
 
 
 

 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

«Φυσιολογία 4ου Εξαμήνου»  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 500729 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό   

2, 4, 6, 8, 10, 12 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσιολογία 4ου Εξαμήνου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8 ώρες  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΗ/ΕΞΑΜΗΝΟ (13 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 62  

(ανά φοιτητή,  
ανά εξάμηνο) 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικού υπόβαθρου / Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η 
φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  - 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://physiology.med.uoa.gr/proptyxiakes-
spoydes/iatriki.html 

https://eclass.uoa.gr/courses/MED1523 



(2) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΚΟΠΟΣ 
Μέσω του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές αλλά και εργαστηριακές 
(μέσω εργαστηριακής άσκησης) γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να περιγράφει μηχανισμούς που διέπουν τις φυσιολογικές 
αποκρίσεις και προσαρμογές του ανθρώπινου οργανισμού.  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Μεθοδολογία της έρευνας στην βιοϊατρική, εισαγωγή στη βιολογία συστημάτων και του ρόλου της στην ιατρική 
ακριβείας 

 Τεχνολογίες «OMICs» και η χρήση τους στην ιατρική ακριβείας 
 Εισαγωγή στην μικροσκοπία και των εφαρμογών της στην βιοϊατρική έρευνα και την ιατρική ακριβείας. 
 Εισαγωγή στη γενετική μηχανική, γονιδιακή θεραπεία με χρήση σύγχρονων μεθόδων γονιδιακής στόχευσης και 

επιδιόρθωσης 
 Εισαγωγή στο Καρδιαγγειακό Σύστημα. Δομή και λειτουργία 
 Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς 
 Η καρδιά ως αντλία 
 Χαρακτηριστικά της αιματικής και λεμφικής ροής 
 Καρδιαγγειακοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί 
 Ειδικά συστήματα κυκλοφορίας 
 Εισαγωγή στο Γαστρεντερικό Συστήματος. Φυσιολογία και Ανατομία του Γαστρεντερικού συστήματος. 
 Πέψη, απορρόφηση και διατροφικές αρχές 
 Γαστρεντερική κινητικότητα 
 Φυσιολογία και ανατομία ήπατος, χοληδόχου κύστεως και παγκρέατος 
 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Παθοφυσιολογία ΓΕΣ – σύνδρομα που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία του ΓΕΣ – 

Απορίες- ερωτήσεις φοιτητών 
 Εισαγωγή στη δομή και τη μηχανική των πνευμόνων 
 Ανταλλαγή των αερίων στον πνεύμονα και η μεταφορά τους στους ιστούς 
 Ρύθμιση της αναπνοής 
 Νεφρική λειτουργία 
 Φυσιολογία της ούρησης 
 Ρύθμιση της σύστασης του εξωκυττάριου υγρού και όγκου 
 Oξεοβασική ισορροπία 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά: 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα της Φυσιολογίας  

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 
Σύνοψη περιεχομένου: Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους φοιτητές Iατρικής και 
Οδοντιατρικής του 2ου έτους στη βασική δομή και λειτουργία του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού, 
ουροποιητικού και πεπτικού συστήματος μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνδέει τις βασικές 
ιατρικές επιστήμες με την κλινική ιατρική. Επιπλέον αποσκοπεί στην εξοικείωση  των φοιτητών με τις νέες 
τεχνολογίες που προάγουν τη βιοατρική έρευνα 
 
Οι αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις σε μικρότερες ομάδες φοιτητών αποσκοπούν στην εμπέδωση κύριων 
εννοιών που έχουν διδαχτεί στα μαθήματα από αμφιθεάτρου  

(4) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 



ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Παληκαράς, Επίκ. Καθηγητής: 6 ώρες διδασκαλίας 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Μεθοδολογία της έρευνας στην βιοϊατρική, εισαγωγή στη βιολογία συστημάτων και του 
ρόλου της στην ιατρική ακριβείας 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποια είναι τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας 
 Πως θα σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί μια ερευνητική διαδικασία 
 Τι είναι το γονιδίωμα και η γονιδιωματική ανάλυση 
 Ποια είναι τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία της γονιδωματικής (από το έργο του Μέντελ έως την ανακάλυψη της    

