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Στόχοι του μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την ικανότητα να σχεδιάσουν ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα λειτουργικής αποκατάστασης σε ένα πρόβλημα από την αρχή
μέχρι την πλήρη πραγματοποίηση των στόχων του ασθενή. Οι φοιτητές καλούνται να
επιλέξουν ένα κλινικό περιστατικό, να περιγράψουν λεπτομερώς την παθολογία την
παθοφυσιολογία και την κλινική του εικόνα, τα στάδια επούλωσης του πάσχοντος ιστού, και
να περιγράψουν λεπτομερώς τα στάδια και τις διαδικασίες αποκατάστασης του προβλήματος.
Επιπλέον εκπαιδεύονται στην θέσπιση στόχων, στην διαδικασία κλινικής αιτιολόγησης και
στην διαδικασία προσαρμογής του προγράμματος αποκατάστασης στα στάδια επούλωσης
του ιστού. Οι φοιτητές καλούνται να λάβουν υπ’όψη τους και τους ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία αποκατάστασης και να σχεδιάσουν το πρόγραμμα
τους ανάλογα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Στο τέλος του θεωρητικού μέρους του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να:
1. Κατανοεί την παθολογία, την παθοφυσιολογία και την παθολογοανατομία του
κλινικού περιστατικού που διαπραγματεύεται
2. Γνωρίζει τα στάδια επούλωσης του εμπλεκόμενου ιστού καθώς και τους
εμβιομηχανικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κλινικό περιστατικό που
διαπραγματεύεται
3. Περιγράφει την διαδικασία υποκειμενικής και αντικειμενικής αξιολόγησης του
περιστατικού
4. Επιλέγει τα κατάλληλα μέτρα αξιολόγησης του αποτελέσματος και της προόδου της
θεραπείας με βάση τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
5. Θεσπίζει ρεαλιστικούς στόχους με βάση την πρόγνωση και τις απαιτήσεις του
ασθενή

6. Σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων και την λειτουργική αποκατάσταση του κλινικού περιστατικού που
επέλεξε
7. Δικαιολογεί τα μέσα και τις διαδικασίες του προγράμματος του και καθώς και τα
μέτρα αξιολόγησης του αποτελέσματος και της προόδου της θεραπείας
Στο τέλος του πρακτικού μέρους του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να:
1. Πραγματοποιεί μια δομημένη κλινική εξέταση του κλινικού περιστατικού που
επέλεξε
2. Εφαρμόζει τις τεχνικές, τις ασκήσεις και τα φυσικά μέσα που επέλεξε για την πλήρη
αποκατάσταση του περιστατικού
3. Διδάσκει στον ασθενή στρατηγικές αυτοθεραπείας καθώς και ασκήσεις για την
συντήρηση και αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος
4. Επαναξιολογεί την επίδραση της θεραπευτικής του παρέμβασης με τεκμηριωμένα
μέσα αξιολόγησης του αποτελέσματος και να τροποποιεί την παρέμβαση του
ανάλογα
5. Παρουσιάζει την παρέμβαση του με τη μορφή μελέτης περιστατικού στους
συναδέλφους του συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εφαρμογής των τεχνικ΄ψν,
των ασκήσεων και των φυσικών μέσων

Περιεχόμενα μαθήματος:
Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνεται όλη η ύλη από τα μαθήματα PTHE-501,
PTHE-502, PTHE-503, PTHE-511, PTHE-512, PTHE-513 (ή τα μαθήματα κατεύθυνσης αν
προσφέρεται σαν επιλεγόμενο μάθημα σε άλλες κατευθύνσεις όπως για παράδειγμα Sports
Therapy.
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Μέθοδοι Διδασκαλίας:
Διαλέξεις (βιντεοσκοπημένες), Συζήτηση, Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, Κλινικά
σενάρια
Μέθοδος Αξιολόγησης:
Ενδιαφέρον-συμμετοχή-παρακολουθήσεις, εργασίες-τεστ, ενδιάμεση εξέταση, τελική εξέταση
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