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             Σκοπός του θέματος αυτού είναι να αναδειχθεί η σημασία της διάγνωσης ως 
        δευτερογενούς μηχανισμού, ο οποίος προηγείται της θεραπευτικής αγωγής. Κάθε 
        ένδειξη και σύμπτωμα αξιολογείται και αποσαφηνίζεται. Έτσι υπολογίζεται  η 
        πρόγνωση, η εξέλιξη και η θεραπεία της ασθένειας. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει 
       σε κάθε περίπτωση το ιατρικό ιστορικό του ασθενή και η κληρονομικότητα. 
              Η ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων απαιτεί πείρα αλλά και  
        ικανότητες .Ένα αποτέλεσμα εξάλλου δεν σημαίνει πάντα πρόβλημα. Βάση της 
        ιατρικής εκπαίδευσης αποτελεί η διαγνωστική ικανότητα του γιατρού. 
 
               Οι μαθητές μέσα από την εργασία δεν θα κατανοήσουν μόνο την  βαρύτητα 
        των απεικονιστικών μεθόδων ,αλλά και το ότι σήμερα έχουν αλλάξει θεαματικά 
        λόγω της τεχνολογίας και μπορούν να αναλυθούν μέσω υπολογιστών. Οι δε 
        διαγνωστικές εξετάσεις χωρίζονται σε: 
 

 Μικροβιολογικές (αιματολογικές, βιοχημικές κλπ) 
 
 Απεικονιστικές (Ακτίνες, Αξονική, Μαγνητική, Ψηφιακές κλπ). 
 
 Πυρηνικές. 
 

                 Αρχικά θέσαμε ερωτήματα γύρω από τους σκοπούς και τους στόχους της 
           δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης και σε ποιους τομείς βοηθούν. Έτσι: 
 
            Α) Ο στόχος της β΄γενούς πρόληψης είναι η αποτροπή εμφάνισης νόσου. 
                 βοηθά στη χρήση υπηρεσιών προσυμπτωματικού ελέγχου έγκαιρης 
                 διάγνωσης και χρήσης κατάλληλων θεραπευτικών σχημάτων. 
 
             Β) Η τριτογενής φροντίδα έχει στόχο την καλή αποκατάσταση και την  
                  αποφυγή υποτροπών. 

 
                  Προχωρήσαμε λοιπόν στην συλλογή στοιχείων που αφορούν  δευτερογενή  
          και τριτογενή πρόληψη. Μέσα στο υλικό αυτό οπωσδήποτε θα προσθέσουμε 
          και πληροφορίες για ασθένειες, κυρίως στα θέματα διάγνωσης και θεραπείας. 
                  Έπειτα τον κάθε τομέα θα αναλάβει μια μικρή ομάδα 1-2 ατόμων  ώστε να 
          αξιολογηθούν καλύτερα τα  στοιχεία που θέλουμε για να συγκροτηθούν ως 
          ενιαία εργασία και υλικό παρουσίασης powerpoint.Γενικά η κειμενογράφηση, 
          το υλικό παρουσίασης κλπ ακολουθούν τις γνωστές διαδικασίες. 
 
 
 
 



ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ(ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 

           1. Τι είναι υγεία και τι αρρώστια; 
 
           2. Παράγοντες που επιδρούν στην υγεία μας όπως: 
                        κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 
                        κατοικία, διατροφή, εργασιακό περιβάλλον, ηλικία και κληρονομικότητα. 
                        στάσεις και συμπεριφορές. 
 
           3. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την υγεία μας;  
 
           4. Πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού; 
 
           5. Η Φαρμακευτική εφαρμογή στην τριτογενή φροντίδα (θεραπευτική 
               αντιμετώπιση (πολιτική φαρμάκου -προβλήματα-κόστος κλπ ) 
                       
                               ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ       
                               ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ: 

 
         Ηπατίτιδα Α-Β-C   

 
         Mηνιγγίτιδα και πνευμονιόκκοκος 
 
          Καρκίνος  οργάνων και γυναικολογικός(μαστού, ωοθηκών, μήτρας): 
          επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία. 
 
          Εγκεφαλικά-Καρδιακές προσβολές-Λευχαιμία κα. 
 
          Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (ΑIDS):διάγνωση 

και αντιμετώπιση της ασθένειας. 
          Φυματίωση- Τέτανος- Εθισμοί. 
 
 
                                                   ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  
                          
          Α) Ιδιαίτερη αναφορά  στις αλλεργίες οι οποίες βασανίζουν εκατομμύρια 
          ανθρώπους  και μπορεί να αποβούν μοιραίες , λόγω του ότι συχνά 
          προκαλούν αλλεργικό σόκ. Το υλικό θ΄αφορά: 
 

 Τροφικά αλλεργιογόνα 
 
 Φαρμακευτικές αλλεργίες και αντιδράσεις. 
 
  Σετ αντιμετώπισης αναφυλαξίας. 
 

          Β) όσον αφορά τις κοινωνικές ασθένειες ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για  
          την παχυσαρκία (πότε θεωρείται πρόβλημα και με ποιες θεραπευτικές 
          μεθόδους επεμβατικού χαρακτήρα αντιμετωπίζεται, όταν  η διαιτο- 
          λογική αντιμετώπιση δεν είναι επαρκής) και για την νευρική ανορεξία. 
 
