
 

Τίτλος Μαθήματος ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  

Κωδικός 

Μαθήματος 

2204ΝΟΣΟ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2 έτος / Δ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Δράκου Κατερίνα 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (3 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

 

Στόχος Μαθήματος 
Να αποκτηθούν όλες οι απαραίτητες γνώσεις στην παθογένεια και την 

αντιμετώπιση νοσημάτων των συστημάτων του οργανισμού. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

-γνωρίζει τα αίτια των νόσων 

-γνωρίζει τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα νοσήματα των 

αρθρώσεων, τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, τις παθήσεις του 

ουροποιητικού συστήματος, τις παθήσεις ήπατος, τις δερματικές παθήσεις 

και τις παθήσεις του αίματος. 

-γνωρίζει τις νευρολογικές διαταραχές, τις ψυχικές παθήσεις και διαταραχές 

συμπεριφοράς. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Υγεία και νόσος. Διαγνωστικά κριτήρια. Ιατρικό ιστορικό.  

Γενικά αίτια των νόσων. Τρόποι μετάδοσης. Ανοσία.  

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία, ορρονοσία, αλλεργία).  

Λοιμώδη νοσήματα. Ιώσεις. Παρασιτώσεις. Μυκητιάσεις.  



 

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος (βρογχίτις, πνευμονία, βρογχικό 

άσθμα, φυματίωση πνεύμονα).  

Νοσήματα των αρθρώσεων, οστών και κολλαγόνου (ρευματικές παθήσεις, 

ουρική αρθρίτις, ρευματοειδής αρθρίτις, οστεοαρθρίτις). Οστεοπόρωση, 

οστεομαλακία. Ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτις, οξώδης 

πολυαρτιρίτις).  

Παθήσεις ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, 

επινεφριδίων, υπόφυσης).  

Παθήσεις ουροποιητικού συστήματος (νεφρίτις, πυελονεφρίτις, 

νεφρολιθίαση, κυστίτις).  

Παθήσεις ήπατος (ηπατίτις) �  

Δερματικές παθήσεις.  

Παθήσεις αίματος (αιμοσφαιρινοπάθειες, λευχαιμίες, αιμορραγική διάθεση, 

διαταραχές πήξης αίματος).  

Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη, αιτιολογία, πρώιμη διάγνωση, ηλικ. 

εκδηλώσεις, διαγνωστικές μέθοδοι, θεραπεία).  

Νευρολογικές διαταραχές (επιληψία, νοητική άνοια, νόσος Parkinson, 

νοσήματα μυών και κινητικών νευρώνων, σκλήρυνση κατά πλάκας).  

Ψυχικές παθήσεις και διαταραχές συμπεριφοράς 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος.  

Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο:  

1. CECIL Παθολογία (τόμοι Α και Β), Ιατρικές Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. CECIL Βασική παθολογία, Andreoli, Ιατρικές εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ 

2. Γενική παθολογία και Παθολογική Ανατομική, Κ.Σ. Παπαδημητρίου, 

Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ 

3. Roitts Essential Immunology, Roitt, 6th edition, Blackwell, 2001 



 

4. Kuby Immunology, Goldsby R.A., Kindt T.J, Osborne B.A., 4th edition 

W.H. Freeman & Co., 2000. 

5. Ιατρική μικροβιολογία και Ανοσολογία, Ιωάννης Κ. Παπαπαναγιώτου 

(τόμος Β), ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

6. Ανοσοβιολογία Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη Λ, Εκδόσεις University Studio 

Press A.E., 1987 

7. Μαθήματα Νοσολογίας, Γ. Καστρινάκης-Δ. Φούντου, ΣΒΙΕ 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση: 60% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


