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1. ςνοπηική Πεπιγπαθή ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών [ΠΜ]
Ζ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ & Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ εηζεγείηαη ηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ [ΠΜ] κε ηνλ ηίηιν «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ:
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

ΣΟΤ

ΠΟΝΟΤ.

ΓΙΑΓΝΩΗ

ΚΑΙ

ΘΔΡΑΠΔΙΑ.

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ,

ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ» απφ ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2016 –
2017, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3685/08 (ΦΔK 148 Α').
Σε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ε Ηαηξηθή ρνιή ηνπ
ΔΚΠΑ.
2. Ανηικείμενο – κοπόρ
Αληηθείκελν

ηνπ

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Πξνγξάκκαηνο
ΣΟΤ

Μεηαπηπρηαθψλ

ΠΟΝΟΤ.

ΓΙΑΓΝΩΗ

πνπδψλ
ΚΑΙ

[ΠΜ]

ΘΔΡΑΠΔΙΑ.

ζηελ

«ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ:

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ,

ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ» είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο
εθπαίδεπζεο ζε επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο γηα πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ
επαίζζεην ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή θαηάιιεισλ
εθνδίσλ ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο πξνο δξαζηεξηνπνίεζε ζηα πιαίζηα εθαξκνγψλ θαη δξάζεσλ πνπ
νξίδνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO), ηελ Γηεζλή Δηαηξεία γηα ηελ κειέηε ηνπ
Πφλνπ (IASP), ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ Δζληθψλ Δηαηξεηψλ Πφλνπ (EFIC), ην Παγθφζκην
Ηλζηηηνχην Πφλνπ (WIP) θαη άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο.
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαιχςεη ην ράζκα πνπ πθίζηαηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο ζηελ
Διιάδα ζρεηηθά κε ηνλ ηαρέσο εμειηζζφκελν θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θιάδν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο
πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ νμένο θαη ρξφληνπ πφλνπ θαη ηε
δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα επηηπρή ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηδησηηθφ,
δεκφζην θαη αθαδεκατθφ ηνκέα
Οη απφθνηηνη ηνπ ΠΜ ζα κπνξνχλ:
- λα ζηειερψλνπλ Κέληξα Αληηκεηψπηζεο Πφλνπ, Κιηληθέο Πφλνπ θαη ινηπέο δνκέο πνπ ρξήδνπλ ηε
ζπκβνιή εηδηθνχ ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ (π.ρ. νκάδεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο, μελψλεο
θηινμελίαο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, νγθνινγηθέο θιηληθέο θ.ιπ.)
- λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο
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- λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εηδηθή γλψζε θαη γλψκε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε πφλν,
- λα πξνζεγγίδνπλ επηζηεκνληθά θαη νιηζηηθά ηνλ πάζρνληα απφ πφλν (νμχ ή ρξφλην, θαξθηληθφ θαη κε
θαξθηληθφ) θαη λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή αξσγή ζηελ αλαθνχθηζή ηνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλνδψλ ζπκπησκάησλ
- λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα νκάδσλ-δνκψλ αλαθνχθηζεο πφλνπ
- λα απαζρνινχληαη ζε δνκέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ, νηθνλνκηθφ θαη δηαπξνζσπηθφ ζηνρεχνληαο ζηελ
βειηίσζε ηνπ ιφγνπ θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ
ζπγγεληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο
- λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ έξεπλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ζηειερψλνληαο εξεπλεηηθά
θέληξα θαη εξγαζηήξηα
- λα αλαπηχμνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
ζπλερίδνληαο ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν, ή κε ζπλαθή, θιάδν ηεο επηζηήκεο,
εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο ή αθαδεκατθέο επηδηψμεηο ηνπο θαη ηελ
αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζε απηφ ηνλ αλαπηπζζφκελν θιάδν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο
- λα ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο θαηά ην δηάινγν πνιηηείαο – θιηληθψλ ηαηξψλ γηα ξπζκηζηηθά
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ
- λα πξνάγνπλ ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, κέζσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε έλαλ θιάδν ηεο
επηζηήκεο ε πξφνδνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί δείθηε ηνπ πνιηηηζκνχ κίαο ρψξαο.
3. Μεηαπηςσιακοί Σίηλοι – Μεηαπηςσιακό Γίπλωμα Διδίκεςζηρ
Σν ΠΜ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ «Αλγολογία:
Αντιμετώπιση τοσ Πόνοσ- Διάγνωση και Θεραπεία- Φαρμακεστικές, Παρεμβατικές και Άλλες Σετνικές»
κεηά απφ ζπνπδέο ηεζζάξσλ (4) έσο έμη (6) δηδαθηηθψλ εμακήλσλ. Γίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα
ζπλέρηζε κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ
Πφλνπ.
Ο ηίηινο απνλέκεηαη κφλν από ηην Ιαηπική σολή ηνπ ΔΚΠΑ, ην φλνκα ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη εηο
ηνπο ρνξεγνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ.
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Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ. πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα.
4. Γιάπκεια λειηοςπγίαρ ηος Ππογπάμμαηορ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΜ ζα είλαη έσο θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2024-2025. Μεηά
ιήμε απηήο ηεο πεξηφδνπ επαλεμεηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο, ηξνπνπνίεζεο ή κε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
5. Καηηγοπίερ Πηςσιούσων
ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Ηαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο, Οδνληηαηξηθήο,
Φαξκαθεπηηθήο, Φπρνινγίαο, Βηνινγίαο. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ
Φπζηθνζεξαπείαο, Μαηεπηηθήο, Δπηζθεπηψλ(-ηξηψλ) Τγείαο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Ννζειεπηηθήο ησλ
ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο θαζψο θαη απφθνηηνη αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ
ηεο αιινδαπήο (λ.3685/2008), ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12γ ηνπ Ν. 2916/01
(ΦΔΚ114Α’), θαζψο θαη άιινη πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή πνπδψλ θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο.
Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα γίλεηαη αλά θαηεχζπλζε θαη ζα απαηηνχληαη ηα εμήο
ειάρηζηα πξνζφληα:
α. Καηψηεξνο γεληθφο βαζκφο Πηπρίνπ: «Πνιχ Καιά».
β. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλέληεπμεο θαηά ηελ νπνία ζα ζπλεθηηκεζνχλ ν βαζκφο
ζηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο, ν αξηζκφο θαη ν βαζκφο δηδαρζέλησλ ηαηξηθψλ καζεκάησλ, ν βαζκφο
πηπρίνπ, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ην ζρεηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ην πεξηερφκελν ηπρφλ
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξνεγνχκελε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ζπλαθείο γλψζεηο, ηα
ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ε ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα θάζε ππνςήθην ζα δηακνξθψλεηαη κία ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα
0 – 100, φπνπ 100 είλαη ε αλψηεξε βαζκνινγία. Μεηά ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε απηή
ηε βαζκνινγία, ε Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην ΠΜ, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ ππνςεθίνπο ζηνπο νπνίνπο ζα ρνξεγεζεί
ππνηξνθία. Ο πίλαθαο επηιεγέλησλ ζα επηθπξσζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο.
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6. Απιθμόρ Διζακηέων
Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην ΠΜ νξίδεηαη θαη’ αλψηαην ζε είθνζη πέληε (25) αλά έηνο. Ο αθξηβήο
αξηζκφο γηα θάζε έηνο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνδνκή, ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηηο
αλάγθεο ζε εηδηθεπκέλνπο απνθνίηνπο.
7. Υπονική διάπκεια ζποςδών ΠΜ