διπλής έλικας του DNA και την ανάπτυξη-ολοκλήρωση του προγράμματος του ανθρώπινου γονιδιώματος) 
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές της αλληλούχησης του DNA  
 Ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην αλληλούχηση υψηλής απόδοσης και πως χρησιμοποιούνται στην ιατρική 
 Τι είναι οι πολυμορφισμοί και πως χρησιμοποιούνται στην ιατρική ακριβείας. 

Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Τεχνολογίες «OMICs» και η χρήση τους στην ιατρική ακριβείας 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Τι είναι το μεταγράφωμα και η μεταγραφωμική ανάλυση 
 Ποιες είναι οι τεχνολογίες μεταγραφωματικής ανάλυσης 
 Τι είναι το πρωτεϊνωμα και η πρωτεϊνωματική ανάλυση  
 Τι είναι το μεταβόλωμα και η μεταβολωμική ανάλυση 
 Ποιες είναι οι εφαρμογές των τεχνολογιών «OMICs» στη σύγχρονη βιοϊατρική έρευνα και στην ιατρική ακριβείας 

Mία (1) ώρα διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εισαγωγή στην μικροσκοπία και των εφαρμογών της στην βιοϊατρική έρευνα και την 
ιατρική ακριβείας. 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Τι είναι το μικροσκόπιο και ποια είναι τα δομικά μέρη τουΠοια είναι τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία της μικροσκοπίας 
 Ποιοι τύποι μικροσκοπίας υπάρχουν και πως χρησιμοποιούνται στην βιοϊατρική έρευνα 
 Τι είναι η μικροσκοπία φωτεινού πεδίου και ποια τα χαρακτηριστικά της  
 Ποιες είναι οι βασικές αρχές τις μικροσκοπίας φθορισμού 
 Ποιες τεχνικές μικροσκοπίας φθορισμού υπάρχουν (μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου, συνεστιακή μικροσκοπία, 2-

photon μικροσκοπία) 
 Τι είναι η μικροσκοπία υψηλής ανάλυσης (super resolution microscopy) 
 Ποιοι τύποι ηλεκτρονικής μικροσκοπίας υπάρχουν 
 Εφαρμογές σύγχρονων τεχνικών μικροσκοπίας στη κλινική πράξη και στην ιατρική ακριβείας. 

Μία (1) ώρα διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εισαγωγή στη γενετική μηχανική, γονιδιακή θεραπεία με χρήση σύγχρονων μεθόδων 
γονιδιακής στόχευσης και επιδιόρθωσης 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Τι είναι η γενετική μηχανική 
 Ποια είναι τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία της γενετικής μηχανικής 
 Τι είναι η γονιδιακή θεραπεία 
 Ποιες μεθοδολογίες γονιδιακής στόχευσης υπάρχουν 
 Ποια τα μειονεκτήματα των νουκλεασών τύπου δακτύλων ψευδαργύρου και των νουκλεασών TALENs 
 Τι είναι ο CRISPR/Cas9 μηχανισμός και ποιος ο φυσιολογικός του ρόλος στους προκαρυωτικούς οργανισμούς 
 Ποιες είναι οι εφαρμογές του CRISPR/Cas9 συστήματος στην ιατρική 

ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: Κλειώ Μαυραγάνη, Aναπλ. Καθηγήτρια: 16 ώρες διδασκαλίας 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εισαγωγή στο Καρδιαγγειακό Σύστημα. Δομή και λειτουργία 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποιος είναι ο ρόλος του καρδιαγγειακού συστήματος 
 Ποια είναι η συστηματική και πνευμονική κυκλοφορία 
 Ποια είναι η ανατομική δομή της καρδιάς 
 Ποια είναι τα ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των αρτηριών, φλεβών και τριχοειδών 
 Aπό τι αποτελείται το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς 
 Ποια είναι τα ιδιαίτερα ιστολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των μυοκαρδιακών κυττάρων 

Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Πώς παράγονται τα δυναμικά ενεργείας α. στα αυτορυθμικά και β. στα μυοκαρδιακά κύτταρα των κόλπων και των 
κοιλιών 

 Ποια είναι η επίδραση του αυτονόμου συστήματος στη γένεση δυναμικών ενεργείας 
 Πώς προκαλείται η σύζευξη ηλεκτρικής διέγερσης και μυϊκής συστολής 
 Τι είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα, πώς λαμβάνεται και ποια είναι τα φυσιολογικά επάρματα του 
 Ποιες είναι οι κύριες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις στο έμφραγμα του μυοκαρδίου και σε διαταραχές συγκέντρωσης 

του καλίου και του ασβεστίου 
 Ποιες είναι οι κυριότερες αρρυθμίες 

Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η καρδιά ως αντλία 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποιες είναι οι φάσεις του καρδιακού κύκλου 
 Πώς παράγονται οι καρδιακοί τόνοι 
 Ποια είναι τα επάρματα που προκύπτουν από τη διαβίβαση των μεταβολών των ενδοκολπικών πιέσεων στις σφαγίτιδες 



 Tι είναι ο αρτηριακός σφυγμός 
 Tι είναι η καρδιακή παροχή, από ποιους παράγοντες εξαρτάται και ποια είναι η φυσιολογική τιμή της 
 Tι είναι ο όγκος παλμού και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται και ποια είναι η φυσιολογική τιμή του 
 Tι είναι το προφόρτιο και το μεταφόρτιο 
 Tι είναι η συσταλτικότητα της καρδιάς και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται 
 Ποιος είναι ο νόμος του Frank Starling για την καρδιά 
 Tι είναι το καρδιακό έργο 
 Ποιο είναι το διάγραμμα σχέσης πίεσης-όγκου των κολιών κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού κύκλου Πώς επηρεάζεται από 

τη συστολική και διαστολική δυσλειτουργία των κοιλιών Πώς επηρεάζεται από τις μεταβολές του προφορτίου, μεταφορτίου 
και συσταλτικότητας 

 Πώς μετράται η καρδιακή παροχή 
Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Χαρακτηριστικά της αιματικής και λεμφικής ροής 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Τι είναι η αιματική ροή, η αντίσταση και η πίεση μέσα στο καρδιαγγειακό σύστημα Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται Πώς 
μεταβάλλονται κατά μήκος του αγγειακού δέντρου 

 Πώς μετριέται η συστηματική αρτηριακή πίεση 
 Τι είναι η ενδοτικότητα και η διατμητική τάση του τοιχώματος των αγγείων 
 Ποια είναι τα είδη και τα χαρακτηριστικά της αιματικής ροής 
 Tι είναι ο αριθμός Raynolds και από ποιους παράγοντες εξαρτάται 
 Πώς γίνεται η ανταλλαγή αερίων, θρεπτικών συστατικών και ύδατος μέσω των τριχοειδών 
 Ποιος είναι ο νόμος Frank-Starling για την διατριχοειδική ανταλλαγή υγρών 
 Ποιος είναι ο ρόλος των λεμφαγγείων 

Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Καρδιαγγειακοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Tι είναι η αυτορρύθμιση και πώς επιτυγχάνεται 
 Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι μηχανισμοί ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 
 Ποιες είναι οι μεταβολές των αιμοδυναμικών παραμέτρων στη διάρκεια της αιμορραγίας, της έγερσης σε όρθια θέση, της 

μυϊκής άσκησης σε συναισθηματικό στρες 
 Πώς το καρδιαγγειακό σύστημα συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος 

Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ειδικά συστήματα κυκλοφορίας 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της  εγκεφαλικής, νεφρικής, πνευμονικής, στεφανιαίας και δερματικής κυκλοφορίας 
ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: Γιώργος Βαϊόπουλος, Ομ. Καθηγητής: 10 ώρες διδασκαλίας 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΕΣ) 
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εισαγωγή στο Γαστρεντερικό Συστήματος. Φυσιολογία και Ανατομία του Γαστρεντερικού 
συστήματος. 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποια είναι η λειτουργική σημασία του γαστρεντερικού συστήματος 
 Ποιος είναι ο ρόλος του γαστρεντερικού συστήματος στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής  
 Περιγραφή της δομής της γαστρεντερικής οδού 
 Αναγνώριση των οργάνων και των αδένων του γαστρεντερικού συστήματος 
 Αναγνώριση των επικουρικών οργάνων (σιελογόνοι, ήπαρ, πάγκρεας) του ΓΕΣ 
 Περιγραφή των στοιβάδων του τοιχώματος του ΓΕΣ 
 Ποιες είναι οι βασικές γαστρεντερικές εκκρίσεις και τα συστατικά τους 
 Ποια είναι τα ερεθίσματα που ρυθμίζουν την παραγωγή των γαστρεντερικών εκκρίσεων 
 Πως επιτυγχάνεται η ισορροπία ύδατος του ΓΕΣ 
 Ρευστότητα των θρεπτικών για την επίτευξη πέψης και απορρόφησης 
 Ποιες είναι οι βασικές ορμόνες, πεπτίδια, και νευροδιαβιβαστές του ΓΕΣ 
 Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του εντερικού νευρικού συστήματος 

Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Πέψη, απορρόφηση και διατροφικές αρχές 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με: 

 Συστατικά εκκρίσεων των εξωκρινών αδένων 
 Σίελος- γαστρικές εκκρίσεις (γαστρικό οξύ, ενδογενής παράγοντας- πεψινογόνο-βλέννη) 
 Πως διανέμονται οι θρεπτικές ουσίες στον ανθρώπινο οργανισμό ? 
 Ποιες είναι οι χημικές διεργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή των θρεπτικών ουσιών σε μορφή κατάλληλη προς 

απορρόφηση 
 Τη γνώση των μορφών υδατανθράκων της διατροφής 
 Ποια είναι τα ένζυμα που συμμετέχουν στη διάσπαση των υδατανθράκων 
 Περιγραφή των διεργασιών του ΓΕΣ προς παραγωγή απορροφήσιμων μονοσακχαριτών 
 Μηχανισμοί μεταφοράς (μέσω των κυτταρικών μεμβρανών) για την πρόσληψη των μονοσακχαριτών 
 Διαδικασίες πέψης – διάσπασης και απορρόφησης των πρωτεϊνών από το ΓΕΣ 
 Πεψινογόνο-πεψίνη και υδροχλωρικό οξύ (που παράγονται και ποιος ο ρόλος τους) 
 Ποιος ο τρόπος ενεργοποίησης των παγκρεατικών πρωτεολυτικών ενζύμων στο λεπτό έντερο 
 Περιγραφή διάσπασης-πέψης και απορρόφησης των λιπών 
 Ο ρόλος των χολικών αλάτων 
 Ποια τα κύρια συστατικά της χολής 
 Παράγοντες που καθορίζουν το ρυθμό έκκρισης της χολής από το ήπαρ 



 Μηχανισμοί πρόσληψης βιταμινών και μετάλλων (σίδηρος) 
 Τι είναι μικκύλια, πως παράγονται και ποιος ο ρόλος των μικκυλίων στην απορρόφηση των λιπών 
 Ποιες είναι οι γαστρεντερικές ορμόνες, σε ποιο τμήμα του ΓΕΣ παράγονται και ποιες οι λειτουργίες τους 

Δύο (2) ώρες διδασκαλίας,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Γαστρεντερική κινητικότητα 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με: 

