
157 
 

ΓΕΝΙΚΑ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 Χειρουργική μαλακών ιστών  

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΧΡ0204	

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

6 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Θεωρητική διδασκαλία: Στοματική δυσφαγία γάτας, περιοδοντική νόσος και εξαγωγή δοντιών ζώων 
συντροφιάς, χειρουργικές παθήσεις πεπτικού συστήματος και περιτονίτιδα ζώων συντροφιάς, χειρουργικές 
παθήσεις στοματικής κοιλότητας και δοντιών αλόγου, χειρουργικές παθήσεις πεπτικού συστήματος 
παραγωγικών ζώων, κήλες, χειρουργικές παθήσεις κοιλότητας υπεζωκότα, θωρακικού τοιχώματος, ήπατος και 
χολαγγείων, κυκλοφορικού, λεμφικού, αναπνευστικού, ενδοκρινικού, ουροποιητικού και νευρικού συστήματος, 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να  

- περιγράφουν τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται σχετικά με την οδοντιατρική των ζώων, τις 
χειρουργικές παθήσεις του πεπτικού συστήµατος και την περιτονίτιδα των ζώων συντροφιάς, τις 
χειρουργικές παθήσεις της στοµατικής κοιλότητας, τις χειρουργικές παθήσεις του πεπτικού 
συστήµατος των παραγωγικών ζώων, τις κήλες, τις χειρουργικές παθήσεις της κοιλότητας του 
υπεζωκότα, του θωρακικού τοιχώµατος, του ήπατος και των χολαγγείων, του κυκλοφορικού, λεµφικού, 
αναπνευστικού, ενδοκρινικού, ουροποιητικού και νευρικού συστήµατος 

- περιγράφουν την κλινική εικόνα, ταξινόµηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση των παθήσεων 
όρχη, επιδιδυµίδας, οσχέου, πέους και ακροποσθίας των ζώων συντροφιάς και του προστάτη του 
σκύλου 

- περιγράφουν την κλινική εικόνα, ταξινόµηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση παθήσεων 
όρχη, επιδιδυµίδας, οσχέου, πέους και ακροποσθίας παραγωγικών ζώων, τις χειρουργικές παθήσεις 
ωτός, δέρµατος, δακτύλων και πελµατικών φυµάτων, τα νεοπλάσµατα δέρµατος και µαστού των ζώων 
συντροφιάς 

- να περιγράφουν τις υπάρχουσες τεχνικές χειρουργικής μαλακών ιστών 
- κατανοήσουν τις βασικές αρχές της χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων των παραπάνω 

συστημάτων 
- κατανοήσουν τις ενδείξεις εφαρμογής τους 
- να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έλαβαν σε κλινικά περιστατικά ασθενών ζώων. 
- να αξιολογήσουν ποια τεχνική πρέπει να επιλεγεί να εφαρμοστεί σε κάθε περιστατικό 
- ερμηνεύουν θεωρητικά δεδομένα και δεδομένα εφαρμογής κλινικών μεθόδων για την ορθή διάγνωση, 

ενδεδειγμένη χειρουργική αντιμετώπιση ή/και πρόληψη των αντίστοιχων παθήσεων των ζώων 

Γενικές Ικανότητες 
Το μάθημα αποσκοπεί στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών. Επιπλέον, μέσω των κλινικών ασκήσεων οι φοιτητές καλούνται να 
συμμετάσχουν σε λήψη αποφάσεων, να δουλέψουν αυτόνομα ατομικά αλλά και ομαδικά.	
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κλινική εικόνα, ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων όρχη, επιδιδυμίδας, οσχέου, 
πέους και ακροποσθίας ζώων συντροφιάς και προστάτη του σκύλου, κλινική εικόνα, ταξινόμηση, διάγνωση και 
θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων όρχη, επιδιδυμίδας, οσχέου, πέους και ακροποσθίας παραγωγικών ζώων, 
χειρουργικές παθήσεις ωτός, δέρματος, δακτύλων και πελματικών φυμάτων, νεοπλάσματα δέρματος και μαστού 
ζώων συντροφιάς. 
Ασκήσεις: Κλινική άσκηση στη χειρουργική των κατοικίδιων ζώων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης καθώς και στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Κλινική άσκηση 39 
Μελέτη 47 
Σύνολο  125	ώρες	

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Η εξέταση 
είναι γραπτή και προφορική κατά τη διάρκεια των εξεταστικών 
περιόδων και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό  δοκιμασιών πολλαπλής 
επιλογής, ερωτήσεων σύντομης απάντησης, ερωτήσεων ανάπτυξης 
μικρής έκτασης και επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της κλινικής άσκησης και την πρακτική συμμετοχή των φοιτητών σε 
αυτές αξιολογείται κυρίως η θετική τους συμμετοχή και επιδεξιότητα. Ο 
τρόπος εξέτασης και τα κριτήρια αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα 
αναφέρονται με λεπτομέρειες στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των 
αρχικών διαλέξεων κατά την έναρξη του εξαμήνου. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Βιβλία που δηλώνονται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για την κάλυψη των διδακτικών 
αναγκών. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιστημονικά περιοδικά στο σύστημα Impact Factor – Web of Science, που 
δημοσιεύσουν άρθρα σχετικά με την χειρουργική μαλακών ιστών 

 
 
  


