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Υπεφκυνοσ:  Ι. Τςιλιγιάννθ, Συνυπεφκυνοσ: Τηανάκης Ν.

Διάρκεια:  2ο  Εξάμθνο
Υποχρεωτικό μάκθμα για τθν Εξειδίκευςθ ςτθν  Επιδθμιολογία
6ECTS

Τφποσ:  Διαλζξεισ, Αςκιςεισ-Προςομοιώςεισ

Αντικειμενικοί Στόχοι του μακιματοσ:
Κεντρικός στόχος του  μαθήματος:
Ο  κεντρικόσ  ςτόχοσ  αυτοφ  του  μακιματοσ  είναι  θ  διδαςκαλία  προχωρθμζνων
μεκόδων  επιδθμιολογικισ  ζρευνασ  και  θ  παρουςίαςθ  κεντρικών  κεμάτων  ζρευνασ
ςτο χώρο  ειδικών κεμάτων επιδθμιολογίασ.

Στο τζλοσ του μακιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να  γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ
διαφορετικών μεκόδων επιδθμιολογικισ ζρευνασ, να  μποροφνε να ςχεδιάςουν ζνα
πρωτόκολλο  επιδθμιολογικισ  ζρευνασ,  να  μποροφν  να  κάνουν  αυτόνομα  μία
βαςικι  ανάλυςθ  επιδθμιολογικών  δεδομζνων  και  να  μποροφν  να  αξιολογιςουν
βαςικά ςτοιχεία διερεφνθςθσ λοιμωδών  και μθ  νοςθμάτων.

Συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος:
1. Να γνωρίηουν νζουσ τφπουσ επιδθμιολογικών ερευνών με ιδιαίτερθ ζμφαςθ

ςε νζουσ τφπουσ μελετών αςκενών μαρτφρων.
2. Να γνωρίηουν ποια είναι τα κφρια ςφάλματα των επιδθμιολογικών  μελετών,

να  ξζρουν  τισ  βαςικζσ  μεκόδουσ  για  να  προλαβαίνουν  ι  να  διορκώνουν
αυτά τα ςφάλματα και να μποροφν να εφαρμόςουν αυτζσ τισ μεκόδουσ.

3. Να  γνωρίηουν  βαςικζσ  επιδθμιολογικζσ  μεκόδουσ  ςτθν  διερεφνθςθ
νοςθμάτων και πιο ςυγκεκριμζνα:

-  Κατανόθςθ  των  αρχών  και  μεκόδων  τθσ  διερεφνθςθσ  επιδθμιών  και
  απόκτθςθ δεξιοτιτων για εφαρμογι
-  Εξοικείωςθ με τισ  αρχζσ τθσ γενετικισ επιδθμιολογίασ
-  Εξοικείωςθ με πρωτόκολλα φαρμακοεπαγρφπνθςθσ
-  Εξοικείωςθ με αναλφςεισ χρονοςειρών

Τι  δεξιότθτεσ  κα  πρζπει  να  ζχει  αποκτιςει  ο  μεταπτυχιακόσ  φοιτθτισ  ςτο  τζλοσ
του μακιματοσ:

•  Να  είναι  ςε  κζςθ  να  ςχεδιάςει  ζνα  απλό  πρωτόκολλο  επιδθμιολογικισ
  ζρευνασ  αναφορικά  με  ειδικά  κζματα  όπωσ  πχ  περιβαλλοντικισ
  επιδθμιολογίασ
•  Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ :

–  α)  διεξαγωγισ και κατανόθςθσ ειδικών κεμάτων επιδθμιολογίασ πχ
  γενετικι, περιβαλλοντικι
–  β)κατανόθςθσ πρωτοκόλλων φαρμακοεπαγρφπνθςθσ



 
• Απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτθ ςυλλογι επεξεργαςία, ανάλυςθ δεδομζνων και 

ςτθν τελικι αξιολόγθςθ ειδικών κεμάτων επιδθμιολογίασ  
  

• Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ ανάγνωςθσ και ανάλυςθσ χρονοςειρών 
• Να ζχει μία ςφγχρονθ γνώςθ μείηονων ειδικών επιδθμιολογικών κεμάτων  

 
 

Περιεχόμενο του μακιματοσ: 

- Overview ζτεδιαζμών επιδημιολιογικών μελεηών – Κσριόηερα 

ζθάλμαηα/Σσγτσηικοί παράγονηες 

- Γενετικι επιδθμιολογία – Ειςαγωγι. 

- Βιολογικοί δείκτεσ (biomarkers). 

- Συςτθματικά λάκθ (bias). 

- Μετα-ανάλυςθ και “pooled”-ανάλυςθ. 

- Στόχοι και φάςεισ διερεφνθςθσ επιδθμιών. 

- Ειδικές αζκήζεις ανάλσζης επιδημιολογικών δεδομένων  

- Πρωηόκολλα θαρμακοεπαγρύπνηζης 

- Επαγγελμαηική Επιδημιολογία 

- Αναλύζεις τρονοζειρών 

 
 

Συνιςτώμενθ βιβλιογραφία προσ μελζτθ: 

1. Modern Epidemiology, KJ Rothman, S Greenland, TL Lash, 3rd ed. Lippincott 
Williams & Wilkins, 2008. 

2. ModernInfectiousDiseaseEpidemiology. JohanGiesecke. ISBN 0-340-76423-6. 

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

4. Control of Communicable Diseases Manual, Heymann D, WHO 2004. 

5. Epidemiology, an introduction. Rothman KJ.  

6. Epidemiology in Medicine. Henneckens CH, Buring JE. 

7. Dictionary of epidemiology. LastJ. 
 
Διδακτικζσ και μακθςιακζσ μζκοδοι:  Διαλζξεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ, πρακτικζσ 
αςκιςεισ, ανάλυςθ επιδθμιολογικών δεδομζνων με το ςτατιςτικό πακζτο SPSS, 
παρακολοφκθςθ μζςω διαδικτφου, προςωπικι παρακολοφκθςθ, αςκιςεισ-
προςομοιώςεισ διερεφνθςθσ πραγματικών επιδθμιών «επί χάρτου», αςκιςεισ 
ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ για επιλεγμζνα νοςιματα. 

 
Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ / Βακμολόγθςθσ:  Κατ’ οίκον εργαςία, προφορικι 
παρουςίαςθ εργαςίασ, πρακτικζσ αςκιςεισ.  
 
Γλώςςα διδαςκαλίασ: Ελλθνικι 
 



Διδάςκοντεσ: Στθν διδαςκαλία του μακιματοσ ςυμμετζχουν μζλθ ΔΕΠ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και άλλων Πανεπιςτθμίων και Ιδρυμάτων τθσ Ελλάδασ και 
του Εξωτερικοφ και ειδικοί επιςτιμονεσ:  Ν. Τηανάκθσ, Μ. Σπανάκθσ, Δ. 
Ιεροδιακόνου. 
Στθ διδαςκαλία επίςθσ ςυμβάλουν ςυνεργάτεσ του Π.Μ.Σ.: Δ. Σθφάκθ.



 