Ζ ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ είλαη ηέζζεξα
(4) δηδαθηηθά εμάκελα κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζπνπδψλ γηα δχν ( 2) εμάκελα επηπιένλ ππφ
εηδηθέο πξνυπνζέζεηο (βι άξζξν 14).



Ζ παξαθνινχζεζε θαηά ηα ηέζζεξα (4) εμάκελα ζπνπδψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Μέρξη θαη ην ηέινο
ηνπ ηξίηνπ (3νπ) εμακήλνπ νξίδεηαη ην ζέκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο, ε νπνία παξαδίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ηεηάξηνπ (4νπ) εμακήλνπ θαη ηελ νινθιήξσζε
ησλ ζπνπδψλ.

8. Όπγανα ηος ΠΜ
Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ αξκφδηα φξγαλα είλαη ηα εμήο:
Α. πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Γηνηθνχζα Δπηηξνπή)
Β. πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο
Γ. Γηεπζπληήο πνπδψλ
Γ. Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ
Δ. Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
9. ςνηονιζηική Δπιηποπή
Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε πξνεξρφκελα απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζην
πξφγξακκα κέιε ΓΔΠ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3685/08, ΦΔK 148 Α')
Ζ πληνληζηηθή επηηξνπή αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3685/08
(ΦΔK 148 Α')

ειίδα 6

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ: ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτοσργίας ΠΜ – Ιούλιος 2016
-Καζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, φπσο
απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ λ.3685/08 (ΦΔK 148 Α')
-Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο θαη
δχλαηαη λα νξίδεη θαηά πεξίπησζε επηκέξνπο επηηξνπέο εμεηάζεσλ, εάλ θξηζεί ζθφπηκν απφ απηήλ.
-Δπνπηεχεη ελ γέλεη, ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
-Δπηθπξψλεη ηνπο πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ
-Καηαξηίδεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.
-

Αλαζέηεη ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ζην ΠΜ

-

Απνλέκεη ηα Γηπιψκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.

-

Οξίδεη ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ γηα
ηελ απφθηεζε ΜΓΔ

-

Αληηκεησπίδεη θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληα Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ

-

Δθιέγεη εθ ησλ κειψλ ηεο ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ (ν νπνίνο αλήθεη θαηά πξνηίκεζε ζην
Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε νπνία έρεη θαη ηε Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο) θαη ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ.

10. Γιεςθςνηήρ ποςδών
Σε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή πνπδψλ θαηαιακβάλεη κέινο ΓΔΠ απφ ηηο δπν αλψηεξεο βαζκίδεο (Καζεγεηήο
ή Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο) ηνπ Σκήκαηνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε
απφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.
Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
Α. πγθαιεί ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πξνεδξεχεη δε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο
Β. Δηζεγείηαη ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο γηα ηα νπνία δελ
απαηηείηαη εηζήγεζε απφ άιιν φξγαλν
Γ. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο πληνληζηηθή Δπηηξνπήο
Γ. Με εμνπζηνδφηεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή ε
δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ
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Δ) Δπνπηεχεη ζπλνιηθά ησλ απνθάζεσλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
11. Δπιζηημονική Δπιηποπή
Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
αλεμαξηήησο Σκήκαηνο ή Παλεπηζηεκίνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. πλέξρεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γηα λα εθθέξεη γλψκε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην Πξφγξακκα θαη βξίζθεηαη
ζε απαξηία κε φζα κέιε παξεπξίζθνληαη.
12. Δπιηποπή Δπιλογήρ και κπιηήπια αξιολόγηζηρ Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών (Μ.Φ)
Ζ επηινγή ησλ Μ.Φ. γίλεηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή
ην ΠΜ «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ. ΓΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ.
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ, ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ» γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ πιεξνχλ
ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, πηπρηνχρνη Ηαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο,
Φπρνινγίαο, Βηνινγίαο. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σκεκάησλ
Φπζηθνζεξαπείαο, Μαηεπηηθήο, Δπηζθεπηψλ(-ηξηψλ) Τγείαο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Ννζειεπηηθήο ησλ
ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο θαζψο θαη απφθνηηνη αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ
ηεο αιινδαπήο (λ.3685/2008), ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12γ ηνπ Ν. 2916/01
(ΦΔΚ114Α’), θαζψο θαη άιινη πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή πνπδψλ θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο.
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλέληεπμεο κε ζπλεθηίκεζε ησλ εμήο θπξίσο θξηηεξίσλ
α) Καηψηεξνο γεληθφο βαζκφο Πηπρίνπ: «Πνιχ Καιά».
β ) Βαζκφο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ
γ) Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
δ) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
ε) Δπηζηεκνληθφ έξγν ( δεκνζηεχζεηο, εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πξνεγνχκελε δηπισκαηηθή
εξγαζία, παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα,, θιπ)
ζη) νη ζπλαθείο γλψζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαζψο θαη ε ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε
ππνςεθίνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα θάζε ππνςήθην ζα δηακνξθψλεηαη κία ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα
0 – 100, φπνπ 100 είλαη ε αλψηεξε βαζκνινγία. Μεηά ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε απηή
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ηελ βαζκνινγία, ε Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην ΠΜ, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ ππνςεθίνπο ζηνπο νπνίνπο ζα ρνξεγεζεί
ππνηξνθία.
Έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κπνξεί λα γίλεη
κέζα ζε 7 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ πηλάθσλ. Ζ έλζηαζε θξίλεηαη απφ
ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλαθνηλψλεηαη γξαπηά ζηνλ εληζηάκελν εληφο 10
εκεξψλ. Ο πίλαθαο επηιεγέλησλ ζα επηθπξσζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο
Παρακολούθηση τοσ ΠΜ από μη εγγεγραμμένοσς επιστήμονες.
Δθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ, είλαη δπλαηφλ άιινη Δπηζηήκνλεο Τγείαο (βιέπε θξηηήξηα επηινγήο
ππνςεθίσλ) λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζχλνιν ή επί κέξνπο θχθινπο καζεκάησλ ηνπ ΠΜ. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε απαηηείηαη αίηεζε ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ε νπνία ζα θξίλεηαη απφ ηελ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θα απαιηείηαι η καηαβολή διδάκηπων.
Οη επηζηήκνλεο απηνί κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαλνληθά φιν/ ε κέξνο ηνπ ΠΜ, αιιά δελ έρνπλ
ηα πξνλφκηα ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ (αλαβνιή ζπνπδψλ, κεησκέλν εηζηηήξην θιπ). ηνπο
επηζηήκνλεο πνπ παξαθνινπζνχλ “ειεχζεξα” ηνπο θχθινπο ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ

