, κύριες κατηγορίες
χηµειοθερα̟ευτικών φαρµάκων, κλινική σηµασία της ευαισθησίας και αντίστασης των
µικροοργανισµών στα αντιµικροβιακά, αρχές χρήσης αντιµικροβιακών, ανε̟ιθύµητες ενέργειες,
τοξικότητα και αλληλε̟ιδράσεις, αντινεο̟λασµατικά χηµειοθερα̟ευτικά και κλινικές δοκιµές
νέων φαρµάκων και κλινικές δοκιµές, φαρµακοε̟αγρύ̟νιση, φαρµακοοικονοµία, φαρµακευτική
νοµοθεσία, ανοσοθερα̟ευτική.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙV
Θερα̟ευτική των ̟ροβληµάτων της ανα̟αραγωγής, βιοτεχνολογία της ανα̟αραγωγής,
ανα̟αραγωγική διαχείριση
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Θερα̟ευτική ̟ροβληµάτων ανα̟αραγωγής, βιοτεχνολογία ανα̟αραγωγής,
υ̟οβοηθούµενη ανα̟αραγωγή (in vivo συλλογή και µεταφορά εµβρύων, εξωσωµατική ̟αραγωγή
εµβρύων, κρυοδιατήρηση ωαρίων και εµβρύων), ανα̟αραγωγική διαχείριση (ανα̟αραγωγή,
γαλακτο̟αραγωγή, νεογνά) σε αγελαδοτροφικές/βοοτροφικές, ̟ροβατοτροφικές, αιγοτροφικές
και χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις.
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Ασκήσεις: Κλινική άσκηση σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και στα εξωτερικά ιατρεία,
εργαστηριακές ασκήσεις, εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών τεχνικών, ̟ρολη̟τικών και
θερα̟ευτικών σχηµάτων, αντιµετώ̟ιση µαιευτικών ̟εριστατικών και µαιευτικές ε̟εµβάσεις.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙV
Νευρολογία και ̟αθολογία του ανα̟νευστικού συστήµατος του σκύλου και της γάτας
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Νευρολογική εξέταση, λήψη και εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στο
σκύλο και τη γάτα, ανατοµική εντό̟ιση των αλλοιώσεων στο νευρικό και µυϊκό σύστηµα του
σκύλου

και

της

γάτας,

εγκεφαλο̟άθειες,

αιθουσαίο

σύνδροµο,

διαταραχές

ακοής,

̟αρεγκεφαλιδικό σύνδροµο, ̟αροξυστικά σύνδροµα, µυελο̟άθειες, ̟εριφερικές νευρο̟άθειες,
̟αθήσεις νευροµυϊκών συνάψεων και µυο̟άθειες στο σκύλο και τη γάτα, κλινικές εκδηλώσεις των
νοσηµάτων του ανα̟νευστικού συστήµατος στο σκύλο και τη γάτα, ̟αθήσεις ρινικών κοιλοτήτων
και

̟αραρρινικών

κόλ̟ων,

λάρυγγα,

τραχείας,

βρόγχων,

̟νεύµονα,

υ̟εζωκότα

και

µεσο̟νευµονίου στο σκύλο και τη γάτα.
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία των ζώων συντροφιάς.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙV
Νοσήµατα α̟ό έλλειψη ή ̟ερίσσεια µακροστοιχείων, ιχνοστοιχείων και βιταµινών, νοσήµατα του
κατώτερου τµήµατος των άκρων και διάφορες ̟αθολογικές καταστάσεις µε οικονοµική σηµασία
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Ραχιτισµός, οστεοµαλάκυνση, οστεοΐνωση, µυϊκή δυστροφία, ενζωοτική
αταξία, χάλκωση, υ̟οβιταµίνωση Α, ̟ολυεγκεφαλοµαλάκυνση, νοσήµατα του κατώτερου
τµήµατος των άκρων των ̟αραγωγικών ζώων, ενδονυχίτιδα ι̟̟οειδών, ουρολοιµώξεις και
σύνδροµο ε̟ιλόχειας υ̟ογαλαξίας-αγαλαξίας στις χοιροµητέρες, ουρολιθίαση στα µηρυκαστικά,
εξω̟αρασιτώσεις ̟αραγωγικών ζώων, αναιµία, ξαφνικός θάνατος και α̟ίσχνανση στα
αιγο̟ρόβατα.
Ασκήσεις: Ανάλυση κλινικών ̟εριστατικών σε ατοµικό και σε ε̟ί̟εδο εκτροφής, διαγνωστική
̟ροσέγγιση και νοσηλεία ασθενών ̟αραγωγικών ζώων, ε̟ισκέψεις σε εκτροφές και ̟αρουσιάσεις
εργασιών α̟ό φοιτητές.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ ΙΙ
Ιογενή και ̟αρασιτικά νοσήµατα των ̟τηνών, διαχείριση εκτροφών και ̟ρολη̟τική κτηνιατρική
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Ψευδο̟ανώλη, ̟αθήσεις α̟ό άλλους ̟αραµυξοϊούς και µετα̟νευµονοϊούς,
λοιµώδης βρογχίτιδα, λοιµώδης λαρυγγοτραχεΐτιδα, γρί̟η, νόσος του Gumboro, λοιµώδης
αναιµία, ̟αθήσεις α̟ό άλλους κυκλοϊούς, ̟αθήσεις α̟ό αδενοϊούς, ευλογιά, ̟αθήσεις α̟ό
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ρεοϊούς, ιογενείς εντερο̟άθειες, ιογενή νοσήµατα υδρόβιων ̟τηνών, νεο̟λασµατικά νοσήµατα,
εξω̟αρασιτώσεις, ενδο̟αρασιτώσεις, ̟ρωτοζωικά νοσήµατα.
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία ̟τηνών.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ II, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Αρχές µικροβιολογίας τροφίµων, ̟αράγοντες ̟ου ε̟ιδρούν στην ανά̟τυξη
µικροοργανισµών στα τρόφιµα, οι µικροοργανισµοί ως δείκτες της υγιεινής και ασφάλειας στα
τρόφιµα, ̟αθογόνοι µικροοργανισµοί ̟ου σχετίζονται µε τα τρόφιµα και τροφιµογενή νοσήµατα,
̟εριστατικά τροφιµογενών νοσηµάτων, συσχέτιση µε τη ∆ηµόσια Υγεία και µέτρα ̟ρόληψης,
κριτήρια υγιεινής και ασφάλειας κατά των έλεγχο των τροφίµων σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, χηµικοί και φυσικοί κίνδυνοι α̟ό τα τρόφιµα ζωικής ̟ροέλευσης (διοξίνες, βαρέα
µέταλλα, µυκοτοξίνες, κατάλοι̟α κτηνιατρικών φαρµάκων), υγιεινή και τεχνολογία των αυγών
και των ̟ροϊόντων τους, υγιεινή µελιού, συστήµατα αυτοελέγχου και διασφάλισης ̟οιότητας
(HACCP, ISO) στις µονάδες ε̟εξεργασίας τροφίµων.
Ασκήσεις: Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων βοοειδών, µικρών µηρυκαστικών και χοίρων, αλλοιώσεις
στα σφάγια σε ̟αθολογικές καταστάσεις α̟ό βακτήρια, ιούς, ̟αράσιτα και ̟ρωτόζωα,
κατασχέσεις και ενέργειες του ε̟ίσηµου κτηνιάτρου, υγειονοµικός έλεγχος γαλακτοκοµικών
̟ροϊόντων, υγειονοµικός έλεγχος αλιευµάτων και των ̟ροϊόντων τους, υγειονοµικός έλεγχος
µελιού, µικροβιολογικός έλεγχος τροφίµων.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Θεωρητική διδασκαλία: Στοµατική δυσφαγία γάτας, ̟εριοδοντική νόσος και εξαγωγή δοντιών ζώων
συντροφιάς, χειρουργικές ̟αθήσεις ̟ε̟τικού συστήµατος και ̟εριτονίτιδα ζώων συντροφιάς,
χειρουργικές ̟αθήσεις στοµατικής κοιλότητας και δοντιών αλόγου, χειρουργικές ̟αθήσεις
̟ε̟τικού συστήµατος ̟αραγωγικών ζώων, κήλες, χειρουργικές ̟αθήσεις κοιλότητας υ̟εζωκότα,
θωρακικού τοιχώµατος, ή̟ατος και χολαγγείων, κυκλοφορικού, λεµφικού, ανα̟νευστικού,
ενδοκρινικού, ουρο̟οιητικού και νευρικού συστήµατος, κλινική εικόνα, ταξινόµηση, διάγνωση
και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων όρχη, ε̟ιδιδυµίδας, οσχέου, ̟έους και ακρο̟οσθίας
ζώων συντροφιάς και ̟ροστάτη του σκύλου, κλινική εικόνα, ταξινόµηση, διάγνωση και
θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση ̟αθήσεων όρχη, ε̟ιδιδυµίδας, οσχέου, ̟έους και ακρο̟οσθίας
̟αραγωγικών ζώων, χειρουργικές ̟αθήσεις ωτός, δέρµατος, δακτύλων και ̟ελµατικών φυµάτων,
νεο̟λάσµατα δέρµατος και µαστού ζώων συντροφιάς.
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στη χειρουργική των κατοικίδιων ζώων.
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΣΤΗΝ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ,

ΤΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινική και α̟εικονιστική διαγνωστική και θερα̟ευτική ̟ροσέγγιση κλινικών ̟εριστατικών
(οφθαλµολογικών, ορθο̟εδικών, χειρουργικής µαλακών ιστών), εφαρµογή αναισθησίας,
εντατικής θερα̟είας, µετεγχειρητικής φροντίδας και νοσηλείας, ̟αρακολούθηση και συµµετοχή
σε χειρουργικές ε̟εµβάσεις.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Νεκροτοµές ζώων, σύνταξη σχετικών εκθέσεων και ̟αρουσίαση ̟εριστατικών α̟ό τους φοιτητές.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ Ι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινικές ασκήσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και στα εξωτερικά ιατρεία, εργαστηριακές
ασκήσεις, εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών τεχνικών, ̟ρολη̟τικών και θερα̟ευτικών
σχηµάτων, αντιµετώ̟ιση µαιευτικών ̟εριστατικών και µαιευτικές ε̟εµβάσεις.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία των ζώων συντροφιάς.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία των ̟αραγωγικών ζώων.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ Ι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Ε̟ισκέψεις σε ̟τηνοτροφικές µονάδες, λήψη ιστορικού, νεκροτοµική εξέταση και εφαρµογή
σύγχρονων εργαστηριακών εξετάσεων σε ̟τηνά, ανάλυση κλινικών ̟εριστατικών.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων βοοειδών και µικρών µηρυκαστικών, υγειονοµικός έλεγχος
λεµφογαγγλίων των σφαγίων, υγειονοµικός έλεγχος κεφαλής, καρδιάς, ̟νευµόνων, ή̟ατος,
νεφρών και άλλων σ̟λάχνων των σφαγίων, τοµές κατά τον υγειονοµικό έλεγχο των σφαγίων,
εφαρµογή νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) στο έλεγχο των τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης και
τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, υγειονοµικός έλεγχος αυγών, ̟ροϊόντων κρέατος,
εγκυτιωµένων τροφίµων και ε̟ισκέψεις σε βιοµηχανίες τροφίµων.
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: Αλληλε̟ιδράσεις ανα̟αραγωγής και διατροφής, θερµική κατα̟όνηση και
σηµασία της για τη γονιµότητα των αγελάδων, ανάλυση ανα̟αραγωγικών δεικτών σε εκτροφές
αγελάδων

γαλακτο̟αραγωγής,

οικονοµική

ανάλυση

και

συσχετισµοί

διαχειριστικών

̟αρεµβάσεων, µέθοδοι υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής σε βοοειδή, ε̟ιλογή σχηµάτων για
̟ρόκληση ̟ολλα̟λής ωοθυλακιορρηξίας.
Ασκήσεις:

Κλινικές

ασκήσεις

σε

εκµεταλλεύσεις

βοοειδών και στα εξωτερικά ιατρεία,

εργαστηριακές ασκήσεις, εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών τεχνικών, ̟ρολη̟τικών και
θερα̟ευτικών σχηµάτων, αντιµετώ̟ιση µαιευτικών ̟εριστατικών και µαιευτικές ε̟εµβάσεις.
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: Συστηµατική διαγνωστική διερεύνηση και εξατοµικευµένη θερα̟ευτική
αντιµετώ̟ιση ανάλογα µε την κλινική εκδήλωση των δερµατο̟αθειών του σκύλου και της γάτας.
Ασκήσεις: ∆ιαγνωστική ̟ροσέγγιση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση σε µέτριας δυσκολίας
δερµατολογικά ̟εριστατικά σκύλων και γάτων.
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: ∆ιαδραστικές διαλέξεις σε συχνές και ̟αθολογικές καταστάσεις της γάτας.
Ασκήσεις: ∆ιαγνωστική ̟ροσέγγιση και θερα̟ευτική αντιµετώ̟ιση µέτριας δυσκολίας ̟εριστατικά
̟αθολογίας της γάτας.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες ̟ου εφαρµόζονται στη σύγχρονη χοιροτροφία και ̟τηνοτροφία
µε σκο̟ό τη βελτίωση της υγείας και της ̟αραγωγικότητας των εκτροφών και αφορούν την
κλινική διατροφή των χοίρων και ̟τηνών, το µικρο̟εριβάλλον διαβίωσης τους και τη διαχείριση
του, τη χρήση διαφόρων ̟ροϊόντων ως εναλλακτικών των αντιβιοτικών, τη χρήση καινοτόµου
εξο̟λισµού για τη διατροφή και τη διαχείριση των ζώων, τρό̟οι εφαρµογής και αξιολόγησης των
καινοτόµων ιδεών στις συνθήκες των ελληνικών εκτροφών, εκτίµηση της οικονοµικότητας των
καινοτόµων ιδεών και τεχνολογιών σε σχέση µε τη βελτίωση της υγείας, των α̟οδόσεων και των
συνθηκών ευζωίας των εκτρεφόµενων χοίρων και ̟τηνών.
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10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Το µέλλον: διαχείριση της υγείας ζωικών ̟ληθυσµών, διαχείριση υγείας εκµεταλλεύσεων
αγελάδων

γαλακτο̟αραγωγής,

διαχείριση

υγείας

εκµεταλλεύσεων

̟ροβάτων

γαλακτο̟αραγωγής, διαχείριση υγείας εκµεταλλεύσεων αιγών γαλακτο̟αραγωγής, διαχείριση
υγείας χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, διαχείριση υγείας εκµεταλλεύσεων ̟αχυνόµενων
ορνιθίων, διαχείριση υγείας εκµεταλλεύσεων αυγο̟αραγωγών ορνίθων.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΣΤΗΝ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ,

ΤΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινική και α̟εικονιστική διαγνωστική και θερα̟ευτική ̟ροσέγγιση κλινικών ̟εριστατικών
(οφθαλµολογικών, ορθο̟εδικών, χειρουργικής µαλακών ιστών), εφαρµογή αναισθησίας,
εντατικής θερα̟είας, µετεγχειρητικής φροντίδας και νοσηλείας, ̟αρακολούθηση και συµµετοχή
σε χειρουργικές ε̟εµβάσεις.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Νεκροτοµές ζώων, σύνταξη σχετικών εκθέσεων και ̟αρουσίαση ̟εριστατικών α̟ό τους φοιτητές.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΙ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινικές ασκήσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εφαρµογή
διαγνωστικών

και

θερα̟ευτικών

τεχνικών,

̟ρολη̟τικών

και θερα̟ευτικών σχηµάτων,

αντιµετώ̟ιση µαιευτικών ̟εριστατικών και µαιευτικές ε̟εµβάσεις.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία των ζώων συντροφιάς.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Κλινική άσκηση στην ̟αθολογία των ̟αραγωγικών ζώων.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ ΙΙ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Ε̟ισκέψεις σε ̟τηνοτροφικές µονάδες, λήψη ιστορικού, νεκροτοµική εξέταση και εφαρµογή
σύγχρονων εργαστηριακών εξετάσεων σε ̟τηνά, σύγχρονες µέθοδοι εµβολιασµών και
βιοασφάλειας, τεχνική αιµοληψίας, ανάλυση κλινικών ̟εριστατικών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Υγειονοµικός έλεγχος σφαγίων χοίρων, ̟τηνών, θηραµάτων και κουνελιών, ευρήµατα στα σφάγια
α̟ό ασθένειες ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό βακτήρια, ιούς, ̟αράσιτα και ̟ρωτόζωα, κατασχέσεις και
ενέργειες του ε̟ίσηµου κτηνιάτρου, υγειονοµικός έλεγχος γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων,
αλιευµάτων και ̟ροϊόντων τους και µελιού, µικροβιολογική ανάλυση τροφίµων, εφαρµογή
συστήµατος HACCP σε εγκαταστάσεις ̟αραγωγής και ε̟εξεργασίας τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης
και ε̟ισκέψεις σε βιοµηχανίες τροφίµων.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Υ̟οχρεωτικό µάθηµα
Ε̟αγγελµατικές δεξιότητες, δυνατότητες και ευκαιρίες, ο κτηνίατρος στο δηµόσιο τοµέα, ως
ε̟αγγελµατίας στον κλάδο των ζώων συντροφιάς, ως ε̟αγγελµατίας στον κλάδο των
̟αραγωγικών ζώων, ως ε̟αγγελµατίας στον κλάδο της υγιεινής και τεχνολογίας τροφίµων ζωικής
̟ροέλευσης, εισαγωγή στο ε̟ιχειρηµατικό σχέδιο, µάρκετινγκ (καταναλωτικές ανάγκες, έρευνα
αγοράς, ̟ροϊόν και κόστος), χρηµατοδοτικό σχέδιο (έσοδα, έξοδα, ισολογισµός, χρηµατοδότηση),
ανθρώ̟ινο δυναµικό (διαχείριση ανθρώ̟ινου δυναµικού, οµάδα και οργάνωση, κατανοµή
αρµοδιοτήτων, στόχοι) και σχετική νοµοθεσία.
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: ∆ιαχείριση ανα̟αραγωγής στα ζώα συντροφιάς, διαχείριση αδέσ̟οτων
ζώων, διαχείριση ανα̟αραγωγής εξωτικών ζώων συντροφιάς, χρήση νέων κτηνιατρικών
φαρµάκων στην ανα̟αραγωγή των σαρκοφάγων ζώων, υ̟οβοηθούµενη ανα̟αραγωγή σε ζώα
συντροφιάς, ανα̟αραγωγή ζώων ζωολογικών κή̟ων και άγριων ζώων.
Ασκήσεις: Κλινικές ασκήσεις στα εξωτερικά ιατρεία, εργαστηριακές ασκήσεις, εφαρµογή
διαγνωστικών

και

θερα̟ευτικών

τεχνικών,

̟ρολη̟τικών

και θερα̟ευτικών σχηµάτων,

αντιµετώ̟ιση µαιευτικών ̟εριστατικών και µαιευτικές ε̟εµβάσεις.
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική

διδασκαλία:

Ανα̟αραγωγική

διαχείριση

σε

εκτροφές

µικρών

µηρυκαστικών,

αλληλε̟ιδράσεις διατροφής και ανα̟αραγωγής, ανα̟αραγωγική διαχείριση στο ̟λαίσιο της
διαχείρισης υγείας στις εκτροφές µικρών µηρυκαστικών, χρήση εξειδικευµένων ̟αρακλινικών
τεχνικών στην ανα̟αραγωγική διαχείριση σε µικρά µηρυκαστικά, υ̟οβοηθούµενη ανα̟αραγωγή
σε µικρά µηρυκαστικά.
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Ασκήσεις: Κλινικές ασκήσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και στα εξωτερικά ιατρεία,
εργαστηριακές ασκήσεις, εφαρµογή διαγνωστικών και θερα̟ευτικών τεχνικών, ̟ρολη̟τικών και
θερα̟ευτικών σχηµάτων, αντιµετώ̟ιση µαιευτικών ̟εριστατικών και µαιευτικές ε̟εµβάσεις.
ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Αρχές βιολογίας του καρκίνου, µετάσταση, συστήµατα ταξινόµησης και σταδιο̟οίησης στη
διάγνωση

του

καρκίνου,

κλινική

̟ροσέγγιση

καρκινο̟αθούς

ζώου

συντροφιάς,

αντινεο̟λασµατική χηµειοθερα̟εία και κλινικές εφαρµογές στα ζώα συντροφιάς, αρχές
χειρουργικής ογκολογίας, ̟αθολογοανατοµική όγκων οργάνων και συστηµάτων στο σκύλο και τη
γάτα.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Θεωρητική διδασκαλία: Ε̟ίσηµος έλεγχος τροφίµων, µέθοδοι και ερµηνεία α̟οτελεσµάτων, ανάλυση
τροφίµων µε υγρή και αέρια χρωµατογραφία, χρωµατογραφία µάζας, φασµατοµετρία υ̟έρυθρης
ακτινοβολία µε µετασχηµατισµό Fourrier, ιχνηλασιµότητα στα τρόφιµα, σύστηµα RASFF
έγκαιρης ̟ροειδο̟οίησης για τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα, δια̟ίστευση εργαστηρίων ελέγχου
τροφίµων. Ασκήσεις: Εφαρµογή ε̟ίσηµου ελέγχου τροφίµων και των σχετικών µεθόδων
(µικροβιολογικές και χηµικές µέθοδοι και αρχές λειτουργίας του α̟αραίτητου εξο̟λισµού),
εφαρµογή ιχνηλασιµότητας κατά την ̟αραγωγή, ε̟εξεργασία και µετα̟οίηση τροφίµων ζωικής
̟ροέλευσης, διαδικασίες δια̟ίστευσης εργαστηρίων ελέγχου τροφίµων.
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Μάθηµα ε̟ιλογής
Ιστορική αναδροµή στη φυσιοθερα̟εία του σκύλου και της γάτας, διαδικασία ε̟ούλωσης
τραυµάτων µυοσκελετικού συστήµατος, φυσιολογία της άσκησης, ορθο̟εδικά και νευρολογικά
̟εριστατικά (αξιολόγηση ασθενούς, διαγνωστικές µέθοδοι), θερα̟ευτικές τεχνικές (µαλάξεις,
̟αθητικές κινήσεις αρθρώσεων και διατάσεις, κινησιοθερα̟εία, υδροθερα̟εία, κρύα και θερµά
ε̟ιθέµατα, ηλεκτροθερα̟εία, υ̟έρηχοι, κρουστικά κύµατα, ακτίνες laser, βελονισµός), αρχές
σχεδιασµού ̟ρωτοκόλλων φυσικής α̟οκατάστασης, φυσική α̟οκατάσταση των συχνότερων
ορθο̟εδικών και νευρολογικών ̟αθήσεων.