 Βασικοί τύποι κινητικότητας του ΓΕΣ 
 Ρόλος της κινητικότητας του ΓΕΣ στην πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 
 Σημασία της ανάμειξης, του περισταλτισμού και της κατάτμησης τροφής 
 Διαφορά κατάτμηση και περισταλτισμού 
 Λειτουργία κατάποσης και μεταφοράς τροφής στο στόμαχο 
 Παράγοντες ρυθμίζοντες τη γαστρική κένωση 
 Πως επηρεάζεται η κινητικότητα του στομάχου από το περιεχόμενό του 
 Μηχανισμός εμέτου 
 Ρύθμισης κινητικότητας λεπτού εντέρου (ορμονική, νευρική ρύθμιση) 
 Ειλεο-γαστρικό αντανακλαστικό 
 Κινήσεις παχέος εντέρου 
 Μηχανισμοί αφόδευσης 
 Περιγραφή γαστρεντερικού αντανακλαστικού 
 Ο ρόλος των σφιγκτήρων του ΓΕΣ στη λειτουργία της κινητικότητας του ΓΕΣ 

Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Φυσιολογία και ανατομία ήπατος, χοληδόχου κύστεως και παγκρέατος 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με: 

 Βασικές λειτουργίες ήπατος 
 Χαρακτηριστικά ηπατικής κυκλοφορίας 
 Περιγραφή σχηματισμού χολής και των συστατικών της 
 Ποιός ο ρόλος της χολής στην απέκκριση χοληστερόλης και χολερυθρίνης 
 Ρύθμιση της έκκρισης χολής 
 Ρύθμιση της σύσπασης χοληδόχου κύστεως – σφιγκτήρας Oddi 
 Εντερο- ηπατική κυκλοφορία 
 Μεταβολισμός και απέκκριση χολερυθρίνης 
 Εκκρίσεις παγκρέατος και ο ρόλος τους 
 Έλεγχος παγκρεατικών εκκρίσεων 
 Πως επιτυγχάνεται η παγκρεατική έκκριση διττανθρακικών (ορμονική ρύθμιση) 
 Ορμονική ρύθμιση έκκρισης παγκρεατικών ενζύμων 

Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – παθοφυσιολογία ΓΕΣ – σύνδρομα που προκύπτουν από τη 
δυσλειτουργία του ΓΕΣ – Απορίες- ερωτήσεις φοιτητών 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με: 

 Tι είναι και πώς λειτουργεί το ανοσιακό σύστημα του βλεννογόνου του ΓΕΣ 
 Υπερχλωρυδρία – έλκος, πως δημιουργείται 
 Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού 
 Γαστρίτιδα 
 Ατροφία βλεννογόνου στομάχου- έλλειψη ενδογενούς παράγοντα- Μεγαλοβλαστική αναιμία 
 Όρεξη 
 Έμετος 
 Γαστρεντερική παλινδρόμηση -Διαφραγματοκήλη 
 Χολόλιθοι 
 Ίκτερος (αιμολυτικός – αποφρακτικός) 
 Υπερχολερυθριναιμία και σύνδρομα 
 Δυσανεξία στη λακτόζη 
 Διάρροια 
 Δυσκοιλιότητα 
 Διαταραχές πρόσληψης σιδήρου (αναιμία - αιμοσιδήρωση) 
 Δυσαπορρόφηση 
 Δυσανεξία γλουτένης 
 Σύνδρομο Dumping 

ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής, 8 ώρες διδασκαλίας  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εισαγωγή στη δομή και τη μηχανική των πνευμόνων. Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν 
να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Μέσω ποιων οδών διέρχεται ο αέρας από το εξωτερικό περιβάλλον προς τις κυψελίδες και ποια είναι τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των κυττάρων που τις καλύπτουν 

 Ποιοι είναι οι βασικοί μύες που συμμετέχουν στην αναπνοή και ποιος είναι ο ρόλος καθενός από αυτούς 
 Ποιες είναι οι βασικές τιμές των πνευμονικών όγκων και οι ενδεικτικές τιμές τους για ένα φυσιολογικό ενήλικο 
 Πως ορίζεται η ενδοτικότητα των πνευμόνων και η αντίσταση των αεραγωγών 
 Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της πνευμονικής και της συστηματικής κυκλοφορίας 
 Πως περιγράφονται η βασική άμυνα του πνεύμονα και οι μεταβολικές του λειτουργίες 
 Πως υπολογίζεται η μερική πίεση καθενός από τα σημαντικότερα αέρια στην ατμόσφαιρα στο επίπεδο της θάλασσας 



