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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Λοιμώδη νοσήματα του νευρικού, πεπτικού, ουροποιητικού, αιμοποιητικού και κυκλοφορικού συστήματος, του 
δέρματος και των αρθρώσεων 
Θεωρητική διδασκαλία: Νοσήματα των ζώων από βακτήρια, ιούς και μύκητες (αιτιολογία, παθογένεια, 
οικολογία, επιδημιολογία, εργαστηριακή διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία, σχέση με τη δημόσια υγεία και σχετική 
νομοθεσία) που προσβάλουν το νευρικό, πεπτικό, ουροποιητικό, αιμοποιητικό και κυκλοφορικό σύστημα, το 
δέρμα και τις αρθρώσεις. 
Ασκήσεις: Επίδειξη παρουσίας λοιμωδών νοσημάτων (εκτός εκείνων του αναπνευστικού και αναπαραγωγικού 
συστήματος) σε ζώα με τη χρήση πολυμέσων και την επίσκεψη κτηνοτροφικών μονάδων και περιστατικών. 
Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών π.χ. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών-GIS, τεχνικές πολλαπλής 
(multiplex) διάγνωσης, για παρακολούθηση και πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων και την ανάπτυξη και 
εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
- περιγράφουν τη σχετική Νομοθεσία διαχείρισης των σημαντικότερων λοιμωδών νοσημάτων του νευρικού, 
πεπτικού, ουροποιητικού, αιμοποιητικού και κυκλοφορικού συστήματος, του δέρματος και των αρθρώσεων των 
παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς, ιδίως νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως 
-κατανοούν πλήρως και με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία των σημαντικότερων νοσημάτων του νευρικού, 
πεπτικού, ουροποιητικού, αιμοποιητικού και κυκλοφορικού συστήματος, του δέρματος και των αρθρώσεων των 
παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς 
- εφαρμόζουν διαφορική διαγνωστική προσέγγιση όσον αφορά λοιμώδη νοσήματα των υπό μελέτη 
συστημάτων, με τη χρήση στοιχείων κλινικής εικόνας, επιδημιολογίας, εργαστηριακών αποτελεσμάτων κτλ. για 
ορθή αιτιολογική διάγνωση  
- αποφασίζουν την προσέγγιση αντιμετώπισης λοιμωδών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως από τις αρμόδιες 
κτηνιατρικές αρχές με βάση τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του κάθε κρούσματος 
Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον	
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις/Ασκήσεις 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

Χρήση τεχνολογιών προβολής επιδείξεων με πολυμέσα, χρήσης 
ηλεκτρονικών quiz για την υποβοήθηση εκμάθησης των φοιτητών τόσο 
κατά τη πραγματοποίηση των παραδόσεων όσο και για την ατομική 
μελέτη (π.χ. Quizlet) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 ώρες 

Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις / Ασκήσεις 

26 ώρες 

Μελέτη 54 ώρες 

Σύνολο  100	ώρες	
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι Αξιολόγησης:  
Τελική Γραπτή Εξέταση επί της θεωρίας των διαλέξεων με συνδυασμό 
ερωτήσεων ανάπτυξης, σύντομης απάντησης και πολλαπλής επιλογής 
(100% τελικού βαθμού) 

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 τα λοιμώδη νοσήματα. 

 
  


