
Οδηγός Σπουδών

Εξειδίκευση 
στην αναισθησιολογία,

στην εντατική θεραπεία,
στη χειρουργική, 

στην οφθαλμολογία και
στην απεικονιστική

διαγνωστική των ζώων



Αναγκαιότητα Επιμόρφωσης 

Το πρόγραμμα, φιλοδοξεί ́να συμβάλλει στη βελτίωση των επαγγελματικών
χαρακτηριστικών και των γνώσεων όλων εκείνων, οι οποίοι ήδη εργάζονται
ή επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο της ιατρικής των ζώων.
Οι απαιτήσεις του κοινού και οι επιστημονικές προκλήσεις στην ιατρική,
ιδίως των ζώων συντροφιάς, καθώς και η εμφάνιση νέων επιστημονικών
δεδομένων, τεχνικών και εξοπλισμού αυξάνονται συνεχώς με ταχύτατους
ρυθμούς, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση όσον αφορά τη νέα
γνώση, τα αποτελέσματα καινοτόμων ερευνών, και τις σύγχρονες
τεχνολογίες.
Στην κλινική πράξη οι κτηνίατροι καλούνται καθημερινά να
αντιμετωπίσουν περιστατικά, στα οποία απαιτείται απεικονιστική
διερεύνηση, χορήγηση αναισθησίας, διενέργεια κάποιας χειρουργικής
επέμβασης ή εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, καθώς σε προπτυχιακό επίπεδο
δεν παρέχεται εξειδίκευση στα γνωστικά αυτά αντικείμενα, διαπιστώνεται
συχνά έλλειμμα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το παρόν
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης σε θέματα
σχετικά με την αναισθησιολογία, την εντατική θεραπεία, τη χειρουργική,
την οφθαλμολογία και την απεικονιστική διαγνωστική των ζώων, ώστε οι
εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, το
οποίο θα μπορούν να εφαρμόσουν στην κλινική πράξη. Επίσης, το
πρόγραμμα αφενός θα προετοιμάσει τους νέους επαγγελματίες, ώστε η
έκθεσή τους στο απαιτητικό περιβάλλον της κλινικής πράξης να γίνει πιο
ομαλή και αφετέρου θα δώσει τη δυνατότητα στους ήδη έχοντες εμπειρία
να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στα παραπάνω αντικείμενα.



Στόχος εκπαίδευσης

Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις
προπτυχιακές σπουδές τους στα ως άνω αντικείμενα.
Η θεωρητική ανάπτυξη και η επικαιροποίηση των γνώσεων σε σύγχρονα
θέματα και νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές τεχνικές στα ως άνω
αντικείμενα.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων: α) στη διαχείριση περιστατικών που χρήζουν
χειρουργικής αντιμετώπισης, οφθαλμολογικής και αναισθησιολογικής
διαχείρισης, εντατικής θεραπείας και απεικονιστικής διερεύνησης και β) σε
διαγνωστικές τεχνικές χειρουργικών παθήσεων και παθήσεων του
οφθαλμού, σε χειρουργικές και αναισθητικές τεχνικές, καθώς και σε τεχνικές
διαχείρισης χρόνιου και οξέος πόνου, απεικονιστικής διαγνωστικής και
εντατικής θεραπείας στα ζώα.
Η εξοικείωση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή των γνώσεων, τις οποίες
έχουν λάβει, στην κλινική πράξη.
Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία παραγωγής νέας
γνώσης, όπως αυτή προκύπτει κατά την κλινική έρευνα.
Η εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης μιας Χειρουργικής
Κλινικής ζώων.
 

Ο βασικός σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη
εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα αναισθησιολογίας,
εντατικής θεραπείας, χειρουργικής, οφθαλμολογίας και απεικονιστικής
διαγνωστικής των ζώων.
Το πρόγραμμα στοχεύει στο να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
στη διαχείριση κλινικών περιστατικών στα ως άνω αντικείμενα.
Συγκεκριμένα:



Μαθησιακά 
Αποτελέσματα

Σε επίπεδο γνώσεων

Σε επίπεδο γνώσεων: Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν και θα ενημερωθούν για
τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στα επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα του
προγράμματος.
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αξιολογούν πληροφορίες (συμπτώματα,
κλινικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά κ.ά. διαγνωστικά ευρήματα) σχετικά με την
κατάσταση της υγείας των ασθενών ζώων και να αναπτύξουν κριτική σκέψη σε
θέματα κλινικής διαγνωστικής, εντατικής θεραπείας, αναισθησιολογικής
διαχείρισης και χειρουργικής αντιμετώπισης. Επίσης, θα είναι σε θέση να
διαχειρίζονται στην πράξη περιστατικά τόσο αναισθησιολογικά όσο και
χειρουργικά.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν και θα πιστοποιηθούν σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο στις νέες διαγνωστικές και
θεραπευτικές τεχνικές και στη νεότερη τεχνολογία κατά την άσκηση των επιστημονικών αντικειμένων του προγράμματος.
Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να: 
1. Κατανοούν και αξιολογούν πληροφορίες (συμπτώματα, κλινικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά κ.ά. διαγνωστικά ευρήματα) σε θέματα κλινικής
διαγνωστικής, εντατικής θεραπείας, αναισθησιολογικής διαχείρισης και χειρουργικής αντιμετώπισης. 
2. Διαχειρίζονται και να αλληλεπιδρούν με τους ιδιοκτήτες, ως επαγγελματίες στον κλάδο ιατρικής των ζώων, με στόχο την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων.
2. Διαχειρίζονται διαγνωστικά νοσήματα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. 
3. Διαχειρίζονται θεραπευτικά νοσήματα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. 
4. Διαχειρίζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά παθήσεις του οφθαλμού.
5. Αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά. 
6. Διαχειρίζονται περιστατικά με χρόνιο και οξύ πόνο.
7. Διαχειρίζονται λειτουργικά μια Χειρουργική Κλινική ζώων.
8. Συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης, όπως αυτή προκύπτει κατά την κλινική έρευνα.
9. Συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους, ως επαγγελματίες στον κλάδο ιατρικής των ζώων, με στόχο την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας μιας Χειρουργικής Κλινικής ζώων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο
1ο 6μηνο του Βασικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος
(Πίνακας 1) και στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν
είτε το Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Πίνακας 2)
είτε ένα από τα Παραρτήματα (Πίνακες 3-7). Πατήστε
ΕΔΩ για να δείτε την αναλυτική δομή του
προγράμματος.

