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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Θεωρητική διδασκαλία: Μεθοδολογία κλινικής εξέτασης παραγωγικών ζώων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο 
εκτροφής. Συνιστώμενες εργαστηριακές εξετάσεις. Διαφορική διάγνωση των συχνότερων κλινικών 
συμπτωμάτων. Οι βασικές αρχές κλινικής φαρμακολογίας στα παραγωγικά ζώα. Αρχές νοσοκομειακής 
περίθαλψης. Προληπτική κτηνιατρική και προγράμματα υγείας σε εκτροφές. Εμβολιακά και αντι̟παρασιτικά 
προγράμματα. Προδιαθέτοντες ̟παράγοντες νοσηρότητας σε επίπεδο εκτροφής.  
Ασκήσεις: Κλινική εξέταση παραγωγικών ζώων. Συγκράτηση. Υποδόριες, ενδομυϊκές και ενδοφλέβιες εγχύσεις. 
Αιμοληψία. Καθετηριασμός οισοφάγου. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης καθώς και στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
-κατανοούν τις βασικές αρχές κλινικής εξέτασης παραγωγικών ζώων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο 
εκτροφής.  
-εφαρμόζουν αρχές προληπτικής κτηνιατρικής, προγραμμάτων υγείας και βασικών αρχών κλινικής 
θεραπευτικής σε εκτροφές παραγωγικών ζώων. 
-οργανώνουν τη λίστα της διαφορικής διάγνωσης με βάση τα συχνότερα συμπτώματα των παραγωγικών ζώων.
 
Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης	
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Διαλέξεις, σεμινάρια 26 
Κλινική άσκηση 16 
Μελέτη 58 
Σύνολο  100	ώρες	

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

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 παθολογία παραγωγικών ζώων 

 
  


