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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

SPSC-514 Αθλητικοί Τραυματισμοί, Πρόληψη, 
Αποκατάσταση  

10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

- Επιστήμων Αγωγής Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλεγόμενο Αθλητιατρική  Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Δρ Νίκος Αγγελίδης  1Ο / 2Ο   

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Πρόσωπο με Πρόσωπο Κατά τη διάρκεια του μαθήματος - 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 

• Αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη μελέτη των αθλητικών κακώσεων και των μεθόδων 

πρόληψης και αντιμετώπισης τους. (2) Αναλύεται η σημασία αποκατάστασης οξέων και 

χρόνιων κακώσεων με τη συμβολή της άσκησης και της φυσικοθεραπείας. (3) Επίσης 

αναλύεται η φυσιολογία και παθοφυσιολογία των αθλητών επί αθλητικών κακώσεων και 

καθορίζονται οι ανάγκες σε νερό, ηλεκτρολύτες και θερμίδες ενώ παράλληλα  τονίζεται η 

σημασία και η σύσταση μιας εξισορροπημένης αθλητικής δίαιτας. (4) Τέλος, αναφέρονται τα 

αίτια αιφνιδίου θανάτου και μεθοδεύεται η ορθή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνησης και η  

χρήση απινιδωτή. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Έχουν μια σφαιρική εικόνα όλων των παραμέτρων των Αθλητικών κακώσεων, αλλά και 
των οξέων παθήσεων των αθλητών και να γνωρίζουν τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 
Έχουν τέλος εντρυφήσει στο θέμα της δια βίου άσκησης και στις βασικές αρχές του 
ντόπινγκ και γνωρίζουν το φάσμα ευθυνών τόσο των αθλητών όσο και των αθλητικών 
παραγόντων. 
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Διαχωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στις αθλητικές κακώσεις και περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα. (1) Ανάλυση των αθλητικών κακώσεων. Σημασία της προθέρμανσης και της 
χαλάρωσης Επίδραση ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών επί του αθλητή και τα επακόλουθα 
τους.   Προσαρμογές του μυοσκελετικού και του νευρικού συστήματος του αθλητή, τα κατάγματα 
της παιδικής ηλικίας και των ενηλίκων, τις μυϊκές κακώσεις, την οξεία ρήξη τενόντων και τις 
χρόνιες τενοντοπάθειες. Πρακτική αντιμετώπιση του τραυματία αθλητή στο σημείο του 
τραυματισμού του. Αρχές και κανόνες αντιμετώπισης ενός λιπόθυμου και μη τραυματία αθλητή 
(2) Η ανάλυση των θεμάτων αυτών συμπληρώνεται με την επιβαλλόμενη αντιμετώπιση και 
θεραπεία του εκάστοτε προβλήματος και ολοκληρώνεται με την λεπτομερή ανάλυση της 
διαδικασίας της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και τη χρήση απινιδωτή σε περίπτωση 
αιφνιδίου θανάτου στον αθλητικό χώρο. (3) Στο πρώτο μέρος γίνεται επίσης αναφορά στην δια 
βίου άσκηση και αναλύεται η σημασία της για κάθε ηλικία. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: (4) Αναλύονται οι μεταβολικές ανάγκες κατά την άθληση και τονίζεται η σημασία του 
Ιατρικού Ελέγχου κάθε αθλητή, ο οποίος έλεγχος επιβάλλεται δια νόμου (5) Στο δεύτερο μέρος 
θίγονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων με τον αθλητισμό, το ντόπινγκ, η βία 
στα γήπεδα, και τα σύνδρομα υπερχρήσης. (7) Τέλος, αναλύονται οι διατροφικές αρχές των 
αθλητών αλλά και των παιδιών σχολικής ηλικίας σε συσχετισμό με τα ψηλά ποσοστά 
παχυσαρκίας που παρατηρούνται σήμερα στη Κύπρο. 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Η από αμφιθεάτρου διδασκαλία γίνεται με την παράλληλη προβολή διαφανειών. Τούτο επιτρέπει 

πιο παραστατικά την μάθηση και γνώση του αντικειμένου και την πραγματοποίηση της εξέτασης 

του τραυματία καθώς επίσης την εφαρμογή της ενδεδειγμένης θεραπείας. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Λαμβάνονται υπόψη οι παρουσίες λόγω της φύσης του μαθήματος, η ατομική εργασία την οποία 
καλείται ο φοιτητής να ετοιμάσει και παραδώσει εντός τακτού χρονικού διαστήματος, και η επίδοση 
των γραπτών εξετάσεων κατά το μέσο της χρονικής περιόδου και κατά το πέρας αυτής.  
Η συμμετοχή του φοιτητή στο μάθημα, η γραπτή μελέτη, η γραπτή εξέταση κατά το μέσον της 
περιόδου, και η τελική εξέταση. 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ 
Δρ Ν. 

Αγγελίδης 

Παν 

Λευκωσίας 

2013 

1η έκδοση* 
978-9963-9788-
9-2 

 
  

*Επανέκδ. ανά διετία 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

TEAM 

PHYSICIAN 

MANUAL 

Edited by L. 

MICHEL and al 

Lippincott 

and Wilkins 

Asia Ltd 

2001 

1st 

edition 

962-356-029-X 

 

  


