
 

Τίτλος Μαθήματος  Προσυμπτωματικός Έλεγχος και Πρόληψη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας 

Κωδικός 
Μαθήματος  

PHE636 

Τύπος μαθήματος  Επιλογής 

Επίπεδο  Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 2ο Εξάμηνο  

Όνομα Διδάσκοντα  Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
Τηλεσυναντήσεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι Μαθήματος  
Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι: 

 Η εξοικείωση των φοιτητών με τον προσυμπτωματικό έλεγχο καθώς και 
την ερμηνεία συγκεκριμένων εργαστηριακών και απεικονιστικών 
διαγνωστικών εξετάσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

 

 Οι φοιτητές να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα 
συμπτώματα των ασθενών καθώς και τα εργαστηριακά ευρήματα που 
χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο και την πρόληψη συγκεκριμένων νοσημάτων. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναγνωρίζουν τα οφέλη και την αποτελεσματικότητα διαγνωστικών 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς πληθυσμούς και 
ομάδες ασθενών στην πρωτοβάθμια υγεία.  
 

 Εφαρμόζουν συγκεκριμένα διαγνωστικά εργαλεία προσυμπτωματικού 
ελέγχου για την ανίχνευση παθήσεων σε ασυμπτωματικό πληθυσμό. 

 

 Κατηγοριοποιούν τις πληθυσμιακές ομάδες εκείνες που χρειάζονται 
προσυμπτωματικό έλεγχο για τον πιθανό εντοπισμό νοσημάτων ή και 
νεοπλασιών στην πρωτοβάθμια υγεία. 

 

 Ερμηνεύουν τις ενδείξεις συγκεκριμένων εργαστηριακών εξετάσεων 
(βιοχημικών, αιματολογικών, μικροβιολογικών, ανοσολογικών, 
ιστολογικών, αλλά και απεικονιστικών) που χρησιμοποιούνται στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο. 

 

 Κατανοούν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στον προσυμπτωματικό έλεγχο και σε 
περίπτωση παθολογικών ευρημάτων να παραπέμπουν τον ασθενή στον 
αντίστοιχο ειδικό ιατρό. 

 



Προαπαιτούμενα  Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα αυτό είναι ένα από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας. 

Αντιστοιχεί σε 3 μονάδες ECTS από τις συνολικές απαιτούμενες για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην εξέλιξη της γνώσης και 

ικανότητας των φοιτητών στην ερμηνεία συμπτωμάτων, εργαστηριακών 

εξετάσεων και απεικονίσεων για τη διάγνωση και πρόληψη συνήθων 

νοσημάτων αλλά και νεοπλασιών. 

Οι φοιτητές, προερχόμενοι από διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως ιατρική, 

διοίκηση υγείας, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, 

διατροφολόγοι, κτλ., θα αποκτήσουν κατανόηση του προσυμπτωματικού 

ελέγχου σε ένα κέντρο παροχής υγειονομικής φροντίδας. 

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν θεωρείται διαγνωστικός, αλλά 

χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ασθενών που χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης για τον εντοπισμό πιθανού νοσήματος. Στον προσυμπτωματικό  

έλεγχο περιλαμβάνονται διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις. Ενδεικτικά, σε 

αυτές ανήκουν το λιπιδαιμικό προφίλ, η θυρεοειδική λειτουργία, η HbA1c, το 

Pap test, οι καρκινικοί δείκτες καθώς και η μαστογραφία. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας  

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία   Σημειώσεις μαθήματος, συνιστώμενα συγγράμματα και καταγεγραμμένες 
παρουσιάσεις, θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

 

Συνιστώμενο βιβλίο:  

 CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2017, (Lange) 15th 

Edition by Joseph S. Esherick, Evan D. Slater, Jacob David 

 CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2019, Maxine A. 

Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow 

Άλλα συνιστώμενα συγγράμματα: 

 Screening for Diseases: Prevention in Primary Care, 1st Edition by 

Vincenza Snow 

 Screening and Prevention in Primary Care, An Issue of Primary Care: 
Clinics in Office Practice, 2014 (The Clinics: Internal Medicine), 1st Edition 
 

Αξιολόγηση  

 

Εξετάσεις 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 

Γλώσσα  Ελληνικά 

 

 