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι διδάσκοντες σε κάθε µάθηµα για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 ̟αρουσιάζονται στον
̟ίνακα 3.
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Πίνακας 3. ∆ιδάσκοντες στο Τµήµα Κτηνιατρικής για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18.
1ο εξάµηνο
Γενετική
Γενικές αρχές βιοχηµείας
∆ιατροφή των ζώων και στοιχεία βιολογίας φυτών
Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική νοµοθεσία Ι
Μακροσκο̟ική ανατοµική Ι
Μικροσκο̟ική ανατοµική Ι
Αγγλική κτηνιατρική ορολογία Ι
2ο εξάµηνο
Βιοχηµεία του µεταβολισµού
Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική νοµοθεσία ΙΙ
Μακροσκο̟ική ανατοµική Ι
Μικροσκο̟ική ανατοµική Ι
Φυσιολογία Ι
Αγγλική κτηνιατρική ορολογία ΙΙ
Αρχές φυσικής και ακτινο̟ροστασίας στην κτηνιατρική ε̟ιστήµη
Ζωολογία
Οικολογία
3ο εξάµηνο
Βιοστατιστική
Γενική µικροβιολογία
Ιχθυολογία, υδρόβια ̟ανίδα και υδατοκαλλιέργειες
Μελισσοκοµία και µελισσο̟αθολογία
Οικονοµία υγείας των ζώων
Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
̟ροϊόντων και σχετική νοµοθεσία
Φυσιολογία ΙΙ
4ο εξάµηνο
Ανοσολογία
Γενική ̟αθολογία
∆ιαγνωστική µικροβιολογία
Ιχθυο̟αθολογία και διαχείριση υγείας υδρόβιων οργανισµών

Ι. Βασιλό̟ουλος
Μ. Ροβολή
Κ. Κατσούλης, Π. Πανταζής, [̟ανε̟ιστηµιακός υ̟ότροφος για ε̟ιλογή]
Γ. Χριστοδουλό̟ουλος
Ά. Πούρλης
Χ. Μ̟εκιάρη, Ά. Πούρλης
[καθηγητής για α̟όσ̟αση]
Μ. Ροβολή
Α. Γελασάκης, Μ. Καρατζιά
Ά. Πούρλης
Χ. Μ̟εκιάρη, Ά. Πούρλης
Ε. Βαλάση, Α. Θεοδοσιάδου
[καθηγητής για α̟όσ̟αση]
[διδάσκων µεταδιδάκτορας για ε̟ιλογή]
Π. Πανταζής
Π. Πανταζής
Π. Κωστούλας, Λ. Λεοντίδης
Α. Γιαννακό̟ουλος, Χ. Μ̟ιλλίνης, Μ. Σοφία
Π. Πανταζής
Π. Πανταζής
Π. Κωστούλας, Λ. Λεοντίδης
Α. Γκόβαρης, Α. Πεξαρά, Ν. Σολωµάκος
Ε. Βαλάση, Α. Θεοδοσιάδου
Α. Γιαννακό̟ουλος, Χ. Μ̟ιλλίνης, Μ. Σοφία
Λ. Αθανασίου, Ε. Σαριδοµιχελάκης, Α. Τζιβάρα
Α. Γιαννακό̟ουλος, Χ. Μ̟ιλλίνης, Μ. Σοφία
Φ. Αθανασο̟ούλου
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Παρασιτολογία και ̟αρασιτικά νοσήµατα Ι
Τεχνολογία τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης και σχετική νοµοθεσία
Κυτταρική και µοριακή βιολογία
Μοριακή µικροβιολογία και ̟αρασιτολογία
Προϊόντα µελισσοκοµίας
5ο εξάµηνο
Γενική ̟αθολογία
Γενική ̟αθολογική ανατοµική
Ζωοτεχνία ΙΙΙ
Κτηνιατρική ε̟ιδηµιολογία
Λοιµώδη νοσήµατα Ι
Υγιεινή και τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων
Φαρµακολογία
6ο εξάµηνο
Ειδική ̟αθολογία Ι
Ειδική ̟αθολογική ανατοµική
Ιχθυολογία – Υδρόβια ̟ανίδα -Υδατοκαλλιέργειες
Λοιµώδη νοσήµατα ΙΙ
Μελισσοκοµία - Μελισσο̟αθολογία
Τεχνολογία τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης
Τοξικολογία
7ο εξάµηνο
Ειδική ̟αθολογία ΙΙ
Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή Ι
Ιχθυο̟αθολογία και διαχείριση υγείας των υδρόβιων οργανισµών
Παθολογία ̟τηνών Ι
Παρασιτικά νοσήµατα
Χειρουργική Ι - Αναισθησιολογία