δελ ζα

ρνξεγείηαη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο, αιιά κφλν Πηζηνπνηεηηθφ Παξαθνινχζεζεο απφ ηε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ.
13. Μεηαπηςσιακόρ Σίηλορ
Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηεζζάξσλ (4) εμακήλσλ θαη δελ κπνξεί
λα ππεξβεί ηα έμη (6) εμάκελα. Οδεγεί ζην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) κε ηίηιν:
«ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ:

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

ΣΟΤ

ΠΟΝΟΤ.

ΓΙΑΓΝΩΗ

ΚΑΙ

ΘΔΡΑΠΔΙΑ.

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ, ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ».
14. Τποσπεώζειρ και δικαιώμαηα ηων ΜΦ
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ πνπ
νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα πνπδψλ. Σν πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαζψο θαη ε
θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ΠΜ) θαζνξίδνληαη παξαθάησ.
Οη ΜΦ είλαη ππνρξεσκέλνη:
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- Να παξαθνινπζνχλ επηηπρψο έλαλ αξηζκφ απφ ηα πξνζθεξφκελα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. Έλαο
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζεσξείηαη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη κφλν εάλ ζπκπιεξψζεη ην 80% ησλ
σξψλ ηνπ καζήκαηνο (παξαδφζεηο θαη αζθήζεηο) ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην κάζεκα.
- Να εθνδηάδνληαη εγθαίξσο, κε δηθή ηνπο επζχλε, κε ηα απαξαίηεηα ζπγγξάκκαηα θαη θσηνηππίεο
επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ θαιχπηνπλ ηε δηδαθηέα χιε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ
εθπαηδεπηψλ.
- Να ππνβάιινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί γηα ην
θάζε κάζεκα.
- Να πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο.
Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ, απνηειεί αίηην απνξξηπηηθνχ βαζκνχ γηα καζήκαηα ή απνθιεηζκνχ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή απφ ην πξφγξακκα, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή θαη ζρεηηθή
απφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα αηηεζνχλ άδεηα αλαζηνιήο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ
καζεκάησλ ή ηεο εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο γηα απνδεδεηγκέλα ζνβαξνχο ιφγνπο . Ζ
άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο κφλν κία θνξά θαη δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ησλ δχν αθαδεκατθψλ εμακήλσλ νχηε κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ηνπ ελφο εμακήλνπ.
Άδεηα αλαζηνιήο θνίηεζεο πεξηζζφηεξν απφ δχν αθαδεκατθά εμάκελα κπνξεί λα ρνξεγεζεί κφλν ζε
πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο αζζέλεηαο, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ δεκφζην θνξέα.
Φνηηεηήο πνπ ζα επαλαιάβεη ηε θνίηεζή ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη φια ηα
καζήκαηα, ζεκηλάξηα, πξαθηηθέο αζθήζεηο θιπ., ζηα νπνία δελ είρε αμηνινγεζεί επηηπρψο πξηλ απφ ηελ
αλαζηνιή ηεο θνίηεζεο ηνπ. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ν νπνίνο ιακβάλεη άδεηα αλαζηνιήο θνίηεζεο,
φηαλ επαλαιάβεη ηε θνίηεζε ηνπ, εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζην θαζεζηψο θνίηεζεο ηνπ ρξφλνπ
εγγξαθήο ηνπ σο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή.
15. Τποηποθίερ
Σν ΠΜ

«Αιγνινγία: Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία, Φαξκαθεπηηθέο,

Παξεκβαηηθέο θαη Άιιεο Σερληθέο» ζα κπνξεί λα ρνξεγεί πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνηξνθηψλ κεηά απφ
πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο.
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Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ ζα θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 3, αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε. Οη
ππνηξνθίεο ζα ρνξεγνχληαη ζηελ αξρή θάζε Αθαδεκατθνχ Έηνπο θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα 12 (δψδεθα)
κελψλ. Σα θξηηήξηα ρνξήγεζεο είλαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ θαη ζα δίλεηαη
πξνηεξαηφηεηα ζε θνηηεηέο πνπ δελ είλαη κηζζσηνί.
16. Ππόγπαμμα μαθημάηων
Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε άιινπ
είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ ηίηινπ Μεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο είλαη εμακεληαία.
Γηα ηνλ πξψην Κχθιν πνπδψλ, νη εκέξεο θαη ψξεο παξαθνινχζεζεο νξίδνληαη σο εμήο:
Δξάμηνα Α΄ και Β΄

