
 

Τίτλος Μαθήματος  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3102ΔΙΔΥ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3Ο έτος/ Ε’ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Περίκκου Αναστασία 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (3 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

 

Στόχος Μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις 

απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση και πρόληψη θεμάτων 

που αφορούν τη Δημόσια Υγεία. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

-αναγνωρίζει τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του 

διατροφικού μοντέλου ενός πληθυσμού 

-γνωρίζει τα προβλήματα της παγκόσμιας διατροφής  

-επεξηγεί τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις ασθένειες της 

σύγχρονης κοινωνίας και πως αυτοί επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία 

-γνωρίζει για τις στρατηγικές-πρακτικές διατροφικής πολιτικής, που 

εφαρμόζονται με στόχο την βελτίωση του επιπέδου υγείας της χώρας. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Διατροφική Επιδημιολογία- σχέση διαφόρων χαρακτηριστικών των 

ατόμων με την υγεία  

Οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί κ.α. παράγοντες που 



 

επιδρούν στη διαμόρφωση του διατροφικού μοντέλου ενός 

πληθυσμού 

Μέτρηση και περιγραφή της νοσηρότητας και της θνησιμότητας και 

έλεγχος των χρονικών εξελίξεων ανά το παγκόσμιο  

Μοντέλα και τάσεις κατανάλωσης σε Ευρωπαϊκές και 

υπανάπτυκτες χώρες-Συγκρίσεις. 

Διατροφικά πρότυπα και υγεία 

Μελέτη παρεμβάσεων σε ομάδες, αναφορικά με τα πιο πάνω 

θέματα 

Εθνικές και Διεθνείς στρατηγικές - πρακτικές για την εφαρμογή 

των δράσεων της Δημόσιας Υγείας  

Αναζήτηση και μελέτη στοιχείων από βάσεις δεδομένων WHO, 

FAO, OECD 

Σύγχρονα προβλήματα Δημόσιας Υγείας π.χ γήρανση του 

πληθυσμού, ψυχική υγεία, χρόνιες ασθένειες, ρύπανση 

περιβάλλοντος 

 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου χρειάζεται 

για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών. Στα πλαίσια του 

μαθήματος θα διεξαχθούν και παρουσιάσεις από τους φοιτητές. 

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο 

1.Διατροφή και Δημόσια Υγεία, M. Gibney, B. Margetts, J Kearney, L.Arab, 

2009 

Eπιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2.Practical Public Health Nutrition – Hughes, Roger, Εκδόσεις 2010 

3.Public health Nutrition: from principles to practice – edited by Mark 



 

Lawrence & Tony Woesley , Εκδόσεις 2010 

4.Counseling skills for dietitians – Glable, Judy, 2η Έκδοση 2007 

5.Communication and education Skills for dietetic Professionals, Betsey B., 

Hali Richard, Julie O Sullivan, 2003, publishers Lippincott Williams & 

Wikkins Fourte 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση: 60% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


