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Αντικειμενικοί Στόχοι του μαθήματοσ: 
 

1. Η παρουςίαςθ των ιδιαίτερων επιδθμιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
λοιμωδϊν νόςων  

2. Η παρουςίαςθ κεντρικϊν κεμάτων ζρευνασ που αφοροφν ςτθν 
επιδθμιολογία  των λοιμωδϊν νόςων  

3. Η εκπαίδευςθ ςε βαςικζσ μεκόδουσ επιδθμιολογικισ ζρευνασ εςτιαςμζνθσ 
ςτο πεδίο των λοιμωδϊν νοςθμάτων, κακϊσ και θ παρουςίαςθ των 
δυνατοτιτων  των ςφγχρονων μεκόδων που εφαρμόηονται ςιμερα 

4. Η κατανόθςθ των αρχϊν και μεκόδων διερεφνθςθσ επιδθμιϊν 
5. Η εκπαίδευςθ ςτθν επιδθμιολογικι επιτιρθςθ των λοιμωδϊν νόςων και θ 

εκμάκθςθ των ςυςτθμάτων επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ που λειτουργοφν 
ςτθν Ελλάδα 

6. Η απόκτθςθ μεκοδολογικϊν βάςεων για τθν αξιολόγθςθ μείηονων για τθ 
δθμόςια υγεία προβλθμάτων που ςχετίηονται με τα λοιμϊδθ νοςιματα  

7. Η ανάλυςθ τθσ επιδθμιολογίασ επιλεγμζνων λοιμωδϊν νοςθμάτων με 
μεγάλο βάροσ για τθ δθμόςια υγεία  με ζμφαςθ ςτουσ παράγοντεσ κινδφνου 
και τα μζτρα πρόλθψθσ 

8. Η ανάλυςθ αναδυόμενων κινδφνων που επθρεάηουν τθ δυναμικι μετάδοςθσ 
των λοιμωδϊν νοςθμάτων  και των  επιπτϊςεων τουσ ςτθ ∆θμόςια Υγεία 

 
Τι δεξιότητεσ θα πρζπει να ζχει αποκτήςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτητήσ ςτο τζλοσ 
του μαθήματοσ: 
 

 Να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςει ζνα απλό πρωτόκολλο επιδθμιολογικισ 
ζρευνασ εςτιαςμζνθσ ςτα λοιμϊδθ νοςιματα 

 Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του φοιτθτι ςτθν εκτίμθςθ κινδφνου 
επιδθμιολογικϊν γεγονότων λοιμωδϊν νόςων, κακϊσ και ςτθ λιψθ 
αποφάςεων και ιεράρχθςθ δράςεων διερεφνθςθσ και ελζγχου 

 Απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτθ ςυλλογι επεξεργαςία, ανάλυςθ δεδομζνων 
(περιγραφικισ και αναλυτικισ επιδθμιολογίασ) και ςτθν τελικι αξιολόγθςθ 
τουσ  για τθ διαμόρφωςθ υποκζςεων διερεφνθςθσ επιδθμίασ μιασ νόςου 
λοιμϊδουσ αιτιολογίασ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να  ςυμμετζχει ςε μια ομάδα 
διερεφνθςθσ επιδθμίασ ςυμβάλλοντασ ςτο ςχεδιαςμό και προτείνοντασ 
παρεμβάςεισ 



 Εξοικείωςθ με τισ αρχζσ και μεκόδουσ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ των  
λοιμωδϊν νόςων και απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων ϊςτε να είναι ςε κζςθ 
να  ςυμμετζχει ςτθνεπιλογι και το ςχεδιαςμό κατάλλθλου  ςυςτιματοσ 
επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ για ζνα δεδομζνο νόςθμα ςε κακοριςμζνεσ 
ςυνκικεσ. 

 Να χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ από βάςεισ δεδομζνων για τθν εκτίμθςθ 
και τθν πρόλθψθ κινδφνων από λοιμϊδθ νοςιματα. 

 Να ζχει μία ζγκυρθ και ςφγχρονθ γνϊςθ μείηονων κεμάτων που αφοροφν 
ςτα λοιμϊδθ νοςιματα ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. 
 

Περιεχόμενο του μαθήματοσ : 
 
1.Ειςαγωγι ςτθν Επιδθμιολογία των Λοιμωδϊν Νόςων  
2. Μετάδοςθ Λοιμωδϊν Νόςων-Στρατθγικζσ Ελζγχου Πρόλθψθσ  
3. Η προςζγγιςθ τθσ «Μιασ Υγείασ» (Onehealthapproach) ςτθν επιδθμιολογία των 
λοιμωδϊν νοςθμάτων 
4. Νεότερεσ μζκοδοι ςτθν επιδθμιολογία των λοιμωδϊν νοςθμάτων  

- Ειςαγωγι ςτθ Μοριακι Επιδθμιολογία Λοιμωδϊν Νόςων, Μοριακοί 
επιδθμιολογικοί δείκτεσ  

- Χωρικι Επιδθμιολογία-Γεωγραφικά Συςτιματα Πλθροφοριϊν (G.I.S.)  
- Ο ρόλοσ του “modeling” για τα λοιμϊδθ νοςιματα. 

 ΑΣΚΗΣΗ 1: πρόγραμμα GIS και μοριακζσ μεκόδουσ (εφαρμογι ςε επιλεγμζνα 
νοςιματα). 