Δξάμηνο Γ΄

Παξαζθεπή: 16.00-20.00

Ζκέξεο / Χξάξηα ιεηηνπξγίαο

Δξάμηνο Γ΄

ηαηξείσλ πφλνπ Ννζνθνκείσλ
άββαην: 09.00-19.00

άββαην: 10.00-14.00

Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο

(παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ)
Κπξηαθή: ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή

Κπξηαθή: έθηαθηα, αλάινγα κε

θάζε κήλα (10.00-14.00) θαζψο

ηηο αλάγθεο (κε έγθαηξε

θαη έθηαθηα, αλάινγα κε ηηο

ελεκέξσζε)

αλάγθεο (κε έγθαηξε ελεκέξσζε)
Σν παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα ελδέρεηαη λα αιιάμεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, αθνχ πξνεγεζεί έγθαηξε
ελεκέξσζε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ
Σν Πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ έρεη νξγαλσζεί κε βάζε ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη
ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Σν
ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζηνλ θφξην εξγαζίαο πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν θάζε θνηηεηήο γηα λα
επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ΠΜ. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο ζα αλαγλσξηζηνχλ ζηνπο
θνηηεηέο κφλν κεηά απφ επηηπρή εμέηαζε.
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17. Γιδακηέα Ύλη
Ζ δηδαθηέα Ύιε πεξηιακβάλεη καζήκαηα, πεξηγξαθή θαη δηαδξαζηηθή ζπδήηεζε θιηληθψλ
πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη εθηελή θιηληθή εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ζε παξεκβαηηθέο ηερληθέο, κε ην
αθφινπζν πεξηερφκελν:
Γιδακηικέρ Δνόηηηερ

Πιζηωηικέρ Μονάδερ

Α΄ Δξάμηνο ποςδών
ηνηρεία Αλαηνκίαο, Ηζηνινγίαο θαη Γελεηηθήο

3

Φπζηνινγία, Βηνρεκεία θαη Φαξκαθνινγία ηνπ Πφλνπ

3

Δπηδεκηνινγία θαη ηαηηζηηθά Γεδνκέλα ηνπ Πφλνπ

3

Φπρνινγία ηνπ Πφλνπ

3

Θέκαηα Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ζηνλ Πφλν

3

Δθηίκεζε, Αμηνιφγεζε θαη Γηάγλσζε ηνπ Πφλνπ

3

Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηνλ Πφλν

3

Οξγάλσζε, Αληηθείκελν θαη Λεηηνπξγία Κέληξσλ

3

Αληηκεηψπηζεο Πφλνπ
Δηδηθά Κιηληθά Θέκαηα Η

3

Ζ Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ ζηα Πιαίζηα ηεο

3

Τπνζηεξηθηηθήο Φξνληίδαο Αζζελνχο Σειηθνχ ηαδίνπ
Β΄ Δξάμηνο ποςδών
Φπρνινγηθή θαη Φπρηαηξηθή Τπνζηήξημε ζηνλ Πφλν

3

Φαξκαθεπηηθή Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ

4

Παξεκβαηηθή Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ

4

Δλαιιαθηηθέο Μέζνδνη Αληηκεηψπηζεο ηνπ Πφλνπ

3
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Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε, Φπζηθνζεξαπεία θαη

4

Δξγαζηαθή Απνθαηάζηαζε
Ννζειεπηηθή Αιγνινγία

3

Δηδηθά Κιηληθά Θέκαηα ΗΗ

4

Ζ Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ ζε Αζζελείο κε Ηδηαίηεξεο

3

Αλάγθεο
Αλεπηζχκεηεο Δλέξγεηεο θαη Αιιειεπηδξάζεηο πλήζσλ

2

Φαξκάθσλ πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αληηκεηψπηζε
ηνπ Πφλνπ
ύνολο Α΄ και Β΄ Δξαμήνος ποςδών

60

Γ΄ Δξάμηνο ποςδών
Κιηληθή Άζθεζε, Δθκάζεζε Παξεκβαηηθψλ Σερληθψλ

20

Παξνπζίαζε θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζπδήηεζε

10

Γ΄ Δξάμηνο ποςδών
Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

30

ύνολο Γ΄ και Γ ΄ Δξαμήνος ποςδών

60

ύνολο Πιζηωηικών Μονάδων για ηα 2 (δύο)

120

Ακαδημαϊκά Έηη θοίηηζηρ (Δξάμηνα Α΄- Γ΄)

Αλαιπηηθφηεξα, ζηα ζέκαηα πνπ ζα θαιπθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη:
i. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΣΟΜΗΑ, ΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝΔΣΗΚΖ


Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνινγία



Δπηζειηαθφο Ηζηφο, Μπτθφο ηζηφο



πλδεηηθφο-Οζηίηεο Ηζηφο θαη Αίκα
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Νεπξηθφο Ηζηφο



Θψξαθαο (ηνίρσκα θαη ζπιάγρλα)



Κνηιία (ηνίρσκα θαη ζπιάγρλα)



Άλσ θαη Κάησ Άθξν



Κεθαιή-Πξφζσπν-Λαηκφο



Νεπξναλαηνκία Η (ΚΝ)



Νεπξναλαηνκία ΗΗ (ΠΝ)



Αγγεηαθφ θαη Λεκθαγγεηαθφ χζηεκα



ηνηρεία Γελεηηθήο



Ζ Γελεηηθή ζηνλ Πφλν. Γελεηηθφο Πξνζδηνξηζκφο, Γνληδηαθφ Τπφβαζξν



Ζ Γελεηηθή ζηελ Έξεπλα ηνπ Πφλνπ

ii. ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ, ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ


ηνηρεία Βηνρεκείαο ηνπ Πφλνπ



Αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, Αίκα



Νεπξηθφ θαη κπτθφ θχηηαξν



Πεπηηθφ ζχζηεκα θαη Μεηαβνιηζκφο



Καξδηαγγεηαθφ χζηεκα



Βαζηθή Νεπξνθπζηνινγία



ηνηρεία Φαξκαθνθηλεηηθήο



ηνηρεία Φαξκαθνδπλακηθήο



Φπζηνινγία Πφλνπ



Κχηηαξα θαη ππνδνρείο ζηνλ Πφλν



Νεπξηθέο νδνί πφλνπ, ζεκεία παξέκβαζεο
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Φαξκαθνινγία ηεο Μεηαβίβαζεο θαη Σξνπνπνίεζεο ηνπ Πφλνπ



σκαηηθφο πφλνο



Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο



πιαγρληθφο πφλνο

iii. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ


Γεληθή εηζαγσγή ζην πξφβιεκα



Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα (Παγθνζκίσο)



Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα (Δπξψπε)



Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα (Διιάδα)



ηνηρεία βηνζηαηηζηηθήο



Ζ ηαηηζηηθή ζηελ έξεπλα ηνπ Πφλνπ

iv. ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ


Ζ ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ Πφλνπ ζηνλ αζζελή



Φπρνθνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο επηπηψζεηο ηνπ Πφλνπ



Θεξαπεπηηθή ζρέζε επαγγεικαηία πγείαο-αζζελνχο



Ο πφλνο σο ζχληξνθνο θαη θίλεηξν



Nocebo

v. ΘΔΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΝΟ


Αξρέο Γενληνινγίαο ζηελ Έξεπλα θαη Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ



Δζηζκφο, Δμάξηεζε



Ζζηθά δεδνκέλα γηα ηα πεηξάκαηα ζε δψα



Ζζηθά δεδνκέλα γηα κειέηεο ζηνλ άλζξσπν



Εεηήκαηα θχινπ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ ζηνλ Πφλν
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Δπζαλαζία θαη ππνβνεζνχκελε απφ ηνλ ηαηξφ απηνθηνλία. πδήηεζε

vi. ΔΚΣΗΜΖΖ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ


Πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ πάζρεη απφ πφλν



Μέηξεζε ηνπ Πφλνπ ζηνλ Άλζξσπν Η: εξσηεκαηνιφγηα



Μέηξεζε ηνπ Πφλνπ ζηνλ Άλζξσπν ΗΗ: θιίκαθεο



Μέηξεζε ηνπ Πφλνπ ζηνλ Άλζξσπν ΗΗΗ: εξεπλεηηθέο ηερληθέο



Μέηξεζε ηνπ Πφλνπ ζηνλ Άλζξσπν: άιιεο κέζνδνη



Σαμηλφκεζε αιγεηλψλ ζπλδξφκσλ

vii. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΝ ΠΟΝΟ


Ζ έξεπλα ζηνλ πφλν (γεληθά)



ρεδηαζκφο Κιηληθψλ Μειεηψλ ζηνλ Πφλν



Δξκελεία Κιηληθψλ Μειεηψλ γηα ηνλ Πφλν



Ηαηξηθή βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο



Μνληέια Πφλνπ ζε πεηξακαηφδσα



Κιηληθέο Μειέηεο Νεπξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Απεηθφληζεο

viii. ΟΡΓΑΝΧΖ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΟΝΟΤ


Ζ Οκάδα ζηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ



Οξγάλσζε θαη δφκεζε Οκάδαο



Ρφινο κειψλ νκάδαο



πλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ



Λήςε απνθάζεσλ



Κέληξν Πφλνπ: αληηθείκελν, νξγάλσζε



Σν Κέληξν Πφλνπ ζηελ Διιάδα
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Κέληξν Πφλνπ: ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, πηζαλέο ιχζεηο



Σα νηθνλνκηθά ηνπ πφλνπ. Κφζηνο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ

ix. ΔΗΓΗΚΑ ΚΛΗΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Η


Ομχο θαη κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο



Καξθηληθφο πφλνο



Απρεληθφο ξηδηηηθφο πφλνο



Απρελαιγία



Οζθπηθφο ξηδηηηθφο πφλνο



Οζθπαιγία



Μπνζθειεηηθφο πφλνο



Μχεο θαη Μπνπεξηηνληαθφο πφλνο

x. Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΑΘΔΝΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ


Ση είλαη ε ππνζηεξηθηηθή-παξεγνξεηηθή θξνληίδα



Ο αζζελήο ηειηθνχ ζηαδίνπ



Ννζνινγία πεξηζηαηηθψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ



Φξνληίδα αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ



Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ζπλνδψλ ζπκπησκάησλ



Ηδηαηηεξφηεηεο θαη εηδηθά ζέκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ζηα πιαίζηα ηεο ππνζηεξηθηηθήο
θξνληίδαο αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ

xi. ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΝ ΠΟΝΟ


Ζ αλάγθε γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο κε πφλν



Γλσζηαθέο ζεξαπείεο ζηνλ Πφλν
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πκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο ζηνλ Πφλν



Φπρνδπλακηθέο ζεξαπείεο ζηνλ Πφλν



Ο πφλνο ζηα πιαίζηα ςπρηαηξηθψλ ζπλδξφκσλ



Πφλνο θαη θαηάζιηςε



Φπρηαηξηθή εθηίκεζε θαη ζεξαπεία

xii. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ


Οπηνεηδή



ΜΑΦ



Παξαθεηακφιε, παξάγσγα θελαδφλεο



Άιια αλαιγεηηθά



Αληηθαηαζιηπηηθά, Αληηεπηιεπηηθά θαη Νεπξνηξνπνπνηεηηθά



πλνδά θαη άιια θάξκαθα

xiii. ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ


Αλαιγεζία πξνθαινχκελε κε δηέγεξζε



Νεπξηθνί απνθιεηζκνί



Δπηζθιεξίδηνο θαη λσηηαία αλαιγεζία



Υεηξνπξγηθή Αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ



Νεπξνθαηαζηξνθή



Άιιεο παξεκβαηηθέο κέζνδνη

xiv. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ


Placebo



Βεινληζκφο



Θεξαπεπηηθφ καζάδ, ηάηζνπ
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Υεηξνπξαθηηθή



Οκνηνπαζεηηθή, βνηαλνζεξαπεία



Γξακαηνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία, κέζνδνη ραιάξσζεο



