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ΓΕΝΙΚΑ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Ζωοανθρωπονόσοι μέσω προσέγγισης ενιαίας 
υγείας 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Θεωρητική	διδασκαλία: Νοσήματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα οποία μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων και ζώων. 
Αιτιολογία, Επιδημιολογία, Παθογένεια, Κλινική εικόνα, Διάγνωση, Θεραπεία και Πρόληψη τόσο στα 
εμπλεκόμενα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μελιταίος Πυρετός, Λοιμώδες Έκθυμα, 
Δερματοφυτιάσεις, Φυματίωση, Ιός Δυτικού Νείλου, Ηπατίτιδα Ε, Γρίπη, Πυρετός Q, Cat Scratch Disease, Νόσος 
του Lyme κτλ. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις/Ασκήσεις 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
-περιγράφουν τα βασικότερα στοιχεία των σημαντικότερων νοσημάτων που μπορούν να μεταδοθούν ανάμεσα 
σε ανθρώπους και ζώα (παραγωγικά, συντροφιάς).  
- κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ ζώων και ανθρώπου η οποία  οδηγεί στην εμφάνιση του κάθε νοσήματος 
στους πληθυσμούς. 
- συνδυάζουν τα στοιχεία κλινικής εικόνας, επιδημιολογίας, εργαστηριακών αποτελεσμάτων κτλ. τόσο από ζώα 
όσο και από ανθρώπου για την ορθή αιτιολογική διάγνωση και την επιλογή του ενδεδειγμένου τρόπου 
αντιμετώπισης και ελέγχου. 
-οργανώνουν διαφορική διαγνωστική προσέγγιση όσον αφορά στην εμφάνιση περιστατικού 
ζωοανθρωπονόσου (σε ζώα και ιδιοκτήτες/κτηνοτρόφους/χειριστές κτλ.),  
- ερμηνευούν τα στοιχεία για την εμφάνιση και εξάπλωση μιας ζωοοανθρωπονόσου με τις κατάλληλες 
διεπιστημονικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον ιδιαίτερο κατά περίπτωση ρόλο των ζώων, του ανθρώπου, 
αλλά και των φορέων και του περιβάλλοντος.  
Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

Χρήση, με ευελιξία και εναλλακτικά, εποπτικών μέσων που αξιοποιούν 
τις Τ.Π.Ε.: Η/Υ (multimedia PC), προβολέα εικόνων-δεδομένων (video 
data projector), οπτικοποιητή (video presentation stand), διαδικτύου 
(Internet). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 
Μελέτη 13 
Σύνολο  26	ώρες	

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Βιβλία που δηλώνονται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για την κάλυψη των διδακτικών 
αναγκών. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιστημονικά περιοδικά στο σύστημα Impact Factor – Web of Science, που 
δημοσιεύσουν άρθρα σχετικά με την δημόσια υγεία και τις λοιμώξεις. 

 
  