 Τι είναι ο επιφανειοδραστικός παράγοντας 
Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ανταλλαγή των αερίων στον πνεύμονα και η μεταφορά τους στους ιστούς 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Πως μεταφέρεται το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς 
 Πως μεταφέρεται το CO2 από τους ιστούς στους πνεύμονες 
 Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συγγένεια της αιμοσφαιρίνης για το οξυγόνο και ποια είναι η 

φυσιολογική σημασία καθενός από αυτούς 
 Ποιες είναι οι αντιδράσεις που αυξάνουν το ποσό του CO2 στο αίμα 
 Ποια μορφή έχει η καμπύλη αποδέσμευσης του CO2 για το αρτηριακό και το φλεβικό αίμα 
 Πως ορίζεται η αλκάλωση και η οξέωση 
 Ποιοι είναι οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί του αναπνευστικού συστήματος και των νεφρών που ανταποκρίνονται στην 

αλκάλωση και στην οξέωση 
 Τι είναι η υποξία και ποιοι είναι οι κύριοι τύποι της 
 Ποιες είναι οι επιδράσεις της υπερκαπνίας και της υποκαπνίας και ποιοι είναι οι μηχανισμοί που μπορούν να τις 

προκαλέσουν 
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ρύθμιση της αναπνοής 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Που εντοπίζεται το σύμπλεγμα προ-Botzinger και ποιος είναι ο ρόλος του στη δημιουργία της αυτόματης αναπνοής 
 Που βρίσκονται και ποιες είναι οι πιθανές λειτουργίες των ραχιαίων και των κοιλιακών ομάδων των αναπνευστικών 

νευρώνων, του πνευμοταξικού κέντρου και του κέντρου απνοιών στο εγκεφαλικό στέλεχος 
 Ποιες είναι οι ειδικές αναπνευστικές λειτουργίες των πνευμονογαστρικών νεύρων και των αναπνευστικών υποδοχέων 

στο καρωτιδικό σωμάτιο, το αορτικό σωμάτιο και την κοιλιακή επιφάνεια του προμήκους 
 Ποιες είναι και πως εξηγούνται οι απαντήσεις του αερισμού σε αυξημένες συγκεντρώσεις CO2 στον εισπεόμενο αέρα 
 Ποιες είναι και πως εξηγούνται οι απαντήσεις του αερισμού σε μειωμένες συγκεντρώσεις οξυγόνου στον εισπεόμενο 

αέρα 
 Ποιες είναι οι επιδράσεις καθενός από τους κύριους μη χημικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αναπνοή 
 Ποιες είναι οι επιδράσεις της άσκησης στον αερισμό και την ανταλλαγή οξυγόνου στους ιστούς 
 Τι είναι η περιοδική αναπνοή και πως εξηγείται η εμφάνισή της σε διάφορες παθήσεις 

ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: Ιωάννης Μπολέτης, Καθηγητής: 10 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ 
Πέντε (5) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Νεφρική λειτουργία 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός τυπικού νεφρώνα 
 Πως αιματώνεται ένας τυπικός νεφρώνας 
 Τι είναι η αυτορρύθμιση 
 Ποιες είναι οι κύριες θεωρίες που ερμηνεύουν τους μηχανισμούς αυτορρύθμισης στους νεφρούς 
 Πως ορίζεται και πως υπολογίζεται ο ρυθμός της σπειραματικής διήθησης 
 Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό σπειραματικής διήθησης 
 Πως γίνεται η σωληναριακή επαναρρόφηση Να+ και νερού 
 Πως γίνεται η σωληναριακή επαναρρόφηση και η έκκριση της γλυκόζης και του Κα+ 

 Πως λειτουργεί ο μηχανισμός αντιρρεύματος στο νεφρό για την παραγωγή υπότονων ούρων 
Μία (1) ώρα διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Φυσιολογία της ούρησης 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες διουρητικών και πως αυξάνουν τη διούρηση 
 Πως επιτελείται ο αντανακλαστικός έλεγχος της κένωσης της ουροδόχου κύστης 
 Τι είναι το κυστεόγραμμα 

