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ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων για το Ακαδ. Έτος 2017-18 θα είναι με
εξετάσεις, στα εξής μαθήματα: ANATOMIA ΤΟΥ MYOΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.
Υποβολή Δικαιολογητικών από 01/11/2017 έως 15/11/2017
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο Πτυχίου
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1/12/2017 έως
20/12/2017
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γενικές έννοιες όπως είδη ιστών με έμφαση στον ερειστικό και μυϊκό. Ορισμός άρθρωσης, είδη
αρθρώσεων, έκφυση - κατάφυση μυός, έννοια και σημασία συνδέσμων. Κεφαλή: Οστά που
σχηματίζουν το θόλο του κρανίου και το σπλαχνικό κρανίο, μύες προσώπου και νεύρωση. Ράχη:
Γενική περιγραφή, λειτουργίες, σπονδυλική στήλη (ΣΣ), περιγραφή σπονδύλων, σύνδεσμοι,
μύες και νεύρωση. Ιδιαίτερη αναφορά στους δύο πρώτους αυχενικούς σπονδύλους, στις
διαφορές των σπονδύλων ανά μοίρα της ΣΣ, στις συμφύσεις μεταξύ των σπονδυλικών
σωμάτων (μεσοσπονδύλιοι δίσκοι) και στην ιδιαιτερότητα των συνδέσμων. Επιφανειακή
ανατομική της ράχης για τον εντοπισμό μυϊκών ομάδων κατά τον έλεγχο περιφερικών νεύρων,
για τον προσδιορισμό τμημάτων της ΣΣ και για την εκτίμηση του άκρου του νωτιαίου μυελού.
Θώρακας: Οστέινο υπόβαθρο θωρακικού τοιχώματος, μύες που επενδύουν το θωρακικό κλωβό
και νεύρωση. Αναφορά στις λειτουργίες που επιτελούνται και κυρίως στις αναπνευστικές
κινήσεις που επιτελούνται από το διάφραγμα και τους μεσοπλεύριους μύες. Επίπεδο στερνικής
γωνίας - Θ4 σπονδύλου που χρησιμεύει στην εύρεση οστέινων και σπλαχνικών δομών. Άνω
άκρο: Ώμος, μασχάλη, βραχίονας, αντιβράχιο, καρπός και άκρα χείρα. Οστά, αρθρώσεις, μυς
και νεύρωση των κυριότερων λειτουργικά μυών. Σχέση με άλλες περιοχές και περιγραφή
κινητικότητας μυών. Οστικά οδηγά σημεία και μύες της οπίσθιας ωμοπλατιαίας χώρας,
εντοπισμός τενόντων και φυσιολογική όψη χεριού. Κοιλιακή κοιλότητα: Οστικό και μυϊκό
υπόστρωμα, νεύρωση. Προσδιορισμός ψηλαφητών οδηγών σημείων, του επιπέδου των
οσφυϊκών σπονδύλων και του βουβωνικού συνδέσμου. Πυελική κοιλότητα: Οστά, μυς και
νεύρωση. Προσανατολισμός της πυέλου και του περινέου στην ανατομική στάση. Κάτω άκρο:

Μετάπτωση από την κοιλιά και την πύελο στο κάτω άκρο. Γλουτιαία χώρα, μηρός, κνήμη, άκρο
πόδι. Οστά, αρθρώσεις, μύες και νεύρωση των κυριότερων λειτουργικά μυών.
2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Το κύτταρο και η λειτουργία του. Δομικά συστατικά. Γονιδιακή έκφραση και πρωτεινοσύνθεση.
Διακίνηση μέσω της κυτταρικής μεμβράνης-διάχυση και ενεργητική μεταφορά. Σκελετικοί μύες.
Δυναμικά μεμβράνης και δυναμικά ενέργειας. Συστολή των σκελετικών μυών. Νευρομυική
διαβίβαση και λειτουργία των λείων μυών. Κυκλοφορικό σύστημα. Καρδιακός μυς. Η καρδιά
ως αντλία. Καρδιακός κύκλος-συστολή και διαστολή. Λειτουργία καρδιακών βαλβίδων. Ρύθμιση
της καρδιακής λειτουργίας (νόμος Frank/Starling, αυτόνομο νευρικό σύστημα). Ειδικό σύστημα
παραγωγής και αγωγής των ερεθισμάτων της καρδιάς. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Γενική εξέταση
της κυκλοφορίας. Ιατρική φυσική της ροής, της πίεσης του αίματος, της αντίστασης και της
ενδοτικότητας των αγγείων. Αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Σημεία
ψηλάφησης αρτηριών. Εστίες ακρόασης καρδιακών βαλβίδων. Ανταλλαγή υγρών στα τριχοειδή.
Δημιουργία λέμφου. Αγγειοσυσταλτικοί και αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες. Νευρική ρύθμιση της
κυκλοφορίας. Κατά λεπτό όγκος αίματος και κυκλοφορική καταπληξία. Aιματική ροή στους μυς
και ρύθμιση κατά την άσκηση. Κύτταρα του αίματος και ομάδες αίματος. Ερυθρά και λευκά
αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, ορός αίματος. Αναπνευστικό σύστημα. Πνευμονικός αερισμός και
πνευμονική κυκλοφορία. Πνευμονικοί όγκοι και χωρητικότητες. Kυψελιδικός αερισμός.
