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Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

A΄ ΜΕΡΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ): 

26 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

2. ΣΚΟΠΟΣ 

 

Γνώση των γενικών αρχών και εφαρμογών της φαρμακολογίας. Αρχές και εξέλιξη της ψυχοφαρμακολογίας. Τόπος 

και τρόπος δράσης των ψυχοφαρμάκων. Θεραπευτικοί στόχοι, επιπλοκές και ανεπιθύμητες ενέργειες. 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

-Εισαγωγή στην φαρμακοκινητική: Απορρόφηση, μεταβολισμός και αππέκριση, φαρμακοκινητικοί παράμετροι. 

-Εισαγωγή στην φαρμακοδυναμική: Ισχύς σύνδεσης, καμπύλη ποσότητας-ανταπόκρισης, ομοιοστασία κυτταρικών 

υποδοχέων. 

-Εισαγωγή στην κλινική ψυχοφαρμακολογία: 

1. Αντιψυχωσικά φάρμακα 

-Γενικές ιδιότητες. 

-Κλασσικά και άτυπα αντιψυχωσικά και διαφορές. 

-Θεραπεία αρχικού σταδίου. 

-Θεραπεία συντήρησης. 

-Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών της αντιψυχωσικής αγωγής. 

2. Αντικαταθλιπτικά φάρμακα: 

-Τρικυκλικά και πρώτης γενιάς αντικαταθλιπτικά. 

-Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης(SSRIS) και αναστολείς επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης(SNRIS). 

-Αναστολείς της μονοαμινο-ξειδάσης(MAO). 

-Γενικές οδηγίες χορήγησης. 

-Αντιμετώπιση των ΑΕ των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. 

3. Σταθεροποιητικά του συναισθήματος: 
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-Λίθιο, βαλπραϊκό, καρβαμαζεπίνη, νεότερα αντιεπιληπτικά και θυμορρυθμιοτικά. 

4. Αγχολυτικά: 

-Βενζοδιαζεπίνες, βουσπιρόνη. 

5. Αντιανοϊκά- Νοότροπα. 

 

4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
(Απαριθμούνται τα πεδία που καλύπτει το επικείμενο μάθημα αλλά και τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσει κάποιος από την 

παρακολούθηση του μαθήματος αυτού) 

 

-Εκτίμηση του συμπτώματος-στόχου και επιλογή του κατάλληλου ψυχοφαρμάκου. 

-Γνώση του τρόπου δράσης(υποδοχείς), δοσολογία. 

-Γνώση των οξέων και χρονίως προκαλουμένων ΑΕ των φαρμάκων από το: εξωπυραμιδικό, ορμονικό, 

καρδιοκυκλοφορικό, ουροποιητικό και άλλα συστήματα. 

-Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. 

Β΄ΜΕΡΟΣ 

5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ 
(Σύντομο κείμενο που περιγράφει πως θα γίνεται το μάθημα : Διαλέξεις, εργασίες, συζητήσεις στο μάθημα, παρουσίαση μελετών πραγματικών 

περιπτώσεων, επισκέψεις σε χώρους νοσοκομείων/κλινικών, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, 

κτλ. Επίσης αναφέρεται αν το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο ή όχι) 

 

Διαλέξεις, εποπτικά μέσα, αναφορές περιστατικών ασθενών και σχολιασμός. 

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(Εργασίες Εξαμήνου, Ύλη της θεωρίας του μαθήματος χωρισμένη ανά εβδομάδα διδασκαλίας, φόρτος εργασίας (παρακολούθηση μαθήματος, 

μελέτη στο σπίτι και εκπόνηση εργασιών) 

 

-Το μάθημα διδάσκεται σε 4 συνεχόμενες ημέρες. 

-Πρόκειται για μάθημα επιλογής. 

-Προτείνονται 2 βιβλία αναφοράς. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(Κείμενο όπου θα αναφέρεται πως θα γίνει η αξιολόγηση των φοιτητών και πως υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Αν θα 

υπάρχουν ενδιάμεσες εργασίες ή μόνο τελική γραπτή εξέταση, αν θα υπολογίζονται στο βαθμό οι εργασίες και με ποιο τρόπο (ή βάρος) κλπ. 

Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση το τελικό σύνολο των εργασιών και της τελικής γραπτής εξέτασης.  

 

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται  

α) Από τη γραπτή εξέταση μετά το πέρας του μαθήματος (80%). 

β) Από την παρουσία των συμμετεχόντων(20%). 

 

8. ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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-Σύγγραμμα ή Σημειώσεις (διαγράφεται το ένα από τα δύο): «Τίτλος Βιβλίου ή σημειώσεων καθηγητή», Εκδοτικός Οίκος, Αριθμός Έκδοσης, 

Έτος Έκδοσης 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

S. Stahl(2007): Βασική Ψυχοφαρμακολογία, Εκδόσεις Πασχαλίδης. 

M. Gelder et all(2007): Oxford, Σύγχρονη Ψυχιατρική(Α’, Β’, Γ’ τόμος), Εκδόσεις Πασχαλίδης. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

-Ψυχιατρική: Τριμηνιαία έκδοση ΕΨΕ. 

-American Journal of Psychiatry, εκδόσεις APA. 

Γ’ ΜΕΡΟΣ 

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 26 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
12

 ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
  

  

5 
  

  

6 
  

  

7 
  

  

8 
  

  

9 
  

  

10 
  

  

11 
  

  

12 
  

  

13 
  

  

14 
  

  

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

 
 
 

                                                           
1 Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου 
2 Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών 
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10. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 
 
 
 

11. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 

 
-Μπακούρας Σιδέρης, καθηγητής Νευρολογίας και Ψυχιατρικής ΤΕΙ-Θεσσαλίας. 
-Χατζούλης Μιχαήλ, Ψυχίατρος, Λέκτορας ΕΚΠΑ. 
-Μπονώτης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
-Παπαλιάγκα Μαρία, Ψυχίατρος, Επιμελητής ΠΝΛ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 
 

12. E-MAIL: 

 
Sidbak7@gmail.com 

13. ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  

 
12.00-14-00 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 
 

14. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS: 

 
 

15. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

 
 
 
 

 

Ο/Η Διδάσκων/ουσα 

ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

Υπογραφή 

 

mailto:Sidbak7@gmail.com