Τέσσερις (4) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ρύθμιση της σύστασης του εξωκυττάριου υγρού και όγκου Οι φοιτητές πρέπει να 
μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις για: 

 Πως διατηρείται η τονικότητα (ωσμωτικότητα) του εξωκυττάριου υγρού μετά από μεταβολές της πρόσληψης νερού και 
της έκκρισης βαζοπρεσσίνης 

 Ποιες είναι οι δράσεις της βαζοπρεσσίνης, σε ποιους υποδοχείς δρα και πως ρυθμίζεται η έκκρισή της 
 Πως επηρεάζουν το εξωκυττάριο υγρό οι μεταβολές στην έκκριση ρενίνης και αλδοστερόνης 
 Ποιες αντιδράσεις οδηγούν στο σχηματισμό της αγγειοτενσίνης ΙΙ και των μεταβολιτών της στην κυκλοφορία 
 Ποιες είναι οι λειτουργίες της αγγειοτενσίνης ΙΙ και σε ποιους υποδοχείς δρα για την επιτέλεση των λειτουργιών της 
 Ποια είναι η δομή και ποιες είναι οι λειτουργίες του ANP, του BNP και του CNP 
 Σε ποιους υποδοχείς δρουν τα νατριουρητικά πεπτίδια 
 Που δρα η ερυθροποιητίνη και ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης της 
 Πως ρυθμίζεται η έκκριση της ερυθροποιητίνης 

ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής, 2 ώρες  διδασκαλίας  
            ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Oξεοβασική ισορροπία 
Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποιες διαδικασίες συμμετέχουν στην έκκριση Η+ στα νεφρικά σωληνάρια και ποια είναι η σημασία τους στη ρύθμιση της 
οξεοβασικής ισορροπίας 

 Πως ορίζεται η οξέωση και η αλκάλωση 
 Ποια είναι η φυσιολογική μέση τιμή (σε mEq/L) και ποιο είναι το φυσιολογικό εύρος της συγκέντρωσης των Η+ στο αίμα του 

υγιούς ανθρώπου 
 Ποια είναι τα κύρια ρυθμιστικά συστήματα στο αίμα, στο διάμεσο και στο ενδοκυττάριο υγρό 



 Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρυθμιστικού συστήματος των διττανθρακικών με βάση την εξίσωση 
Henderson-Hasselbach 

 Ποιες διαταραχές χαρακτηρίζουν τη μεταβολική οξέωση και τη μεταβολική αλκάλωση 
 Πως επιτελείται η αναπνευστική και η νεφρική αντιρρόπηση της μεταβολικής οξέωσης και της μεταβολικής αλκάλωσης 
 Ποιες διαταραχές εμφανίζονται κατά την εξέλιξη της αναπνευστικής οξέωσης και της αναπνευστικής αλκάλωσης 
 Πως επιτελείται η νεφρική αντιρρόπηση της αναπνευστικής οξέωσης και της αναπνευστικής αλκάλωσης 

Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, καταγραφή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
- Λήψη αποφάσεων  
- Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(5) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με τη μορφή διαλέξεων πρόσωπο με πρόσωπο, 
από αμφιθεάτρου. Προβλέπεται, επίσης, εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών. 

 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση: 
- Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και επιλεγμένων video. 
-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «e-class». 
- Eπιπρόσθετες σημειώσεις που αναρτώνται στο «e-class». 