Μ. Λευκαδίτης
Α. Γκόβαρης, Α. Πεξαρά, Ν. Σολωµάκος
[διδάσκων µεταδιδάκτορας για ε̟ιλογή]
[διδάσκων µεταδιδάκτορας για ε̟ιλογή]
[διδάσκων µεταδιδάκτορας για ε̟ιλογή]
Λ. Αθανασίου, Β. Πα̟ατσίρος, Ε. Σαριδοµιχελάκης, Α. Τζιβάρα
∆. ∆ούκας, Ζ. Λιάκου, ∆. Τόντης
Κ. Κουτουλής, Β. Πα̟ατσίρος
Π. Κωστούλας, Λ. Λεοντίδης
Α. Γιαννακό̟ουλος, Χ. Μ̟ιλλίνης, Μ. Σοφία
Α. Γκόβαρης, Α. Πεξαρά, Ν. Σολωµάκος
Ι. Πα̟̟άς
Λ. Αθανασίου, ∆. Γκουγκουλής, Π. Ξενούλης, Κ. Όκκας, Β. Πα̟ατσίρος, Ε.
Σαριδοµιχελάκης, Α. Τζιβάρα, Ε. Χατζής, Γ. Χριστοδουλό̟ουλος
∆. ∆ούκας, ∆. Τόντης
Φ. Αθανασο̟ούλου, Π. Πανταζής
Α. Γιαννακό̟ουλος, Χ. Μ̟ιλλίνης, Μ. Σοφία
Φ. Αθανασο̟ούλου
Α. Γκόβαρης, Α. Πεξαρά, Ν. Σολωµάκος
Ι. Πα̟̟άς
Λ. Αθανασίου, ∆. Γκουγκουλής, Π. Ξενούλης, Κ. Όκκας, Β. Πα̟ατσίρος, Ε.
Σαριδοµιχελάκης, Α. Τζιβάρα, Ε. Χατζής, Γ. Χριστοδουλό̟ουλος
Γ.Σ. Αµοιρίδης, Π.Γ. Γκουλέτσου, Β.Σ. Μαυρογιάννη, Μ.Σ. Μ̟αρµ̟αγιάννη,
Ε. Ντόβολου, Κ. Όκκας, Γ.Χ. Φθενάκης
Ε. Λάµ̟ου
∆. Κούτσιανος, Κ. Κουτουλής, Ζ. Πρέντζα
Μ. Λευκαδίτης
A. Γαλάτος, Σ. Γεωργίου, Π.Γ. Γκουλέτσου, Κ. Όκκας, Α. Σιδέρη, Β. Τσιώλη, E.
Φλουράκη
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8ο εξάµηνο
Ακτινολογία
∆ιαγνωστική κυτταρολογία - Παθολογική ανατοµική Ι
Ειδική ̟αθολογία ΙΙΙ
Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή ΙΙ
Παθολογία ̟τηνών ΙΙ
Υγιεινή τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης Ι
Χειρουργική ΙΙ
9ο εξάµηνο
∆ιαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική ΙΙ
Ειδική ̟αθολογία ΙV
Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή ΙΙΙ
Παθολογία ̟τηνών ΙΙΙ
Τεχνητή σ̟ερµατέγχυση
Υγιεινή τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης ΙΙ
Χειρουργική ΙΙΙ
10ο εξάµηνο
∆ιαγνωστική ̟αθολογική ανατοµική ΙΙΙ
Ειδική ̟αθολογία V
Μαιευτική - Ανα̟αραγωγή ΙV
Υγιεινή τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης ΙΙΙ
Χειρουργική ΙV

A. Γαλάτος, Π.Γ. Γκουλέτσου, Α. Σιδέρη, Χ. Σουλτάνη, Β. Τσιώλη
∆. ∆ούκας, Ζ. Λιάκου, ∆. Τόντης
Λ. Αθανασίου, ∆. Γκουγκουλής, Π. Ξενούλης, Κ. Όκκας, Β. Πα̟ατσίρος, Ε.
Σαριδοµιχελάκης, Α. Τζιβάρα, Ε. Χατζής, Γ. Χριστοδουλό̟ουλος
Γ.Σ. Αµοιρίδης, Π.Γ. Γκουλέτσου, Β.Σ. Μαυρογιάννη, Μ.Σ. Μ̟αρµ̟αγιάννη,
Κ. Όκκας, Γ.Χ. Φθενάκης
∆. Κούτσιανος, Κ. Κουτουλής, Ζ. Πρέντζα
Α. Γκόβαρης, Α. Πεξαρά, Ν. Σολωµάκος
A. Γαλάτος, Σ. Γεωργίου, Π.Γ. Γκουλέτσου, Κ. Όκκας, Α. Σιδέρη, Β. Τσιώλη, E.
Φλουράκη
∆. ∆ούκας, ∆. Τόντης
Λ. Αθανασίου, ∆. Γκουγκουλής, Π. Ξενούλης, Κ. Όκκας, Β. Πα̟ατσίρος, Ε.
Σαριδοµιχελάκης, Α. Τζιβάρα, Ε. Χατζής, Γ. Χριστοδουλό̟ουλος
Γ.Σ. Αµοιρίδης, Ν.Γ.Χ. Βασιλείου, Π.Γ. Γκουλέτσου, Β.Σ. Μαυρογιάννη, Μ.Σ.
Μ̟αρµ̟αγιάννη, Κ. Όκκας, Γ.Χ. Φθενάκης
∆. Κούτσιανος, Κ. Κουτουλής, Ζ. Πρέντζα
Γ.Σ. Αµοιρίδης, Π.Γ. Γκουλέτσου, Γ.Χ. Φθενάκης
Α. Γκόβαρης, Α. Πεξαρά, Ν. Σολωµάκος
A. Γαλάτος, Σ. Γεωργίου, Π.Γ. Γκουλέτσου, Κ. ¨Οκκας, Α. Σιδέρη, Β. Τσιώλη, E.
Φλουράκη
∆. ∆ούκας, ∆. Τόντης
Λ. Αθανασίου, ∆. Γκουγκουλής, Π. Ξενούλης, Κ. Όκκας, Β. Πα̟ατσίρος, Ε.
Σαριδοµιχελάκης, Α. Τζιβάρα, Ε. Χατζής, Γ. Χριστοδουλό̟ουλος
Γ.Σ. Αµοιρίδης, Ν.Γ.Χ. Βασιλείου, Π.Γ. Γκουλέτσου, Β.Σ. Μαυρογιάννη, Μ.Σ.
Μ̟αρµ̟αγιάννη, Ε. Ντόβολου, Κ. Όκκας, Γ.Χ. Φθενάκης
Α. Γκόβαρης, Α. Πεξαρά, Ν. Σολωµάκος
A. Γαλάτος, Σ. Γεωργίου, Π.Γ. Γκουλέτσου, Κ. Όκκας, Α. Σιδέρη, Β. Τσιώλη, E.
Φλουράκη
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Η ανάγκη εξειδίκευσης κατά την άσκηση του κτηνιατρικού ε̟αγγέλµατος και η ραγδαία
αύξηση της διαθέσιµης γνώσης στο ̟εδίο της κτηνιατρικής ε̟ιστήµης έχουν δηµιουργήσει την
ανάγκη για µετα̟τυχιακή εκ̟αίδευση.
Το Πτυχίο Κτηνιατρικής του Τµήµατος Κτηνιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας
̟αρέχει το δικαίωµα εγγραφής και ̟αρακολούθησης µετα̟τυχιακών σ̟ουδών σε όλα τα
εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα της Ευρώ̟ης. Όµως, δεν ̟αρέχει το δικαίωµα εγγραφής για ε̟ίσηµη
Ευρω̟αϊκή κτηνιατρική ειδικότητα (εξαιρούνται α̟όφοιτοι ̟ου κατέχουν ιδιαίτερα αυξηµένα
̟ροσόντα σχετικά µε το κτηνιατρικό ε̟άγγελµα και το ̟ρος ειδίκευση γνωστικό αντικείµενο).
Στο Τµήµα Κτηνιατρικής ̟αρέχονται οι ̟αρακάτω δυνατότητες για µετα̟τυχιακή
εκ̟αίδευση.
• ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα, µετά α̟ό φοίτηση τουλάχιστον τριών ετών. Το ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα
είναι ο ανώτατος ακαδηµαϊκός τίτλος, ̟ου α̟ονέµεται α̟ό ΑΕΙ.
• Πρόγραµµα µετα̟τυχιακών σ̟ουδών, µετά α̟ό φοίτηση δύο ετών, ̟ου οδηγεί σε
Μετα̟τυχιακό

∆ί̟λωµα

Ειδίκευσης

στο

γνωστικό

αντικείµενο

‘Υδατοκαλλιέργειες’

ή

‘Παθολογικά ̟ροβλήµατα εκτρεφόµενων υδρόβιων οργανισµών’.
• Πρόγραµµα ειδίκευσης, µετά α̟ό εκ̟αίδευση τριών ετών, στην ε̟ίσηµη Ευρω̟αϊκή
κτηνιατρική ειδικότητα της ‘∆ιαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών’. Ο τίτλος Ευρω̟αϊκής
κτηνιατρικής ειδικότητας είναι ο ανώτατος κτηνιατρικός ε̟αγγελµατικός τίτλος.
• Πρόγραµµα κλινικής ή εργαστηριακής µετεκ̟αίδευσης, διάρκειας έως 12 µηνών.