Άιιεο κέζνδνη θαη ηερληθέο



Πξφιεςε ηνπ Πφλνπ

xv. ΦΤΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ, ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ


Ο ξφινο ηεο θπζηθνζεξαπείαο ζηε αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ



Φπζηθνζεξαπεία ζηα ζπρλφηεξα κπνζθειεηηθά ζχλδξνκα πφλνπ



Ζ Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ



Δξγαζηνζεξαπεία θαη Δξγαζηαθή Απνθαηάζηαζε

xvi. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΛΓΟΛΟΓΗΑ


Ο ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο κε πφλν



Ννζειεπηηθή θαη Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα



Ννζειεπηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ Πφλνπ



Ζ θξνληίδα αζζελψλ κε εκθπηεπκέλα ζπζηήκαηα αλαθνχθηζεο ηνπ Πφλνπ



Ο ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζην Κέληξν Πφλνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο Οκάδαο



πλεξγαζία ηνπ λνζειεπηή κε άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο



Καη’ νίθνλ λνζειεία

xvii. ΔΗΓΗΚΑ ΚΛΗΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΗΗ


Υξφληνο Οπξνγελλεηηθφο Πφλνο



Πφλνο ζηελ Κχεζε θαη ηνλ Σνθεηφ
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Κεθαιαιγία (εκηθξαλία, αζξνηζηηθή, ηάζεσο, απφ θαηάρξεζε θαξκάθσλ, ρξφληα θαζεκεξηλή
θ.ιπ.)



ηνκαηνπξνζσπηθφο Πφλνο



Νεπξνπαζεηηθφο Πφλνο (ζπκπαζεηηθή αληαλαθιαζηηθή δπζηξνθία, κέινο-θάληαζκα, θεληξηθφο
πφλνο, κεζεξπεηηθή λεπξαιγία, λεπξνπαζεηηθφο πφλνο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, επψδπλε δηαβεηηθή
λεπξνπάζεηα, ηξηδπκαιγία θ.ιπ.)



χλζεηα Πεξηνρηθά Δπψδπλα χλδξνκα



Ο Πφλνο ζηα ξεπκαηνινγηθά λνζήκαηα

xviii. Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΑΝΑΓΚΔ


Πφλνο ζε λενγλά, λήπηα, παηδηά θαη εθήβνπο



Πφλνο ζηνλ ππεξήιηθα



Πφλνο θαη AIDS



Εεηήκαηα πφλνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζε άηνκα κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο



Αλαθνχθηζε ηνπ Πφλνπ ζε Υξήζηεο Οπζηψλ, Δζηζκφο

XIX. ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ ΤΝΖΘΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΠΟΤ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΠΟΝΟ


Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ



Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ



Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλνδψλ ζπκπησκάησλ



Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ
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Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο ινηπψλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε πφλν

xx. ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ
(ε Ηαηξεία Πφλνπ κεγάισλ λνζνθνκείσλ)
xxi. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ

Παπακολούθηζη ππογπάμμαηορ:
ηα δχν πξψηα Δμάκελα ηνπ ΠΜ παξαδίδνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη
εθπνλνχληαη ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα αλαηεζνχλ ζηνπο θνηηεηέο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηδάζθνληεο. Ζ
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν επηηξεπφκελν αλψηαην φξην απνπζηψλ, αλά
εμάκελν, νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. ην ηέινο ηνπ Α΄ θαη Β΄ Δμακήλνπ
ιακβάλνπλ ρψξα νη εμεηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ.
Σν Γ’ Δμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ Κιηληθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα ζε Ηαηξεία
Πφλνπ θαη Κιηληθέο κεγάισλ λνζνθνκείσλ. Δπίζεο, ζε απηφ ην Δμάκελν ζα ιάβεη ρψξα ε Παξνπζίαζε
Πεξηζηαηηθψλ, κε ζηφρν λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα αμηνπνηήζνπλ, νξγαλψζνπλ θαη
εθαξκφζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ έιαβαλ ζε πιαίζην θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ ηδηαίηεξνπ
ελδηαθέξνληνο θαη πνιππινθφηεηαο. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ Κιηληθή Άζθεζε θαη ηελ
Παξνπζίαζε Πεξηζηαηηθψλ είλαη ππνρξεσηηθέο. Καηά ην Γ΄ εμάκελν εθπνλείηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν επηβιέπνληα δηδάζθνληα. Όινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα πξέπεη
λα εθπνλήζνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ (βι. αληίζηνηρε
παξάγξαθν, παξαθάησ). Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηά ην Γ΄ Δμάκελν λα γίλεη ε έλαξμε ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο.
ην ηέινο ηνπ Γ΄ Δμακήλνπ απνλέκεηαη ην ΜΓΔ κεηά απφ επηηπρή γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε ζε φια
καζήκαηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή θαη επηηπρή αμηνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
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18. Αξιολόγηζη ηων ΜΦ
Γηα ηε ιήςε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απφ ην ΠΜ «Αλγολογία: Αντιμετώπιση τοσ
Πόνοσ. Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακεστικές, Παρεμβατικές και Άλλες Σετνικές» απαηηείηαη ε
ζπγθέληξσζε 60 Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ απφ ηα Θεσξεηηθά Μαζήκαηα, 20 Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ απφ
ηελ Κιηληθή Άζθεζε, 10 Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ απφ ηηο ζπλεδξίεο Παξνπζίαζεο Κιηληθψλ
Πεξηζηαηηθψλ, θαη 30 Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. πλνιηθά,
δειαδή, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη 120 Πηζησηηθέο Μνλάδεο.
Οη θνηηεηέο ζα αμηνινγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζα ηνπο
αλαζέηεη ν εθάζηνηε δηδάζθνληαο, θαζψο θαη ζην ηέινο ησλ δχν δηδαθηηθψλ εμακήλσλ (δειαδή ζην
ηέινο ηνπ Α΄ θαη ηνπ Β΄ Δμακήλνπ) κε γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή/θαη εθπφλεζε εξγαζίαο
πνπ ζα νξίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο.
Γηα θάζε δηδαρζέλ κάζεκα ζα νξίδνληαη δχν πεξίνδνη εμεηάζεσλ. Ζ πξψηε ζα ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο ζην νπνίν έγηλε ε δηδαζθαιία (Οθηψβξηνο – Ηνχιηνο), θαη ε δεχηεξε πεξίνδνο ηνλ
επφκελν επηέκβξην. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ελφο καζήκαηνο ζα πξνέξρεηαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 60% απφ
ην βαζκφ ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ πξψηε ή δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Σν
ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ θάζε καζήκαηνο ζα πξνέξρεηαη απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ θιήζεθε λα
εθπνλήζεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο.
Κάζε θνηηεηήο ζα έρεη ην δηθαίσκα επαλεμέηαζεο, εθφζνλ απέηπρε ζηηο εμεηάζεηο θάπνηνπ καζήκαηνο
(σο βάζε επηηπρίαο νξίδεηαη ν βαζκφο 6). ε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο απνηπρίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε
Δηδηθήο χλζεζεο ζα απνθαζίδεη γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ
θνηηεηή.
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζα αθνινπζείηαη ε θιίκαθα βαζκνινγίαο ηνπ επξσπατθνχ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS). Έηζη, αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο
ηνπο, νη θνηηεηέο ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο επηηπρφλησλ θαη απνηπρφλησλ. Οη επηηπρείο
επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη πεξαηηέξσ ζε πέληε ππν-νκάδεο: νη θαιχηεξνη
επηηπρφληεο ζε πνζνζηφ 10% ζα βαζκνινγνχληαη κε ην βαζκφ Α, νη επφκελνη ζε πνζνζηφ 25% κε ην
βαζκφ Β, νη επφκελνη ζε πνζνζηφ 30% κε ην βαζκφ C, νη επφκελνη ζε πνζνζηφ 25% κε ην βαζκφ D, θαη
νη ηειεπηαίνη επηηπρφληεο ζε πνζνζηφ 10% κε ην βαζκφ Δ. ρεκαηηθά, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
επηδφζεσλ ησλ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ ζα έρεη σο εμήο:
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Βαζκνί ECTS

