
Τίτλος Μαθήματος Αισθητική Χειρουργική 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ASM-434 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 1ο 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ο, Χειμερινό/Fall 

Όνομα Διδάσκοντα  

ECTS 5 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

0 

Στόχος Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τις 
διάφορες τεχνικές και μεθόδους της Πλαστικής Χειρουργικής. Στόχος να είναι γνώστες των 
βασικών εγχειρήσεων που μπορεί να γίνονται για τη βελτίωση της εμφάνισης του ατόμου έτσι 
ώστε να γνωρίζουν με ποιους τρόπους οι αισθητικές θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν πριν και 
μετά τη χειρουργική επέμβαση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/τριες να είναι ικανοί : 

- να κατανοήσουν τις αντιπροσωπευτικές τεχνικές και μεθόδους της Πλαστικής 

Χειρουργικής (τραυματική χειρουργική, μεταμόσχευση δέρματος/γειτονικών ιστών, 

χρήση εμφυτευμάτων-ενθεμάτων, εφαρμογές laser, κ.ά.) που αποσκοπούν στη 

διόρθωση και αποκατάσταση της μορφής – λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος 

 

- να γνωρίζουν τις ενδείξεις και τις δυνατότητες εφαρμογής της Πλαστικής Χειρουργικής, 

τις πιθανές επιπλοκές και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτών των 

σύγχρονων χειρουργικών επεμβάσεων 

- για την επαγγελματική τους κατάρτιση, να διακρίνουν το αντικείμενο ενασχόλησής 

του/της Αισθητικού από εκείνο των Πλαστικών Χειρουργών, να δώσουν σωστές 

συμβουλές, να προετοιμάσουν προεγχειρητικά, να φροντίσουν και διατηρήσουν 

μετεγχειρητικά το δέρμα και τους υποκείμενους ιστούς, με σκοπό να συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανθρώπων 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

  



Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Εισαγωγή στην Πλαστική Χειρουργική, Ιστορική αναδρομή- Βασικές τεχνικές και μέθοδοι 
 

2. Επούλωση του τραύματος - Αντιμετώπιση των ουλών Συγγενείς ανωμαλίες  
 

3. Τραυματικές κακώσεις-εγκαύματα 
 

4.  Καλοήθεις – κακοήθεις όγκοι του δέρματος.  
 

5. Ενθέματα – εμφυτεύματα - botox  
 

6. Laser  
 

7. Mηχανική – χημική δερμοαπόξεση (peeling)  
 

8. Πλαστική Χειρουργική προσώπου : Ρυτιδοπλαστική – Bλεφαροπλαστική - Ωτοπλαστική 
Ρινοπλαστική – Γενειοπλαστική - Χειρουργική χειλέων  

 
9. Πλαστική χειρουργική κορμού  

 
(1):Αυξητική - Μειωτική μαστών – Μαστοπηξία 
Δυσμορφίες θηλής, Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, Γυναικομαστία 

 
10. Πλαστική χειρουργική κορμού  

(2):Δερμολιπεκτομή βραχιόνων - μηρών (inner thigh lift) - γλουτών, Κοιλιοπλαστική 
Λιποαναρρόφηση – Λιποανακύκλωση 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, Συζήτηση 

Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Authors Title Publisher Year ISBN 

Ανδρέας 

Γιακουμετής 

Σύγχρονη Αισθητική Πλαστική 

Χειρουργική 

Έκδοση Παπαζήσης. 2001 978-

960-02-

1508-3   

 

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία-Σημειώσεις Διδάσκων 
 

Αξιολόγηση 
Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Παρουσίες και συμμετοχή      10% 
Ενδιάμεση εξέταση                  30% 
Ατομική εργασία                       20% 

  Τελική εξέταση                         40% 

Γλώσσα Ελληνική  

 


