
 

Τίτλος Μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

2202ΔΙΑΞ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

 2έτος/ Δ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Τσελεγγίδης Αρσένιος 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) 

Στόχος Μαθήματος 
Το μάθημα στόχο έχει την εξοικείωση των διδασκομένων  με τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης και 

την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με σκοπό την 

οργάνωση της διατροφικής παρέμβασης. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

• περιγράφει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

της διατροφικής κατάστασης και να επιλέγει την καταλληλότερη 

μέθοδο αξιολόγησης ανάλογα με τη κάθε περίπτωση, 

• αξιολογεί  τα αποτελέσματα που προκύπτουν και να οργανώνει τη 

διατροφική παρέμβαση.  

• υπολογίζει τους δείκτες για την αξιολόγηση των ατόμων 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Διαδικασία αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης. 

Κλινική εξέταση. 



 

Μέθοδοι αξιολόγησης της σύστασης σώματος.  

Μεθοδολογία αξιολόγησης της διαιτητικής πρόσληψης.  

Μέθοδοι αξιολόγησης της σωματικής δραστηριότητας: 

Χρήση αιματολογικών, βιοχημικών και άλλων εργαστηριακών δεικτών για 

την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης καθώς επίσης και χρήση 

δεικτών για την αξιολόγηση της κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού σε 

πρωτεΐνες, ανόργανα στοιχεία (σίδηρο, ασβέστιο) και βιταμίνες.  

Διατροφική αξιολόγηση για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. 

Διατροφική αξιολόγηση στο νοσοκομειακό ασθενή.  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. 

Το εργαστηριακό μέρος γίνεται στο εργαστήριο Τροφίμων αλλά και στο 

εργαστήριο Πληροφορικής. Η ανάλυση των διαιτολογικών σχημάτων που 

ετοιμάζουν οι φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων αναλύονται λεπτομερώς 

ως προς τη σύστασή τους, τη βοήθεια ειδικών λογισμικών διατροφής στο 

εργαστήριο Πληροφορικής. 

Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο:  

Γιάννης Μανιός, Διατροφική Αξιολόγηση (2006), , Ιατρικές εκδόσεις, Π.Χ. 

Πασχαλίδης 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1. Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. New York, Oxford 

University Press, 2005.  

2.Manual of dietetic Practice, Briony Thomas Jacki Bishop, Blackwell 

3.Counselling skills for Dieteticians, Lydy Gable, Blackwell 

4.Nutrition and Dietetics, S.T.Byram, Churchill Livingstone 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 



 

 


