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ΓΕΝΙΚΑ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 Κλινική εργαστηριακή διαγνωστική 

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΝΠ0503	

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1 1 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Θεωρητική διδασκαλία: ∆ιαχείριση ολικής ̟ποιότητας στο διαγνωστικό εργαστήριο. Εργαστηριακή ταξινόµηση 
αναιµίας, αξιολόγηση διαταραχών αιµόστασης, οµάδες αίµατος και έλεγχος συµβατότητας. Αιµατολογική 
εξέταση και συνήθεις βιοχηµικές εξετάσεις µικρών θηλαστικών, ερ̟πετών και π̟τηνών. Αξιολόγηση υγρού 
συλλογής, τραχειοβρογχικού εκ̟πλύµατος, υλικού αρθροκέντησης, υλικού απόξεσης επιπεφυκότα. Πρωτεϊνες 
οξείας φάσης και δυσπρωτεϊναιμίες.  
Ασκήσεις: Συγγραφή και χρήση τυ̟πο̟ποιηµένων διαδικασιών λειτουργίας, π̟οιοτικός έλεγχος και διασφάλιση 
ποιότητας διαγνωστικού εργαστηρίου. Προσδιορισµός δικτυοερυθροκυττάρων, µυελόγραµµα, ̟προσδιορισµός 
χρόνου π̟ροθροµβίνης, ενεργο̟ποιηµένης µερικής θροµβο̟πλαστίνης, αντιθροµβίνης, έλεγχος συµβατότητας και 
οµάδων αίµατος, εξέταση υγρού συλλογής, τραχειοβρογχικού εκ̟λύµατος, υλικού αρθροκέντησης και υλικού 
α̟πόξεσης ε̟πι̟εφυκότα. Αιµατολογικές και βιοχηµικές εξετάσεις σε µικρά θηλαστικά, ερ̟πετά και ̟πτηνά 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων, Χρήση e-class για επικοινωνία με 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 ώρες 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
- κατανοούν τα θέματα κλινικής διαγνωστικής σε ζωικά είδη πέραν των κατοικίδιων θηλαστικών  
- κατανοούν τις βασικές παραμέτρους των συστημάτων ποιότητας και της εφαρμογής τους στο κτηνιατρικό 
διαγνωστικό εργαστήριο 
- χρησιμοποιούν τα εργαστηριακά όργανα με ορθό τρόπο 
- αναπτύσσουν τυποποιημένες διαδικασίες και εργαστηριακά πρωτόκολλα 
-  υποστηρίζουν τη συμμόρφωση σε τυποποιημένες διαδικασίες και πρωτόκολλα 
Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης	
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Μελέτη ή συγγραφή 
εργασίας 

13 ώρες 

Σύνολο  26	ώρες	
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική. 
Αξιολόγηση: διαμορφωτική και συμπερασματική. 
Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 
Επίλυση προβλημάτων. 
ή 
Βιβλιογραφική εργασία και προφορική εξέταση 
Κριτήρια αξιολόγησης: ορθή απάντηση σε 50% των ερωτήσεων στη 
γραπτή εξέταση ή 50% στην προφορική εξέταση και αποδεκτή εργασία 
Προφορική σχετική ενημέρωση των φοιτητών. 

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 κλινική εργαστηριακή διαγνωστική 

 
  


