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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Σκοπός του μαθηματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών  επί των  βασικών αρχών 
Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας ώστε να είναι σε θέση να πραγματεύονται θέματα 
ιατρικής πρόληψης και προαγωγής υγείας και να μπορούν να χειρίζονται ζητήματα 
Δημόσιας Υγείας.  
Στόχος είναι η εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων της Υγιεινης και Επιδημιολογίας 

και να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές συλλογής και αξιολόγησης 

δεδομένων καθώς και το σχεδιασμό ερευνών-μελετών.  



 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά το τέλος των μαθημάτων ο φοιτητής έχει 

 εμπεδώσει τα γνωστικά αντικείμενα Υγιεινης 

 κατανοήσει τις βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας 

 μάθει τις γενικές αρχές προληπτικής Ιατρικής 

 κατανοήσει τι είναι και πως εφαρμόζεται στην πράξη η Ιατρική 

βασισμένη σε τεκμήρια 

 εξοικειωθεί με κάποια βασικά προγνωστικά συστήματα 

 γνωρίσει και να κατανοήσει τις βασικές αρχές συλλογής και αξιολόγησης 

δεδομένων 

 εξοικειωθεί με το σχεδιασμό ερευνών-μελετών, ερωτηματολόγια, 

βιολογικούς δείκτες, μεθόδους επαγρύπνησης. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

 Ορισμοί και έννοιες της Υγείας και της Νόσου, της Πρόληψης και της Προφύλαξης 
 Παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία, τις Εκβάσεις και τις Επιπτώσεις της Νόσου 

  Μέτρηση του επιπέδου υγείας. Πηγές και Εστίες αιτιολογικών παραγόντων 
 Μηχανισμοί διασποράς των λοιμογόνων παραγόντων. Ανάλυση των   

  χαρακτηριστικών της νόσου 
 Γενικά μέτρα πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων: περιορισμός διασποράς 

λοιμογόνων  παραγόντων, εφαρμογή απολύμανσης 
 Έλεγχος και περιορισμός των υποδόχων λοιμογόνων παραγόντων, απομόνωση των  

μολυσματικών ατόμων . Βασικές αρχές ανοσίας και ανοσοπροφύλαξης, φυσική, 
επίκτητη και συλλογική ανοσία 
 
 



 Βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας. Γενικές αρχές προληπτικής 
ιατρικής. Αιτιότητα. Τεκμήρια και ενδείξεις στην ιατρική πράξη 

 Μέτρα αποτελέσματος και μέτρα σχέσης. Προγνωστικά συστήματα. 
Χαρακτηριστικά και εκτίμηση διαγνωστικών δοκιμασιών. 

 Εκτίμηση θεραπευτικών μέσων και μέτρα θεραπευτικού αποτελέσματος και 
εκτίμηση παρενεργειών. 

 Επιδημίες. Διατροφή, άσκηση. Συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Συμπεριφορές 
με μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (κάπνισμα, αλκοόλ, οδήγηση). 

 Επαγγελματική Υγιεινή. Ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα ανάλογα με την 

ηλικία. 
 Εμβόλια και χημειοπροφύλαξη. Ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα σε 

ειδικούς πληθυσμούς 
 Στατιστικές έννοιες στην επιδημιολογία και κλινική πράξη, υποθέσεις και 

πιθανότητες. Τυχαία σφάλματα, σφάλματα επιλογής, σύγχυση, σφάλματα 

πληροφορίας. 

 Μετα-ανάλυση: αρχές, σχεδιασμός, αξιολόγηση, τυπικά σφάλματα. Ανάλυση 

αποφάσεων. Αναλύσεις ποιότητας ζωής. Μελέτες κόστους - 

αποτελεσματικότητας. Επίπεδο υγείας και υπηρεσίες υγείας. Φορτίο 

νοσηρότητας. Παγκόσμιες προβλέψεις για την υγεία στο μέλλον. 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της 

ιστοσελίδας του Τμήματος για ενημέρωση των 

φοιτητών 

 Χρήση του e-class για ανάρτηση διαφανειών, 

επιστημονικών άρθρων, χρήσιμων συνδέσμων, 

ερωτήσεων-απαντήσεων, ασκήσεων κ.λπ. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις-Εισηγήσεις με τη 
χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων 

90 

  

  

  

  

  



για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  

  

  

 90 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής ή/και 

χαρακτηρισμός προτάσεων ως Σωστό ή Λάθος.  
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