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ

Το Τµήµα Κτηνιατρικής ̟αρέχει ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα, µετά α̟ό σ̟ουδές διάρκειας
τουλάχιστον τριών ετών. Στο Τµήµα φοιτούν 44 υ̟οψήφιοι/ες διδάκτορες, οι ο̟οίοι/ες
εντρυφούν σε διάφορα γνωστικά ̟εδία. Τα γνωστικά αντικείµενα και τα ειδικότερα θέµατα, ̟ου
µελετώνται στις διδακτορικές διατριβές, καλύ̟τουν όλο το φάσµα των γνωστικών αντικειµένων
των καθηγητών του Τµήµατος. Στη φοίτηση για ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα στο Τµήµα Κτηνιατρικής
δεν α̟αιτείται η καταβολή διδάκτρων.
Σκο̟οί ενός ̟ρογράµµατος σ̟ουδών για ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα είναι η εκ̟αίδευση του/της
υ̟οψήφιου/ας διδάκτορα στη διαδικασία της ε̟ιστηµονικής έρευνας και η ̟ροαγωγή της
ε̟ιστηµονικής γνώσης στο συγκεκριµένο γνωστικό ̟εδίο. Κάθε ̟ρόγραµµα ̟εριλαµβάνει την
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ανασκό̟ηση της βιβλιογραφίας, τη συλλογή στοιχείων στο ̟εδίο ή/και την ̟ραγµατο̟οίηση
̟ειραµατισµών και τέλος, τη συγγραφή και υ̟οστήριξη της διδακτορικής διατριβής, καθώς και
την ανακοίνωση και δηµοσίευση των ερευνητικών ευρηµάτων.
Η ε̟ιλογή των υ̟οψηφίων διδακτόρων γίνεται α̟ό τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
του Τµήµατος, µε βάση την ε̟ίδοση στις ̟ρο̟τυχιακές σ̟ουδές τους, την άρτια γνώση µίας ξένης
γλώσσας και το α̟οτέλεσµα συνέντευξης. Για την καθοδήγηση κάθε υ̟οψήφιου/ας διδάκτορα
στη διάρκεια των σ̟ουδών του/της, ορίζεται ένας ε̟ιβλέ̟οντας καθηγητής και δύο ακόµη
ε̟ιστήµονες, ̟ου συγκροτούν την τριµελή συµβουλευτική ε̟ιτρο̟ή. Όλες οι λε̟τοµέρειες της
φοίτησης για ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα καθορίζονται α̟ό τον κανονισµό µετα̟τυχιακών σ̟ουδών
του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας και τον κανονισµό υ̟οψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος
Κτηνιατρικής. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να ̟ροάγει την ε̟ιστήµη,
γίνεται µε ̟ροφορικές εξετάσεις α̟ό ε̟ταµελή εξεταστική ε̟ιτρο̟ή.
Το ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα αντιστοιχεί στο ε̟ί̟εδο 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στο
ε̟ί̟εδο 8 του Ευρω̟αϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework) και στο
ε̟ί̟εδο 3 του Πλαισίου Προσόντων του Ευρω̟αϊκού Χώρου Ανώτατης Εκ̟αίδευσης (Framework
for Qualifications of the European Education Area).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Το Τµήµα Κτηνιατρικής ̟αρέχει Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης στα γνωστικά
αντικείµενα ‘Υδατοκαλλιέργειες’ και ‘Παθολογικά ̟ροβλήµατα εκτρεφόµενων υδρόβιων
οργανισµών’, µετά α̟ό σ̟ουδές διάρκειας τεσσάρων εξαµήνων. Στο Τµήµα φοιτούν 10
µετα̟τυχιακοί/ές σ̟ουδαστές/σ̟ουδάστριες. Για τη φοίτηση στο Μ∆Ε του Τµήµατος
Κτηνιατρικής α̟αιτείται η καταβολή διδάκτρων ύψους € 3.600.
Σκο̟ός του µετα̟τυχιακού ̟ρογράµµατος σ̟ουδών για Μ∆Ε είναι η εξειδικευµένη
εκ̟αίδευση

κτηνιάτρων

και

̟τυχιούχων

διαφόρων

γεωτεχνικών

ε̟ιστηµών

ή

άλλων

εφαρµοσµένων ε̟ιστηµών, στον ευρύτερο τοµέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων
οργανισµών και υδάτινου ̟εριβάλλοντος, ̟ρόληψη και θερα̟εία ασθενειών, βελτίωση τελικού
̟ροϊόντος υδατοκαλλιεργειών). Το ̟ρόγραµµα ̟εριλαµβάνει: (α) ̟λήρη κύκλο µαθηµάτων,
̟ειραµάτων και ε̟ιδείξεων, (β) σειρά ενηµερωτικών διαλέξεων α̟ό διακεκριµένους ε̟ιστήµονες
και στελέχη ε̟ιχειρήσεων του κλάδου, (γ) ε̟ισκέψεις σε ̟αραγωγικές µονάδες, δηµόσια ή
ιδιωτικά εργαστήρια και εταιρείες συναφών δραστηριοτήτων και (δ) εκ̟όνηση δι̟λωµατικής
εργασίας.
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Η ε̟ιλογή των µετα̟τυχιακών σ̟ουδαστών/σ̟ουδαστριών γίνεται α̟ό τη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος, µε βάση το βαθµό ̟τυχίου τους, την ε̟αγγελµατική
εµ̟ειρία τους, τα ε̟ι̟ρόσθετα ̟ροσόντα τους, τη βαθµολογία τους σε σχετικά ̟ρο̟τυχιακά
µαθήµατα, την άρτια γνώση µίας ξένης γλώσσας και το α̟οτέλεσµα συνέντευξης. Στο ̟ρόγραµµα
µετα̟τυχιακών σ̟ουδών, διευθύντρια είναι η καθηγήτρια Φ. Αθανασο̟ούλου. Όλες οι
λε̟τοµέρειες της φοίτησης για Μ∆Ε καθορίζονται α̟ό τον κανονισµό µετα̟τυχιακών σ̟ουδών
του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας και α̟ό τον ειδικό κανονισµό λειτουργίας του ̟ρογράµµατος. Οι
µετα̟τυχιακοί σ̟ουδαστές/σ̟ουδάστριες εξετάζονται µε γρα̟τές εξετάσεις στο τέλος κάθε
εξαµήνου και µε αξιολόγηση της δι̟λωµατικής εργασίας τους στο τέλος των σ̟ουδών τους.
Το Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης αντιστοιχεί στο ε̟ί̟εδο 7 του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, στο ε̟ί̟εδο 7 του Ευρω̟αϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications
Framework) και στο ε̟ί̟εδο 2 του Πλαισίου Προσόντων του Ευρω̟αϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκ̟αίδευσης (Framework for Qualifications of the European Education Area).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η Κλινική Μαιευτικής και Ανα̟αραγωγής του Τµήµατος Κτηνιατρικής είναι ε̟ίσηµα
αναγνωρισµένη α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή για τις Κτηνιατρικές Ειδικότητες (European Board
for Veterinary Specialization - EBVS) και το Ευρω̟αϊκό Κτηνιατρικό Κολλέγιο ∆ιαχείρισης Υγείας
Μικρών Μηρυκαστικών (European College of Small Ruminant Health Management - ECSRHM) και
̟αρέχει εκ̟αίδευση στην Ευρω̟αϊκή κτηνιατρική ειδικότητα της ‘∆ιαχείρισης Υγείας Μικρών
Μηρυκαστικών’. Η διάρκεια της ειδίκευσης είναι τρία έτη. Ήδη έχει ολοκληρωθεί µε ε̟ιτυχία η
ειδίκευση ενός κτηνιάτρου, ο ο̟οίος ε̟έτυχε στις σχετικές εξετάσεις και έλαβε τον τίτλο
DiplomateECSRHM, σήµερα δε στην Κλινική ειδικεύονται τρεις κτηνίατροι.
Σκο̟ός του ̟ρογράµµατος είναι η ̟ροχωρηµένη εκ̟αίδευση και η ειδίκευση κτηνιάτρων
στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και η α̟όκτηση γνώσεων, ώστε αυτοί να ασκήσουν το
ε̟άγγελµα ως ειδικευµένοι κτηνίατροι.
Η ε̟ιλογή των ειδικευόµενων γίνεται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή εκ̟αίδευσης του Ευρω̟αϊκού
Κολλεγίου µε βάση τα ακαδηµαϊκά και ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα τους και το α̟οτέλεσµα
συνέντευξης. Όλες οι λε̟τοµέρειες της διαδικασίας ειδίκευσης καθορίζονται α̟ό τους κανόνες της
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για τις Κτηνιατρικές Ειδικότητες και α̟ό τον κανονισµό εκ̟αίδευσης του
αντίστοιχου Ευρω̟αϊκού Κολλεγίου. Η α̟ονοµή της ειδικότητας γίνεται µετά α̟ό ε̟ιτυχείς
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γρα̟τές και ̟ροφορικές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, ενώ̟ιον της ̟ενταµελούς ε̟ιτρο̟ής
εξετάσεων του Ευρω̟αϊκού Κολλεγίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Στο