 
 



 
 
 
 
                           ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
                            

 
           Αξονική και Μαγνητική τομογραφία (σε απλές και ψηφιακές μορφές). 
 
           Ακτινογραφία και επεξεργασία ακτινολογικών εικόνων. 
 
           Υπέρηχοι και Υπερηχοτομογραφία. 
                       
           Σπιρογράφημα και Βιοψία. 
 
           Εγκεφαλογράφημα, Λαπαροσκοπική και Γαστροσκοπική μέθοδος. 
 
           Καρδιογράφημα-Τέστ κοπώσεως και Ψηφιακή στεφανιογραφία. 
 
           Τέστ Παπανικολάου (ΠΑΠ) -Μαστογραφία (και ψηφιακή)-Βιοψία. 
 
            Τηλεϊατρική. 
 
            Βιοψία και παθολογοανατομία.               
 
                Μερικές από αυτές θα περιγραφούν συνοπτικά από τους μαθητές, όπως 
             επίσης και κάποιες ιατρικές ειδικότητες. 
                 
                      ΠΡΟΛΗΨΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
                      ΟΜΑΔΩΝ 
             
 
                 Αφορά τα επίπεδα πρόληψης ,διάγνωσης  ειδικών θα λέγαμε κοινωνικών 
             κατηγοριών όπως: 
 

 ενήλικες, άστεγοι, φτωχοί, ανασφάλιστοι 
 
 εγκαταλελειμμένα παιδιά, φορείς ασθενειών, μετανάστες. 
 
 νεφροπαθείς, άνεργοι κλπ 
 
 κάτοικοι απομονωμένων περιοχών (αγρότες, εργάτες) 
 
 ηλικιωμένοι, ανύπαντρες μητέρες, χρήστες. 
 

                    Επίσης εδώ οι  μαθητές θα αναφερθούν και στο ονομαζόμενο σύνδρομο των 
               αστέγων παιδιών. Επίσης καλόν είναι να γίνει μια πληροφόρηση όσον αφορά 
               τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας (ΠΟΥ) που ασχολείται με τα ανωτέρω   
               θέματα στα πλαίσια της κοινωνικής ιατρικής και νοσηλευτικής. Επίσης  
               πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναφορά στους γιατρούς χωρίς σύνορα και το 
               σημαντικότατο έργο τους. 
                     Μένοντας στο θέμα θα κάνουν τις απαραίτητες επισημάνσεις και αναφορές 



               ως προς  τις επιπτώσεις τις φτώχειας στην υγεία ,όπως και της 
               συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους εν μέσω  οικονομικής κρίσης. 
                 
                       Η τεχνολογία είναι σε θέση να βοηθήσει με στοχευμένες ή ατομικές 
               θεραπείες στο μέλλον. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζει με φόβο και το διαγνωστικό 
                και το θεραπευτικό μέρος. Η εξέλιξη της Ιατρικής τεχνολογίας μετά τον 20ο  
                αιώνα  μας αφήνει κυριολεκτικά άφωνους. 
 
 
 
               Επόμενη ενότητα: 
 

                  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ(ΘΕΡΑΠΕΙΑ)ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

                  Μειώνει τις επιπλοκές και τη σοβαρότητα των συνεπειών μιας πάθησης. 
          Θα αναφέρουμε εδώ τα μέτρα που επιβάλλονται στα πλαίσια μιας ιατρικής κατά-        
          στασης (φάρμακο-χειρουργική επέμβαση ή αλλαγή  του τρόπου ζωής έτσι ώστε 
          το άτομο να γίνει καλά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Χωρίζεται σε: 
   
 
           - Προληπτική , Θεραπευτική και 
           - Ανακουφιστική ή παρηγορητική. 
          
                   ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
           Μεταμοσχεύσεις (από το 1967). 
           Μοσχεύματα και τεχνικές συσκευές υποστήριξης οργάνων. 
           Λέιζερ και Ηλεκτρονικά ψηφιακά συστήματα. 
           Ρομποτική χειρουργική. 
           Ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές. 
           Πλαστική χειρουργική(αισθητική και επανορθωτική) 
           Ινσουλίνη – Βλαστοκύτταρα -Γενετική. 
           Κυτταρολογία  και καυτηριασμοί 
           Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία 
           Βηματοδότης-by pass 
           Τεχνητή γονιμοποίηση. 
           Μικροχειρουργική και Γναθοπροσωπική. 
 
 
 
           Επίσης θα αναφερθούν και οι ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: 
 
           Βελονισμός-Ομοιοπαθητική και Ρεφλεξολογία. 
            
           Μαγνητοθεραπεία και Μακροβιοτική 
 
           Αρωματοθεραπεία – Χρωματοθεραπεία -μουσικοθεραπεία που δεν είναι όλες δεκτές 
           από τον ιατρικό κόσμο(ο Βελονισμός είναι αν γίνεται από ειδικευμένο γιατρό) 
 
            Επίσης σαν ιδιαίτερη μέδοδος ανακουφιστικής θεραπείας και μετατραυματικής 
            αποκατάστασης θ αναφερθεί η φυσιοθεραπεία.       