Πνζνζηφ

θνηηεηψλ

πνπ

ζπλήζσο

επηηπγράλνπλ ην βαζκφ
Βαζκφο Α

Γηα ηνπο θαιχηεξνπο επηηπρφληεο ζε
πνζνζηφ 10%

Βαζκφο Β

Γηα ηνπο επφκελνπο επηηπρφληεο ζε
πνζνζηφ 25%

Βαζκφο C

Γηα ηνπο επφκελνπο επηηπρφληεο ζε
πνζνζηφ 30%

Βαζκφο D

Γηα ηνπο επφκελνπο επηηπρφληεο ζε
πνζνζηφ 25%

Βαζκφο E

Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο επηηπρφληεο ζε
πνζνζηφ 10%

Οη επηδφζεηο ησλ κε επηηπρφλησλ θνηηεηψλ ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη αληίζηνηρα κε βάζε ην ECTS ζε δχν
ππν-νκάδεο: νη θνηηεηέο ηεο πξψηεο ππν-νκάδαο ζα βαζκνινγνχληαη κε ην βαζκφ FX, ν νπνίνο
ζεκαίλεη «Αλεπηηπρήο εμέηαζε – Υξεηάδνληαη νξηζκέλεο αθφκα βειηηψζεηο ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί
επηηπρήο ε επίδνζε, ελψ νη θνηηεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δεχηεξε ππν-νκάδα βαζκνινγνχληαη κε
ην βαζκφ F, ν νπνίνο ζεκαίλεη «Αλεπηηπρήο εμέηαζε – Υξεηάδνληαη νπζηψδεηο επηπιένλ βειηηψζεηο».
Αξρηθά, θαη κέρξη ηε ζπγθέληξσζε επαξθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε αληηζηνίρηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ
θνηηεηψλ ζα γίλεηαη κφλν γηα ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο.
ε πεξίπησζε απνηπρίαο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε δχν (2) -ην πνιχ- καζήκαηα αλά εμάκελν, ε
εμέηαζε σο πξνο απηά ηα καζήκαηα ζα επαλαιακβάλεηαη γηα κία αθφκε θνξά ην αξγφηεξν έσο ηελ
έλαξμε ηνπ ακέζσο επφκελνπ εμακήλνπ. ε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαη εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ ζα κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ εμέηαζε γηα ηξίηε
θνξά, νξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ην ρξφλν ηεο εμέηαζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε πεξηζζφηεξα απφ
δχν (2) καζήκαηα αλά εμάκελν ν θνηηεηήο ζα ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην εμάκελν γηα κία αθφκε
θνξά.
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19. Δκπόνηζη Γιπλωμαηικήρ επγαζίαρ
Καηά ην Γ΄ εμάκελν εθπνλείηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν επηβιέπνληα
δηδάζθνληα. Όινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εθπνλήζνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία ζε ζέκα
ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ. Σα δηαζέζηκα ζέκαηα ζα αλαξηψληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ θαη ζα ζηέιλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ζε θάζε
δε ζέκα ζα έρεη νξηζηεί θαη ν αληίζηνηρνο επηβιέπσλ. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θνηηεηέο
επηιέμνπλ ην ίδην ζέκα, ζα ιακβάλεη ρψξα θιήξσζε, παξνπζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί πνηνο ζα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ επίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο ζα γίλεηαη απφ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ
ΠΜ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ εθάζηνηε θνηηεηή, θαη ζα αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο. Ο επηβιέπσλ θαη ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ
ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Ζ έγθξηζε ησλ ζεκάησλ
ησλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ θαη νη πξνηάζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα νξηζκφ Σξηκεινχο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο. Ζ πξνζεζκία
νινθιήξσζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ Αθαδεκατθνχ έηνπο. Δθφζνλ
ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ζα κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ
παξάηαζε απηήο ηεο πξνζεζκίαο.
20. Παποςζίαζη διπλωμαηικήρ επγαζίαρ (ΓΔ)
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ Γ’ εμακήλνπ, εγθξίλεηαη θαη’ αξρήλ απφ
ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Οη Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο
παξνπζηάδνληαη δεκφζηα ζε αλνηθηφ εκηλάξην ελψπηνλ Σξηκεινχο Δπηηξνπήο δηδαζθφλησλ ζην ΠΜ
ζηελ νπνία κεηέρεη ππνρξεσηηθά ν επηβιέπσλ.
Με ηε γξαπηή βεβαίσζε ησλ κειψλ ηεο ΣΔΔ ν θνηηεηήο ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξψζεη ηελ
ππνρξέσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ πξνυπφζεζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ ΜΓΔ είλαη ε
εθηχπσζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο γεληθέο νδεγίεο.
Ζ εξγαζία γίλεηαη απνδεθηή θαηά πιεηνςεθία θαη βαζκνινγείηαη κε θιίκαθα 0-10 κε άξηζηα ην 10.
Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνλνκή ηνπ βαζκνχ 10 ζα απνηειεί ε δεκνζίεπζε ηεο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο ζε έγθξηην δηεζλέο πεξηνδηθφ. Ζ αξλεηηθή ςήθνο αηηηνινγείηαη εγγξάθσο. Αλ ε κεηαπηπρηαθή
εξγαζία ζεσξείηαη απφ ηελ επηηξνπή κε ηθαλνπνηεηηθή θαη βαζκνινγεζεί θάησ απφ ηε βάζε ηνπ 6, ηφηε
ε επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηε βειηίσζε ηεο, ηελ ηξνπνπνίεζε
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νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ή ηε ξηδηθή αλακφξθσζε ηεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε επηηξνπή νξίδεη