Τµήµα

Κτηνιατρικής

εφαρµόζεται

Πρόγραµµα

Κλινικής

ή

Εργαστηριακής

Μετεκ̟αίδευσης σε όλο το φάσµα των γνωστικών αντικειµένων των καθηγητών του Τµήµατος.
Συνηθέστερα, η διάρκεια της µετεκ̟αίδευσης είναι δωδεκάµηνη, αν και υ̟ό ορισµένες
̟ροϋ̟οθέσεις, µ̟ορεί να κυµαίνεται α̟ό έναν έως 24 µήνες. Στο Τµήµα µετεκ̟αιδεύονται τρείς
ε̟ιστήµονες, οι ο̟οίοι α̟ασχολούνται σε διάφορα γνωστικά ̟εδία. Για τη φοίτηση στο
Πρόγραµµα Κλινικής ή Εργαστηριακής Μετεκ̟αίδευσης του Τµήµατος Κτηνιατρικής δεν
α̟αιτείται η καταβολή διδάκτρων.
Σκο̟οί ενός ̟ρογράµµατος µετεκ̟αίδευσης είναι η ̟αροχή µετα̟τυχιακής κλινικής ή
εργαστηριακής εµ̟ειρίας, η ̟αροχή εξειδικευµένης γνώσης, η ενηµέρωση για τα ̟λέον σύγχρονα
ε̟ιστηµονικά δεδοµένα και η εκ̟αίδευση στην αναζήτηση, στην αξιολόγηση και στην εφαρµογή
των σύγχρονων ε̟ιστηµονικών δεδοµένων. Το ̟ρόγραµµα ̟εριλαµβάνει κυρίως κλινική ή
εργαστηριακή άσκηση ή συνδυασµό αυτών των δύο, καθώς και ̟αρακολούθηση διαλέξεων,
συµµετοχή σε φροντιστηριακές ασκήσεις, συγγραφή ε̟ιστηµονικών άρθρων κ.λ̟..

97

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Η φοιτητική ιδιότητα α̟οκτάται µε την εγγραφή στο Πανε̟ιστήµιο και διαρκεί για το
διάστηµα, κατά το ο̟οίο ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ̟αραµένει εγγεγραµµένος/η στα µητρώα του
Τµήµατος.
Κατά τη διάρκεια των σ̟ουδών τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται σειρά ̟αροχών
φοιτητικής µέριµνας (ακαδηµαϊκή ταυτότητα, µειωµένο εισιτήριο στις µετακινήσεις, σίτιση,
ε̟ιδότηση στέγασης, υγειονοµική ̟ερίθαλψη). Ορισµένες ̟αροχές φοιτητικής µέριµνας ισχύουν
για το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών, ̟ρο̟τυχιακών και µετα̟τυχιακών, ενώ ορισµένες άλλες
ισχύουν µόνο για όσους/όσες εκ̟ληρώνουν συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις. Στο Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλίας λειτουργεί ειδική υ̟ηρεσία για την εξυ̟ηρέτηση των φοιτητών/φοιτητριών σε θέµατα
φοιτητικής µέριµνας. Ε̟ι̟λέον, σχετικές ̟ληροφορίες ̟αρέχονται α̟ό τη Γραµµατεία του
Τµήµατος.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Όλες οι ̟αροχές φοιτητικής µέριµνας ̟αρατίθενται µε λε̟τοµέρειες στις ιστοσελίδες της
∆ιεύθυνσης Φοιτητικής Μέριµνας του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας. Ε̟ίσης, στις ίδιες σελίδες,
ε̟ίσης ενηµέρωση για τις διαδικασίες ̟ού ̟ρέ̟ει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι των διαφόρων
̟αροχών και τα α̟αραίτητα ̟ρος συµ̟λήρωση έντυ̟α για λήψη των ̟αροχών. Η σχετική
ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http://www.uth.gr/students/student-welfare.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Οι µετεγγραφές φοιτητών/φοιτητριών µεταξύ του Τµήµατος Κτηνιατρικής και της
Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ ε̟ιτρέ̟ονται χωρίς ̟οσοτικό ̟εριορισµό στις ̟αρακάτω ̟ερι̟τώσεις:
• Σε ̟ολύτεκνους φοιτητές/φοιτήτριες,
• Σε φοιτητές/φοιτήτριες ̟αιδιά ̟ολυτέκνων,
• Σε ̟αιδιά θυµάτων της τροµοκρατίας,
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• Σε ορφανούς (τουλάχιστον α̟ό ένα γονέα) φοιτητές/φοιτήτριες. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ο µέσος
όρος του ετήσιου ̟ροσω̟ικού και οικογενειακού (της γονικής οικογένειας) φορολογητέου
εισοδήµατος τα τρία τελευταία έτη δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει τα € 35.000,
• Σε φοιτητές/φοιτήτριες ̟ου ̟άσχουν α̟ό σοβαρές ασθένειες.
Ε̟ίσης, ε̟ιτρέ̟ονται µετεγγραφές µε ̟οσοτικό ̟εριορισµό, για οικονοµικούς λόγους και
για λόγους υγείας των γονέων των ενδιαφερόµενων φοιτητών/φοιτητριών.
∆ικαίωµα µετεγγραφής για οικονοµικούς λόγους έχουν φοιτητές/φοιτήτριες, εφόσον ο
µέσος όρος του ετήσιου ̟ροσω̟ικού και οικογενειακού (της γονικής οικογένειας) φορολογητέου
εισοδήµατος τα τρία τελευταία έτη δεν υ̟ερβαίνει τα € 35.000. ∆ικαίωµα αίτησης µετεγγραφής για
οικονοµικούς λόγους έχουν µόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου εξαµήνου ̟ου έχουν εξετασθεί
µε ε̟ιτυχία σε όλα τα µαθήµατα των δύο ̟ρώτων εξαµήνων του Τµήµατος Κτηνιατρικής. Ο
αριθµός των µετεγγραφόµενων φοιτητών/φοιτητριών για οικονοµικούς λόγους δεν υ̟ερβαίνει:
(α) α̟ό την Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ ̟ρος το Τµήµα Κτηνιατρικής το 10% του αριθµού των
εισακτέων σε αυτό και (β) α̟ό το Τµήµα Κτηνιατρικής ̟ρος την Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ το 5%
του αριθµού των εισακτέων σε αυτήν.
∆ικαίωµα

