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Τίτλος 
Μαθήματος 

Αγγλική Ορολογία 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ENGL209 

Τύπος 
μαθήματος 

Θεωρητικό 

Επίπεδο Δίπλωμα 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο έτος /2ο εξάμηνο 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Παντελή Μαρία 

ECTS 4 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχος 
Μαθήματος 

Στόχος τού μαθήματος είναι η εκμάθηση από τους/τις φοιτητές/τριες τής 
ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη τών 
δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να περιγράφουν ιατρικές συνθήκες και 
καταστάσεις που απαντούνται στο αγγλικό ιατροφαρμακευτικό 
λεξιλόγιο.  
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με τη διδασκαλία τού μαθήματος επιδιώκεται ο/η φοιτητής/τρια να είναι 
σε θέση να: 
 Κατανοεί τη σημασία της ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας 
 Κατανοεί και να εξηγεί το κύριο επιστημονικό λεξιλόγιο που 

σχετίζεται με την ανατομία τού ανθρωπίνου σώματος, την 
ανθρώπινη επιδερμίδα, τις άσηπτες διαδικασίες, το τμήμα πρώτων 
βοηθειών, τους νοσοκομειακούς θαλάμους, τη διαδικασία της 
αναπνοής και της κυκλοφορίας τού αίματος (παλμών) 
 Κατανοεί και να εξηγεί το κύριο επιστημονικό λεξιλόγιο που 

σχετίζεται με διάφορες ασθένειες και ιατρικές καταστάσεις 
(υπέρταση, εγκυμοσύνη κ.α.) 
 Επιτελεί αποτελεσματική και ορθή επιστημονική επικοινωνία στην 

αγγλική γλώσσα για θέματα που σχετίζονται με τη φαρμακευτική 
πρακτική 

 
Προαπαιτούμενα ENGL101 Συναπαιτούμενα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
Medical terminology: 

• Practice with Articles ‘a’, ‘an’, ‘the’  
• Sentence completion 



• Practice with Prepositions 
• Prepositions of Time 
• Prepositions of Place 
• Prepositional Phrases  
• Practice with Adjectives 
• Reading Comprehension: The Effect of Stress on the Body 
• PartsoftheBody 
• On theWards 
• SterileProcedures 
• Instruments 
• DisinfectantsandAntiseptics 
• Casualty 1 
• Casualty 2 
• Casualty 3 
• TheWardUnit 1   
• TheWardUnit 2 
• TheWardUnit 3 
• TheWardUnit 4 
• Admissions 
• Arranged Admission 
• Observation of the Patient 
• The Skin 
• Respiration, the Coughand Sputum 
• Vomiting 
• Faeces 
• Urine 
• TemperaturePulse 
• The Respiratory System  
• Communicable Disease 
• The Five Senses 
• Anatomy Review: The Ear 
• Anatomy Review: The Eye 
• Drug Therapy in respiratory diseases  
• Drug therapy in cardiovascular disease  
• Drug Therapy Classifications 
• Classification of drugs associated with the Digestive System  
• The kidney- Anatomy Practice  
• Male Reproductive terms  
• Male reproductive system- anatomy practice  
• Female reproductive system- anatomy practice  
• Gynaecological conditions 
• A short quiz on first aid  
• Headache  
• Lymph nodes of the body 
• Physician- patientencounters 

 
Medicines terminology: 



• Terminology about Pharmacokinetics, sometimes described as 
what the body does to a drug, refers to the movement of drug 
into, through, and out of the body—the time course of its 
absorption, bioavailability, distribution, metabolism, and 
excretion. (the drug's formulation, and route of administration, 
drug interactions, side effects, special warnings)  

• Terminology about Pharmacodynamics, described as what a 
drug does to the body, involves receptor binding, postreceptor 
effects, and chemical interactions. Drug pharmacokinetics 
determines the onset, duration, and intensity of a drug’s effect. 

• Learning the basic structure of an SPC (summary of product 
characteristics)  

• Learning the basic structure of an PIL (patient information 
leaflet) 

 
Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, Χρήση Οπτικοακουστικών μέσων, Διερευνητική μέθοδος, 
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, Σχέδια εργασίας (μέθοδος project). 
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Αξιολόγηση •Συμμετοχή στο Μάθημα  10% 

•Εργασίες / Μελέτες   20% 

•Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση 20% 

•Τελική Γραπτή Εξέταση  50% 
Γλώσσα Αγγλική 

  




