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Γενικές Πληροθορίες 

  
Σν Σκήκα Ιαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) ζα ιεηηνπξγήζεη από ην αθαδεκατθό έηνο 

2022−2023 ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΠΜ) κε ηίηιν: 
«Προκαρκινικές Παθήζεις ζηη Γσναικολογία» (ΦΕΚ ίδρσζης 
3305/22.06.2022). 

  
Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ ΠΜ νξίδεηαη ζε ηξία (3) 
αθαδεκατθά εμάκελα, πιήξνπο θνίηεζεο (2 εμάκελα παξαθνινύζεζεο 

καζεκάησλ θαη 1 εμάκελν γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 
Δξγαζίαο). 
  

Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ είλαη απαξαίηεηε ε 
θνίηεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε 8 ζπλνιηθά καζήκαηα πνπ θαηαλέκνληαη ζηα 
δύν εμάκελα ζπνπδώλ, ε ζπγγξαθή κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

ε πξαθηηθή άζθεζε. 
  
Γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2022-2023 ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

  
Η ζεσξεηηθή δηδαζθαιία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε παξνπζία θπζηθή ή 
δηαδηθηπαθή 

  
Η θεμαηολογία περιλαμβάνει ηα παρακάηω: 
  

 Δπηδεκηνινγία & παζνθπζηνινγία ησλ πξνθαξθηληθώλ παζήζεσλ ηνπ 
γπλαηθείνπ γελεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Πξνθαξθηληθέο παζήζεηο αηδνίνπ, θόιπνπ 
 Παζνινγία ηξαρήινπ - Κνιπνζθόπεζε 

 Τπεξπιαζίεο ελδνκεηξίνπ, πξώηκε δηάγλσζε-ζεξαπεία 
 Πξώηκε δηάγλσζε - αληηκεηώπηζε λενπιαζηώλ ζαιπίγγσλ-σνζεθώλ 

 Πξνθαξθηληθέο παζήζεηο κπνκεηξίνπ 
 Γνληκόηεηα θαη πξνδηεζεηηθέο παζήζεηο γπλαηθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 
 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο δνκέο. Πξόιεςε ησλ πξνθαξθηληθώλ παζήζεσλ ζηε 

Γπλαηθνινγία 

  
Ομιληηές 
  

ην κεηαπηπρηαθό ιακβάλνπλ κέξνο ν Γηεπζπληήο & ηα κέιε ηεο 
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ «Πξνθαξθηληθέο Παζήζεηο ζηε 
Γπλαηθνινγία»: 

  

 Καλογιαννίδης Ιωάννης - Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο 
Γπλαηθνινγίαο – Γπλαηθνινγηθήο Ογθνινγίαο ΑΠΘ 
  

 Αθαναζιάδης Απόζηολος - Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ «Δκβξπνκεηξηθή Ιαηξηθή» 
Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο – Δκβξπνκεηξηθήο Ιαηξηθήο ΑΠΘ 
  

 Μαμόποσλος Απόζηολος - Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο ΑΠΘ 
  

 Δαγκλής Θεμιζηοκλής - Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο 

ΑΠΘ 
  

 Παπανικολάοσ Εσάγγελος - Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο 
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Γπλαηθνινγίαο ΑΠΘ 

  

Δπηπιένλ ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα πιαηζηώλεηαη από κέιε ΓΔΠ θαη 
δηδάζθνληεο ηνπ ΑΠΘ θαη ησλ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηελ Διιάδαο, θαζώο θαη 
ηνπ Δμσηεξηθνύ. 

 
Παροσζιάζεις 
  

Οη θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ 
ζπλνιηθά 208 δηδαθηηθέο ώξεο, όπνπ ε άκεζε επαθή κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ 
καζήκαηνο απνηειεί ην θπξίαξρν ζπζηαηηθό ηνπ ζεσξεηηθνύ ζθέινπο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο. 
  
Γηαθνξεηηθέο παξνπζηάζεηο δνκεκέλεο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηειεπηαίσλ κειεηώλ, θιηληθώλ πξσηνθόιισλ, βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη 
θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ Δζληθώλ θαη Γηεζλώλ δεκηνπξγνύλ ηελ πιαηθόξκα 
δηδαζθαιίαο, κέζα από κία παξαγσγηθή ζπδήηεζε ησλ δηδαζθόλησλ κε ηνπο 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Σν παξαπάλσ πιηθό ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ειεθηξνληθά. 
  

Πρακηική 
  
Η πξαθηηθή δηδαζθαιία, δνκεκέλε θαη απηή ζηα δύν εμάκελα, ζα 

πεξηιακβάλεη: 
  
52 ώρες θπζηθήο παξνπζίαο ζηε Γ΄ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ 

ΓΝΘ «Ιππνθξάηεην», (παξέρεηε ε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηδξύκαηα άιισλ 
πόιεσλ), κε παξνπζίαζε πεξηζηαηηθώλ, ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ θαη 
πεξαηηέξσ ελαζρόιεζε ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Α΄ θαη Β΄ εμακήλνπ αληίζηνηρα. 
  

Μέξνο ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο ζα απνηειέζνπλ: αλαθνξά ζε πεξηπηώζεηο 
αζζελώλ, video πξνβνιέο, παξνπζίαζε εηθνλνγξαθηθνύ πιηθνύ ζρεηηθώλ κε ηα 
επηκέξνπο καζήκαηα, θαζώο θαη θιηληθή αμηνιόγεζε πεξηζηαηηθώλ ζηα 

Σκήκαηα Τπεξήρσλ θαη Κνιπνζθνπήζεσλ θαη Παζνινγίαο ηξαρήινπ ηεο Γ΄ 
Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο. 
  

Αιηήζεις 
  
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα απνζηείινπλ έσο θαη ηηο 31 Ασγούζηοσ 

2022, εκπξόζεζκα, ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, κε ηα απαηηνύκελα ζπλνδεπηηθά 
δηθαηνινγεηηθά, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην msc-
prokarkinikes@med.auth.gr. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΜ Πξνθαξθηληθέο παζήζεηο 
ζηελ Γπλαηθνινγία έσο ηηο 31.08.2022 | Σκήκα Ιαηξηθήο (auth.gr) 
(https://www.med.auth.gr επηθαηξόηεηα - Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

Ιαηξηθήο) 
 

 
   

 

Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο  
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