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα έρεη επαλππνβιεζεί ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία,
ηξνπνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο.
Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαη κε επζχλε ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ ΜΦ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Σν πξαθηηθφ, ε έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη ηα ηξία αλάηππα ηεο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππνβάιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο ρνιήο γηα έθδνζε ηνπ ΜΓΔ θαη
νξθσκνζία.
ην ηέινο ηνπ Γ΄ Δμακήλνπ απνλέκεηαη ην ΜΓΔ κεηά απφ επηηπρή γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε ζε φια
καζήκαηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή θαη επηηπρή αμηνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
21. Γιδακηικό πποζωπικό
Ζ επηινγή ησλ δηδαζθφλησλ ζην ΠΜ (ηαθηηθψλ ή ζπλεξγαδφκελσλ) εθ’ φζνλ είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εγθξίλεηαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή..
Κξηηήξηα επηινγήο πνπ ζπλεθηηκψληαη είλαη:
Α. Ζ επηζηεκνληθή εηδίθεπζε ζε έλα απφ ηα ζεκαηηθά πεδία ηνπ ΠΜ
Β. Ζ επηζηεκνληθή επζχλε ή ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε έξεπλεο/ πξνγξάκκαηα πνπ αζρνινχληαη κε
ζέκαηα ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ ηεο Αιγνινγίαο θαη Παξεγνξηθήο Ηαηξηθήο.
Γ. Σν ελ γέλεη επηζηεκνληθφ έξγν θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ ζην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ
Γ. Πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ
Καη΄ εμαίξεζε θαινχληαη θαη επηζηήκνλεο ή επαγγεικαηίεο ρσξίο ΓΓ αιιά κε αλαγλσξηζκέλν θχξνο
θαη εηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ ΠΜ.
Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ επίζεο εηδηθνί επηζηήκνλεο απφ αλαγλσξηζκέλα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη
Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε αλαγλσξηζκέλν θχξνο θαη εηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ ΠΜ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηνρή ή φρη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο
Γελ επηηξέπεηαη ζηα κέιε ΓΔΠ λα απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζην ΠΜ.

22. Γίδακηπα
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Γηα ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, ηα δίδαθηξα αλά θνηηεηή αλέξρνληαη ζε ρίιηα (1000) επξψ αλά
εμάκελν, ήηνη ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4000) επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ (4) εμακήλσλ ηνπ ΠΜ. Ζ
εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ ζα πξνζδηνξηζηεί εγθαίξσο κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε
ηεο Γξακκαηείαο πνπδψλ ηνπ ΠΜ.
23. Οικονομική Τποζηήπιξη
Οη ΜΦ δηθαηνχληαη φιεο ηηο παξνρέο ησλ πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο
Νφκνπο 1268/82 θαη 2083/92 (θνππφληα ζίηηζεο, θνηηεηηθφ εηζηηήξην, κεησκέλα έμνδα ζπκκεηνρήο ζε
νξηζκέλεο πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, αζθάιηζε κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θιπ).
Οη ΜΦ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη νηθνλνκηθά απφ ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα έξεπλαο ζηα νπνία
ζπκκεηέρνπλ.
Σν ΠΜ ελζαξξχλεη ηνπο ΜΦ πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, λα επηηχρνπλ εμσηεξηθή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο απφ δηάθνξα Ηδξχκαηα θαη Ηλζηηηνχηα.
Αλαθνξηθά κε ηπρφλ ππνηξνθίεο, βι. αληίζηνηρε παξάγξαθν, παξαπάλσ.
24. Λοιπέρ ςποσπεώζειρ ηων Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών ηος Ππογπάμμαηορ
ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο νη ΜΦ ππνρξενχληαη λα επηθνπξνχλ ηα κέιε ΓΔΠ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ηκεκάησλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ (εξγαζηήξηα,
θξνληηζηήξηα, επηηεξήζεηο). Ζ θχζε ηνπ έξγνπ πνπ παξέρνπλ θαζνξίδνληαη απφ ηε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο ππνγεγξακκέλεο
απφ ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ ηνπ ΠΜ. Οη ΜΦ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ην πνιχ 6 ψξεο (αλά
εβδνκάδα) επηθνπξηθή (δηδαζθαιία αζθήζεσλ, επίβιεςε εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεσλ, θ.ιπ.).
25. Άλλα θέμαηα
Γηα νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ην ΠΜ «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ.
ΓΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ, ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ»
γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε, αξκφδηα γηα
λα απνθαζίζεη είλαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή.

Η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
Σιαφάκα Ιωάννα
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