µετεγγραφής

για

λόγους

υγείας

των

γονέων

των

ενδιαφερόµενων

φοιτητών/φοιτητριών, έχουν µόνο φοιτητές/φοιτήτριες του 1ου εξαµήνου σ̟ουδών, εκτός αν ο
λόγος

υγείας

στοιχειοθετείται

του/των
εφόσον

γονέα/γονέων
ένας

̟ροκύψει

τουλάχιστον

αργότερα.

γονέας

∆ικαίωµα

του/της

µετεγγραφής

ενδιαφερόµενου/ης

φοιτητή/φοιτήτριας είναι τυφλός ή κωφός ή νεφρο̟αθής ̟ου υ̟οβάλλεται σε αιµοκάθαρση ή
̟άσχει α̟ό µυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόµων µε ειδικές ανάγκες
λόγω κινητικών ̟ροβληµάτων µε ανα̟ηρία ̟ου υ̟ερβαίνει το 67%. Ο αριθµός των
µετεγγραφόµενων φοιτητών/φοιτητριών για λόγους υγείας των γονέων δεν ε̟ιτρέ̟εται να
ξε̟ερνά το 1% του αριθµού των εισακτέων στο ίδρυµα υ̟οδοχής.
Περαιτέρω ̟ληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την διαδικασία υ̟οβολής των
αιτήσεων και τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά ̟αρέχονται α̟ό την Γραµµατεία του Τµήµατος.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας λειτουργεί ειδική υ̟ηρεσία (‘Πρόσβαση’) για ενηµέρωση και
υ̟οστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες ή/και ανα̟ηρίες. Όλα τα
σχετικά στοιχεία ̟αρατίθενται µε λε̟τοµέρειες στην ιστοθέση της υ̟ηρεσίας ‘Πρόσβαση’, η
ηλεκτρονική διεύθυνση της ο̟οίας είναι: http://prosvasi.uth.gr.
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Στο

Πανε̟ιστήµιο

Θεσσαλίας

λειτουργεί

ειδική

υ̟ηρεσία

συµβουλευτικής

για

φοιτητές/φοιτήτριες µε ο̟οιοδή̟οτε τύ̟ου ̟ροβλήµατα (̟.χ., ̟ροβλήµατα στις σ̟ουδές,
̟ροβλήµατα στη φοιτητική ζωή). Όλα τα σχετικά στοιχεία ̟αρατίθενται µε λε̟τοµέρειες στην
ιστοσελίδα

µε

ηλεκτρονική

διεύθυνση

της

ο̟οίας

είναι:

http://www.uth.gr/students/symvouleutiki.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σύλλογος Φοιτητών Τµήµατος Κτηνιατρικής Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τµήµατος Κτηνιατρικής Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας (‘Κένταυρος
Χείρων’) ιδρύθηκε το 1996, έχει έδρα την Καρδίτσα και α̟οτελεί το θεσµοθετηµένο συλλογικό
όργανο των ̟ρο̟τυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τµήµατος.
Στόχοι του συλλόγου είναι η διασφάλιση των δικαιωµάτων των φοιτητών/φοιτητριών, η
καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών
και η ̟ροσ̟άθεια για βελτίωση και ̟ροβολή του Τµήµατος Κτηνιατρικής και του κτηνιατρικού
ε̟αγγέλµατος. Ο σύλλογος λειτουργεί σύµφωνα µε το εγκεκριµένο καταστατικό του.
Στο σύλλογο φοιτητών δικαιούνται να εγγραφούν οι ̟ρο̟τυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες
του Τµήµατος, ̟λην όσων είναι µόνιµοι στρατιωτικοί ή έχουν ιδιότητα δηµοσίου υ̟αλλήλου.
Ανώτατο συλλογικό όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών του. Ο σύλλογος
διοικείται α̟ό ε̟ταµελές διοικητικό συµβούλιο, το ο̟οίο αναδεικνύεται µετά α̟ό εκλογές.
Περαιτέρω, η εύρυθµη λειτουργία του συλλόγου εξασφαλίζεται µέσω των φοιτητών/φοιτητριών υ̟εύθυνων έτους, οι ο̟οίοι/ες αναδεικνύονται α̟ό κάθε έτος χωριστά.

International Veterinary Students Association Thessaly

Η International Veterinary Students Association (IVSA) είναι µη συνδικαλιστική και µη
κερδοσκο̟ική οργάνωση, η ο̟οία αξιο̟οιεί το δυναµικό και την αφοσίωση των φοιτητών
κτηνιατρικής στην ε̟ιστήµη τους. Ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στη ∆ανία για την
̟ροώθηση και την εφαρµογή των κτηνιατρικών δεξιοτήτων, της εκ̟αίδευσης και της γνώσης στο
διεθνή χώρο.
Η IVSA Thessaly ιδρύθηκε το 2003 και ε̟αναδραστηριο̟οιήθηκε το 2011, α̟οσκο̟εί δε
στην ̟αροχή εκ̟αιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της κτηνιατρικής ε̟ιστήµης. Αυτό
ε̟ιτυγχάνεται µέσω της συνεργασίας µε άλλους κτηνιατρικούς ή φοιτητικούς φορείς, ώστε να
υ̟οστηρίξει τους φοιτητές του Τµήµατος Κτηνιατρικής του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας να έλθουν
σε ε̟ικοινωνία µε άλλους φοιτητές και να ̟αρακολουθήσουν εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα σε όλο
τον κόσµο. Το 2012 ιδρύθηκε η IVSA Greece µε τη σύµ̟ραξη IVSA Thessaly και IVSA
Thessaloniki.
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Η IVSA Thessaly υ̟οστηρίζει ̟ρογραµµάτων ε̟ισκέψεων φοιτητών κτηνιατρικής, µέσω των
ο̟οίων ̟αρέχει τη δυνατότητα ̟ραγµατο̟οίησης άσκησης σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους
κτηνιατρικούς φορείς της αλλοδα̟ής, µε α̟οτέλεσµα την ανταλλαγή γνώσεων και εµ̟ειριών µε
φοιτητές της αλλοδα̟ής και εν τέλει τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Ε̟ίσης, η IVSA
Thessaly διοργανώνει ̟ληθώρα εκδηλώσεων και κάθε χρόνο συνδιοργανώνει (µε IVSA
Thessaloniki το Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Κτηνιατρικής, το ο̟οίο λαµβάνει χώρα εναλλάξ
στην Καρδίτσα ή τη Θεσσαλονίκη.
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