https://learning.uth.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf


Δια ζώσης
εκπαίδευση

18 μήνες
 2.250 ώρες

Πιστοποιητικό
Εξειδικευμένης
Επιμόρφωσης

7 διδακτικές
ενότητες
90 ECTS

Γραπτή εξέταση
Εργασία
Μελέτες
περίπτωσης
Πρακτική άσκηση

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος



Στο τέλος του πρώτου 6μήνου οι εκπαιδευόμενοι θα
πρέπει να περάσουν επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες
διαδικασίες αξιολόγησης (γραπτή εξέταση, εργασία,
μελέτες περίπτωσης, πρακτική άσκηση) και να έχουν
ανταποκριθεί επαρκώς στους μαθησιακούς στόχους
ώστε, να μπορέσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα. Σε
περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης τους χορηγείται
βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς όλες τις
προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (γραπτή
εξέταση, εργασία, μελέτες περίπτωσης, πρακτική
άσκηση), να έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στους
μαθησιακούς στόχους και να έχουν καταβάλει το
σύνολο των διδάκτρων, προκειμένου, να τους χορηγηθεί
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Η πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων θα γίνεται στη
Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής του
Π.Θ. και, επίσης, σε εξωτερικούς συνεργάτες αναφορικά
με τα ιπποειδή, καθώς το πρόγραμμα στοχεύει στην
εφαρμογή των αποκτώμενων γνώσεων στην κλινική
πράξη. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την
αποπεράτωση του προγράμματος θα διατίθεται από τη
Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής του
Π.Θ. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ανά
διδακτική ενότητα θα περιλαμβάνει: βιβλία, εκπαιδευτικές
σημειώσεις, παρουσιάσεις, καθώς και πρόσθετες πηγές
πληροφόρησης (βιβλιογραφία, περιοδικά), τα οποία είναι
διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη του Τμήματος και στην
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class, του
Π.Θ.



Τρόπος επιλογής υποψηφίων

Το εκπαιδευτικό́ πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Κτηνιατρικών Σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο της
ιατρικής των ζώων αλλά και σε αποφοίτους Κτηνιατρικών Σχολών, οι οποίοι ήδη απασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο.

1. Συστατικές επιστολές (απαιτούνται 2, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) από μέλη ΔΕΠ Κτηνιατρικής της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ή από εμπειρογνώμονες επαγγελματίες
κτηνιάτρους με σημαντική εργασιακή εμπειρία σε συναφείς τομείς.
2. Συνεργασιμότητα, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για μάθηση.
3. Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
4. Η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (ιδίως της αγγλικής) συνεκτιμάται.
5. Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά συνεκτιμώνται.
6. Η παρακολούθηση ή συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια συνεκτιμάται.
7. Η προηγούμενη κλινική εμπειρία στον κλάδο των ζώων συντροφιάς συνεκτιμάται.
Η διαδικασία επιλογής των επιμορφούμενων θα γίνεται με μελέτη των φακέλων των υποψηφίων και συνέντευξη
από τους εκπαιδευτές του προγράμματος.



Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο -
Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ
Κ . Ε . Δ Ι . Β Ι . Μ .

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού

Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα

Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή ισχύει.

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών

προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης

Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της

περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4653/2020.



Την Επιστημονική Ευθύνη για
τον σχεδιασμό και την

υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος φέρει η κα.

Βασιλική Τσιώλη, 
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήματος Κτηνιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

http://www.uth.gr/files/cvs/malliarou_sCV_gr.pdf
https://www.vet.uth.gr/?project=%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BB%CE%B7-%CE%B3-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Δίδακτρα Προγράμματος

1η δόση: 250€ με την εγγραφή
2η δόση: 250€ κατά την έναρξη του 2ου 6μήνου
3η δόση: 250€ κατά την έναρξη του 3ου 6μήνου

Τα δίδακτρα του προγράμματος ορίζονται σε 750 Ευρώ. 
Αυτά κατατίθενται ως εξής:

Το πρόγραμμα εφαρμόζει 20% έκπτωση σε άτομα, τα οποία είτε εμπίπτουν σε
μία από τις παρακάτω κατηγορίες: μέλη πολύτεκνων, τρίτεκνων και
μονογονεϊκών οικογενειών ή με μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω,
είτε είναι άνεργοι.

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: 4165.0198



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


