
Επείγουσα Ιατρική
& Αναζωογόνηση

Οδηγός Σπουδών



Προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε Τμήματα του Π.Θ. μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με συναφές γνωστικό των σπουδών τους αντικείμενο, με την προϋπόθεση
της κατάθεσης αναλυτικής βαθμολογίας που να αποδεικνύει ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα των διδασκόντων στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να λάβουν
μέρος.

Εισαγωγή
Σκοπός του προγράμματος «Επείγουσα Ιατρική & Αναζωογόνηση» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως
είναι η Επείγουσα Ιατρική. Τελικός στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να καταστούν ικανοί να
αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν έγκαιρα και ορθά με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και βασισμένες σε ενδείξεις πρακτικές, τις
απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις σε νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Ομάδα Στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα Επείγουσας Ιατρικής & Αναζωογόνησης (ειδικούς και
ειδικευόμενους ιατρούς όλων των κλινικών ειδικοτήτων, νοσηλευτές, φοιτητές επιστημών υγείας).

Περιορισμοί Συμμετοχής



Αναγκαιότητα Επιμόρφωσης 

Η Επείγουσα Ιατρική αποτελεί έναν σχετικά νέο κλάδο της ιατρικής (1962)
και στη χώρα μας η εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική μετρά λιγότερο
από δυο χρόνια ζωής. Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και
πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων στην Επείγουσα Ιατρική &
Αναζωογόνηση οδήγησε στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου
Προγράμματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επείγουσα Ιατρική & Αναζωογόνηση στοχεύει
στην προαγωγή της γνώσης σε θέματα σχετικά με την αναγνώριση και
αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων που συναντώνται
στο νοσοκομείο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ένα ισχυρό
επιστημονικό υπόβαθρο. Επίσης, το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους
νέους επαγγελματίες υγείας ώστε η έκθεσή τους στο απαιτητικό
περιβάλλον των επειγόντων να γίνει πιο ομαλά. Μέσα από υψηλού
επιπέδου διαλέξεις θα παρέχεται μια επικαιροποιημένη ανασκόπηση της
παθοφυσιολογίας, της φυσικής εξέτασης, των διαγνωστικών αναλύσεων,
της συνεργατικής αντιμετώπισης και των παρεμβάσεων καθώς και
πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω διαχείριση του ασθενούς, ειδικά
για κάθε πάθηση ή στρατηγική αντιμετώπισης με πρακτικές βασισμένες
σε ενδείξεις. Επίσης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα hands-on σεμινάρια, οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν
τις δεξιότητες τους για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στα
επείγοντα.  



Μαθησιακά 
Αποτελέσματα

Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν την σπουδαιότητα της πρωτογενούς και
δευτερογενούς αξιολόγησης στην αντιμετώπιση των επειγουσών καταστάσεων
και μέσα από εμπέδωση της παθοφυσιολογίας των απειλητικών για τη ζωή
νοσημάτων θα είναι σε θέση να αξιολογούν πληροφορίες (συμπτώματα και
σημεία) σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ασθενών και να αναπτύξουν
κριτική σκέψη σε θέματα κλινικής διαγνωστικής και θεραπευτικής. Επίσης, θα είναι
σε θέση να παρέχουν έγκαιρη και εξατομικευμένη αναζωογόνηση στους ασθενείς
σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν από το κύριο υποκείμενο
πρόβλημα υγείας και τα συνυπάρχοντα νοσήματα. Ως αποτέλεσμα, οι κίνδυνοι
για τη ζωή του ασθενή θα αποτρέπονται, οι ασθενείς θα σταθεροποιούνται
γρήγορα και οι επιπλοκές θα αποφεύγονται.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν σε θεωρητικό αλλά και
πρακτικό επίπεδο τόσο στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση
του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή βάσει των νέων (2021) κατευθυντήριων
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, όσο και στην Βασική
Διαχείριση του Αεραγωγού.



Διδακτικές Ενότητες

Διαχείριση ασθενών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών - Μαζικές καταστροφές
Διαχείριση αεραγωγού – Χορήγηση αναισθησίας – Μηχανικός αερισμός στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Επείγουσες Καταστάσεις στη Πνευμονολογία
Επείγουσες Καταστάσεις στη Καρδιολογία
Καταπληξία – Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας
Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
Επείγουσες καταστάσεις στη Νευρολογία
Επείγοντα Τοξικολογικά - Έκθεση σε Περιβαλλοντικές Συνθήκες
Επείγουσες καταστάσεις στη Γαστρεντερολογία
Επείγουσες καταστάσεις στην Ενδοκρινολογία και Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές
Επείγουσες καταστάσεις στην Κλινική Νεφρολογία και Ουρολογία
Επείγουσες καταστάσεις στη Λοιμωξιολογία
Επείγουσες καταστάσεις στην Ωτορινολαρυγγολογία – Αγγειοχειρουργική– Ορθοπεδική- Χειρουργική
Επείγουσες καταστάσεις στην Ψυχιατρική - Δερματολογία – Αιματολογία-Ογκολογία– Οφθαλμολογία
Αντιμετώπιση πολυτραυματία- Περιποίηση και συρραφή τραύματος
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Εξ αποστάσεως
ασύγχρονη &

σύγχρονη
τηλεκπαίδευση

310 ώρες / 7,5 μήνες
με πρακτική
250 ώρες / 7,5 μήνες
χωρίς πρακτική

Πιστοποιητικό
Εξειδικευμένης
Επιμόρφωσης

15 διδακτικές 
ενότητες

12 ECTS με πρακτική 
10 ECTS χωρίς

πρακτική

Διαδικτυακό Quiz
Συζήτηση Κλινικών
Περιπτώσεων 
Προαιρετική
Πρακτική Εξάσκηση

Όλες οι σύγχρονες διαλέξεις βιντεοσκοπούνται και είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος



Δίδακτρα Προγράμματος

30% σε άνεργους
25% σε προσωπικό που εργάζεται σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της
ημεδαπής, αΜΕΑ, φοιτητές
20% σε πολύτεκνους – τρίτεκνους
15% σε άτομα που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια 
10% σε καταβολή εφάπαξ ποσού με την εγγραφή

Το κόστος του προγράμματος είναι 500€ ευρώ (450 ευρώ χωρίς πρακτική
άσκηση)  και καταβάλλεται σε 5 δόσεις. 
Η πρώτη δόση ορίζεται στα 80 ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής. Η 1η δόση διδάκτρων είναι κοινή για όλους είτε ανήκουν
σε κάποια εκπτωτική κατηγορία είτε όχι. 
Το πρόγραμμα εφαρμόζει εκπτωτική πολιτική για τις παρακάτω κατηγορίες:

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον τραπεζικό λογαριασμό
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος.

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 310-00-2002-020935

ΙΒΑΝ: GR6401403100310002002020935

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4165.0196



Την Επιστημονική Ευθύνη για
τον σχεδιασμό και την

υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος φέρει ο κ.
Ιωάννης Πανταζόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Επείγουσας Ιατρικής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

http://www.uth.gr/files/cvs/malliarou_sCV_gr.pdf
https://www.med.uth.gr/cvDep/168GR_2019.pdf


Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τηλ. +30 24210-06366/90
E-mail: learning@uth.gr

WebSite: https://learning.uth.gr/

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα
Βόλος, Τ.Κ. 38334

Εκπαιδευτική Διαχείριση Προγράμματος

Τηλ. +30 2413-502896
E-mail: dem.uthessaly@gmail.com 

WebSite: https://dem-uth.com

mailto:dem.uthessaly@gmail.com
https://dem-uth.com/