Λειτουργίες αναπνευστικών οδών. Διακίνηση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των
κυψελίδων και κυττάρων των ιστών. Kυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη. Μεταφορά οξυγόνου στο
αρτηριακό αίμα. Νευρική ρύθμιση της αναπνοής και ρύθμιση κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Φυσιολογία της αναπνοής σε ακραίες συνθήκες (υψόμετρο, πτήση, διάστημα, κατάδυση).
Προσαρμογή κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πεπτικό σύστημα. Πέψη και απορρόφηση στο
γαστρεντερικό σωλήνα. Ενέργεια, ρυθμός μεταβολισμού και ρύθμιση θερμοκρασίας του
σώματος. Διαιτητικά ισοζύγια, ρύθμιση της πρόσληψης τροφής, παχυσαρκία και βιταμίνες.
Ουροποιητικό σύστημα. Αδρή αναφορά στη φυσιολογία του νεφρού και στην οξεοβασική
ισορροπία. Εισαγωγή στην ενδοκρινολογία. Ορμόνες της υπόφυσης. Ορμόνες του
θυρεοειδούς. Οι φλοιοεπινεφριδικές ορμόνες. Ινσουλίνη και σακχαρώδης διαβήτης.
Παραθορμόνη και καλσιτονίνη.
3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή στην κλινική παθολογία. Βασική διάκριση νόσου, συστηματικού νοσήματος και
συνδρόμου. Οι έννοιες της διάγνωσης και της διαφορικής διάγνωσης. Η διάκριση μεταξύ κλινικού
συμπτώματος και
αντικειμενικού ευρήματος. Τα βασικά σημεία της κλινικής εξέτασης
(επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση και επίκρουση). Κύριες εκδηλώσεις νόσου. Πόνος,
παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση. Αίσθημα βάρους στο στήθος και αίσθημα παλμών. Κοιλιακός
πόνος. Πονοκέφαλος. Πόνος στην πλάτη και στον αυχένα. Πυρετός. Αίσθημα αδυναμίας,
λιποθυμικό επεισόδιο, συγκοπή και σπασμοί. Ζάλη και ίλιγγος. Παράλυση και διαταραχές
κινητικότητας. Αταξία και διαταραχές ισορροπίας. Μυϊκοί σπασμοί, κράμπες και επεισόδια μυϊκής
αδυναμίας. Παραισθησίες και απώλεια αισθητικότητας. Συγχητικές καταστάσεις και κώμα.
Σύνδρομα που οφείλονται σε εστιακές εγκεφαλικές βλάβες. Βήχας και αιμόπτυση. Δύσπνοια.
Υποξία. Πνευμονικό οίδημα. Κυκλοφορική καταπληξία. Δυσφαγία, ανορεξία, εμετός, διάρροια,
δυσκοιλιότητα, ίκτερος, αιμορραγία και ασκίτης. Γενική εξέταση δέρματος. Διαταραχές στην
ποιότητα και ποσότητα ούρων. Χαρακτηριστικά νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος.
Προσέγγιση του ασθενούς με καρδιολογικό νόσημα και φυσική εξέταση. Καρδιακή ανεπάρκεια.
Στεφανιαία νόσος. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μυοκαρδιοπάθειες. Αθηρωματική νόσος.
Περικαρδίτιδα. Μεταμόσχευση καρδιάς. Αρρυθμίες. Βαλβιδοπάθειεες. Χαρακτηριστικά
νοσήματα αναπνευστικού συστήματος. Προσέγγιση του ασθενούς με αναπνευστικό νόσημα
και φυσική εξέταση. Άσθμα. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Πνευμονία. Βρογχιεκτασίες.
Κυστική ίνωση. Πνευμονική εμβολή. Πνευμονική ίνωση. Νεοπλάσματα πνεύμονα. Σύνδρομα
αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων. Χαρακτηριστικά νοσήματα γαστρεντερικού
συστήματος. Πεπτικό έλκος. Φλεγμονώδεις παθήσεις εντέρου.

Καρκίνος παχέος εντέρου. Ηπατίτιδες. Κίρρωση ήπατος. Νοσήματα του ανοσολογικού
συστήματος, του συνδετικού ιστού και των αρθρώσεων (ρευματικά νοσήματα).
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.
Σκληρόδερμα.
Σαρκοείδωση.
Οστεοαρθρίτιδες.
Ψωριασική
αρθρίτιδα.
Αγγειίτιδες.
Χαρακτηριστικά νοσήματα ουροποιητικού συστήματος. Οξεία και χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια. Ουρολοιμώξεις.
Ενδοκρινολογικές διαταραχές. Σακχαρώδης διαβήτης.
Διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας. Μεταβολικά νοσήματα των οστών. Διαταραχές των
παραθυρεοειδών αδένων (διαταραχές ασβεστίου). Λοιμώδη νοσήματα. Βασικές αρχές
εμβολιασμού (αναλυτική περιγραφή). Κυκλοφορική καταπληξία. Ενδοκαρδίτιδα. Γαστρεντερίτιδα.
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οστεομυελίτιδα. Φυματίωση. HIV λοίμωξη.
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