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Κωδικός 
Μαθήματος  

PHE642 

Τύπος μαθήματος  Επιλογής 

Επίπεδο  Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 2ο Εξάμηνο  

Όνομα Διδάσκοντα  Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
Τηλεσυναντήσεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι Μαθήματος  
Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι: 

 Η εξοικείωση των φοιτητών με την επιδημιολογία, κλινική εμφάνιση, τη 
διάγνωση, διαχείριση και πρόληψη των πιο συχνών λοιμωδών 
νοσημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

 Η παροχή γνώσεων της παθογένειας των λοιμωδών νοσημάτων, τύπων 
ανοσίας και της σημασίας των εμβολιασμών και της ορθής χρήσης 
αντιμικροβιακών. 

 Να εισαγάγει τους φοιτητές στη σημασία και στις προκλήσεις της 
πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, καθώς και στην αντιμικροβιακή 
επιστασία σε ατομικό, συστηματικό και εθνικό επίπεδο 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοούν την επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων μετάδοσής τους και τις επιπτώσεις 
τους σε διεθνές επίπεδο. 

 Αναγνωρίζουν τα πιο συχνά λοιμώδη νοσήματα στην πρωτοβάθμια υγεία 
και σε διαφορετικούς πληθυσμούς και ομάδες ασθενών. 

 Περιγράφουν τις αρχές διαχείρισης και αντιμικροβιακής θεραπείας των 
πιο συχνών λοιμωδών νοσημάτων. 

 Κατανοούν τις αρχές ελέγχου λοιμώξεων σε ένα σύστημα υγείας και σε 
ένα κέντρο φροντίδας υγείας. 
 

Προαπαιτούμενα  Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα αυτό είναι ένα από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας. 

Αντιστοιχεί σε 3 μονάδες ECTS από τις συνολικές απαιτούμενες για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην εξέλιξη της γνώσης και 

ικανότητας των φοιτητών στις αρχές διάγνωσης, διαχείρισης, πρόληψης και 



ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και στις στρατηγικές και πολιτικές 

σε διαφορετικά κέντρα παροχής υγειονομικής φροντίδας. 

Οι φοιτητές, προερχόμενοι από διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως ιατρική, 

διοίκηση υγείας, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, 

διατροφολόγοι, κτλ, θα κατανοήσουν τη διάγνωση και διαχείριση των 

λοιμώξεων, καθώς και την αποτελεσματικότητα της ορθής αντιμικροβιακής 

αγωγής και των προγραμμάτων ορθολογικής αντιμικροβιακής χρήσης σε ένα 

κέντρο παροχής υγειονομικής φροντίδας. 

Οι φοιτητές θα μάθουν για την επιδημιολογία των λοιμώξεων της κοινότητας 

και των σχετιζόμενων με φροντίδα υγείας, για βασικές αρχές πρόληψης και 

ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων, εμβολιασμούς, επιτήρηση, προγράμματα 

ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών και θα εισαχθούν στην αντιμικροβιακή 

αντοχή. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας  

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία   Σημειώσεις μαθήματος, συνιστώμενα συγγράμματα και καταγεγραμμένες 
παρουσιάσεις, θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

 
Συνιστώμενο βιβλίο:  

 Infectious Diseases: A Clinical Short Course; Frederick S. Southwick; 
McGraw Hill; Latest edition. 

 Antimicrobial Stewardship (Developments in Emerging and Existing 
Infectious Diseases): Volume 2. Céline Pulcini, Onder Ergonul, Füsun 
Can, Bojana Beović. Academic Press; 2017. 

 

Άλλα συνιστώμενα συγγράμματα: 

 Wenzel RP, Bearman GMI, (eds). A Guide to Infection Control in the 
Hospital. Latest edition, International Society for Infectious Diseases. 

 International Federation of Infection Control. Basic Concepts of Infection 
Control. 3rd Edition. IFIC; 2016. Available at: http://theific.org/basic-
concepts-english-version-2016/  

 

Αξιολόγηση  

 

Εξετάσεις 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 

Γλώσσα  Ελληνικά 
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