5. Παρεμβατικζσ Στρατθγικζσ για Διερεφνθςθ Επιδθμιϊν. 
- Διερεφνθςθ επιδθμιϊν (EpidemicInvestigation)-Στόχοι και φάςεισ 

διερεφνθςθσ επιδθμιϊν, οργάνωςθ ομάδασ διερεφνθςθσ. 
- Αςκιςεισ προςομοίωςθσ διερεφνθςθσ επιδθμιϊν 

o ΑΣΚΗΣΗ 2 : Διερεφνθςθ επιδθμίασ  γαςτρεντερίτιδασ.  
o ΑΣΚΗΣΗ 3 : Διερεφνθςθ επιδθμίασ ηωονόςου 

6. Βαςικζσ αρχζσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ–Τα χαρακτθριςτικά οργάνωςθσ 
και λειτουργίαστων Συςτθμάτων Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ-
Επιδθμιολογικά ςυςτιματα ςτθν Ελλάδα. 

7. Επιτιρθςθ για επιλεγμζνα λοιμϊδθ νοςιματα(ηωονόςοι, 
τροφογενι&υδατογενι νοςιματα, ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα) 

8. Λοιμϊξεισ του αναπνευςτικοφ: Επιδθμιολογικά χαρακτθριςτικά -
Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ 

ΑΣΚΗΣΗ 4: Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ για ζνα 
δεδομζνο νόςθμα ςε κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ. 

9. Επιτιρθςθ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  
10. Ειδικά κζματα: 
- Παγκοςμιοποίθςθ, παγκόςμιεσ κλιματικζσ αλλαγζσ: επίδραςθ ςτθν 

επιδθμιολογία των  λοιμωδϊν νοςθμάτων  
- AntimicrobialresistanceandOneHealth 

 
Δημοςιευμζνεσ εργαςίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν ωσ αςκήςεισ ςτη διδαςκαλία 
του μαθήματοσ: 



- Παραδείγματα από δθμοςιευμζνεσ ςτθν PubMedμελζτεσ χρθςιμοποιοφνται για 
να αναδείξουν ζννοιεσ και μεκόδουσ που πραγματεφεται το μάκθμα. 
 

Συνιςτώμενη βιβλιογραφία προσ μελζτη: 

1. Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice.KenradE.Nelson, 
Carolyn Masters Williams (2006) (2nd edition, Jones & Bartlett Publishers, 
ISBN-13: 978-0763728793).  

2. Infectious Disease Epidemiology. Ibrahim Abubakar, Laura Rodrigues (2016), 
Oxford University Press 

3. CommunicableDiseaseControlHandbook. J. Hawker, N.Begg, I. Blair, 
R.Reintjes, J.Weinberg.Blackwell Publishing. ISBN 0-632-05649-5. 

4. InfectiousDiseaseSurveillance. Nkuchia M. M'ikanatha, Ruth Lynfield, Chris A. 
Van Beneden, Henriette de Valk (2007). (Wiley-Blackwell, ISBN-13 / EAN: 
9781405142663). 

5. Modern Infectious Disease Epidemiology: Concepts, Methods, 
Mathematical Models, and Public Health(2010). Editors: Krämer, Alexander, 
Kretzschmar, Mirjam, Krickeberg, Klaus (Eds.), Springer Science & Business 
Media 

6. Molecular Tools and Infectious Disease Epidemiology. Betsy Foxman (2010) 
Academic Press 

7. Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance in Foodborne Bacteria: 
Application of a One Health Approach (2017).Guidance from the WHO 
Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance 
(AGISAR)ISBN 978-92-4-151241-1 

8. CDC- PH 101 Serieshttps://www.cdc.gov/publichealth101/epidemiology.html 

9. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition 
An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics-an online version 
of a printed textbook. https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/SS1978.pdf 
 

Διδακτικζσ και μαθηςιακζσ μζθοδοι: Η εκπαίδευςθ περιλαμβάνει κεωρθτικζσ 
διαλζξεισ (16 ϊρεσ), αςκιςεισ-προςομοιϊςεισ διερεφνθςθσ πραγματικϊν επιδθμιϊν 
«επί χάρτου», ςενάρια, αςκιςεισ ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων επιδθμιολογικισ 
επιτιρθςθσ για επιλεγμζνα νοςιματα (εργαςία ςε ομάδεσ)- (14 ϊρεσ) 
 
Μζθοδοι Αξιολόγηςησ / Βαθμολόγηςησ: Εξζταςθ γραπτι ςτο τζλοσ του εξαμινου 
 
Γλώςςα διδαςκαλίασ: Ελλθνικι 
 
Διδάςκοντεσ: Στθ διδαςκαλία του μακιματοσ ςυμμετζχουν μζλθ ΔΕΠ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και άλλων Πανεπιςτθμίων και Ιδρυμάτων τθσ Ελλάδασ και 
ειδικοί επιςτιμονεσ. 
Διδάςκοντεσ: Ψαρουλάκθ Ά., Τςιλιγιάννθ Ι., Κριτςωτάκθσ Ε.  
Στθ διδαςκαλία επίςθσ ςυμβάλλουν:θ ςυνεργάτθσ του Π.Μ.Σ.: Δ. Σθφάκθ-Πιςτόλα  
και οι μεταδιδακτορικοί ςυνεργάτεσ(ΤμιμαΙατρικισ, ΠΚ)Χοχλάκθσ Δ. και 
Σανδαλάκθσ Β. 
 

https://www.cdc.gov/publichealth101/epidemiology.html
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/SS1978.pdf


 