Κάθε διδάσκων αναρτά εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τις διαλέξεις του στο αμφιθέατρο. Οι 
φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την υπεύθυνο του μαθήματος, ενώ 
ενημερώνονται από την γραμματεία του μαθήματος για όλα τα φοιτητικά θέματα (ανακοινώσεις, 
αποτελέσματα εξετάσεων, γενική ενημέρωση, κ.λπ) ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 
Εργαστηρίου Φυσιολογίας (http://physiology.med.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/iatriki/fysiologia-
4oy-e3aminoy.html) και από την πλατφόρμα «e-class» (https://eclass.uoa.gr/courses/MED1523/ ). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

- Διαλέξεις  
- Εργαστηριακή Άσκηση 
- Διαδραστική διδασκαλία  
- Ατομική μελέτη - Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Γλώσσα αξιολόγησης του είναι η ελληνική. 
Οι φοιτητές αξιολογούνται σε τελική γραπτή εξέταση με σύστημα ερωτήσεων πολλαπλής 
επιλογής. 
Οι ερωτήσεις αφορούν την διδαχθείσα ύλη. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

Το μάθημα και οι διδάσκοντες σε αυτό αξιολογούνται από τους φοιτητές με αντίστοιχα 
ερωτηματολόγια [Συνημμένα #1, #2 και 
(https://eclass.uoa.gr/modules/questionnaire/?course=MED1523)] 
 

 

(6) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, 2η έκδοση (ISBN 978-9925-563-57-9/ ΚΩΔΙΚΟΣ 
77107285), Boron F.W, Boulpaep L.E, BROKEN HILL PUBLISERS, 2020, Κύπρος  

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 4η έκδοση (ISBN 978-618-5296-16-2 ΚΩΔΙΚΟΣ 98787388), Linda S. Costanzo, Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός 
Δημήτρης, 2021, Αθήνα 

 ΙΑΤΡΙΚΗ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 13Η ΕΚΔΟΣΗ (ISBN:978-960-394-929-9) ΚΩΔΙΚΟΣ: 59396211, A. Guyton and J. Hall, 
Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου, 2016, Αθήνα 

 Εκπαιδευτικό υλικό μελών ΔΕΠ αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «e-class 
(https://eclass.uoa.gr/courses/MED1523/)  

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Συνημμένο # 1 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

«ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ» 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ:  
 
Ι. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ                    
 
 
 
ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΗΣ 
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
                   
 
 
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
ΜΕΤΡΙΟ            ΚΑΛΟ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
 
                    
 
 
IV. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
 
                
 
 
 
*ΜΕΤΡΙΑ : <50%, ΚΑΛΗ : 50-70%,  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ: 70-85%,  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ: > 85% 



Συνημμένο #2 
 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ “ΦΥΣΙΟΛΟΓΕΙΟΝ” 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
«ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ» 

 
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Εργαστηρίου για τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης, 

παρακαλούμε να συμπληρώσετε ανώνυμα και -όπως είμαστε βέβαιοι- υπεύθυνα το ερωτηματολόγιο αυτό, 
βοηθώντας στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων/αδυναμιών. Στις απαντήσεις χρησιμοποιείστε τη 
βαθμολογική κλίμακα 1-5. Σημειώστε Χ στην επιλογή σας. 

 
 
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  
‘‘ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ’’ 
 
Αξιολογείστε το μάθημα ως προς: 
 
α) Το ενδιαφέρον του με βάση το περιεχόμενό του.                                             
  
β) Την οργάνωση και συνοχή των διαλέξεων                                                       
                                                                                                                 
 γ) Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας που διατέθηκαν  
για την κάλυψη της ύλης      
 
δ) Σε ποιο βαθμό είχατε τις απαιτούμενες γνώσεις  
     για την κατανόηση της ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος                          
 
ε) Σε τι ποσοστό παρακολουθήσατε το  
     συγκεκριμένο μάθημα;  

 
Αν το παρακολουθήσατε σε ποσοστό <50%,  αναφέρατε τους λόγους 
 
 

ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
α) Αξιολογείστε τα χορηγούμενα συγγράμματα για  
     την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος.                                                       
β) Αξιολογείστε τα διδακτικά βοηθήματα  
(σημειώσεις, CD, σύστημα σύγχρονης  
τηλεκπαίδευσης, η-ΤΑΞΗ ΕΚΠΑ, κλπ)  
για την κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος.                                                

 
 

 

ανεπαρκής ικανοποιητικός υπερβολικός 

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 % 


