
Τίτλος Μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3105ΔΙΑ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3 έτος / Ε’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Χατζημπέη Έλενα 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (3 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Να γίνει κατανοητός ο ρόλος του διαιτολόγου στην διατροφική αγωγή της 

κοινότητας και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτός να παρεμβαίνει για 

την βελτίωση της ποιότητας της διατροφής. Επίσης να συμβουλεύει και να 

προτείνει διατροφικά μοντέλα έτσι ώστε να προλαμβάνει τις επιπτώσεις από 

την κακή διατροφή. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

- σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα διατροφικής παρέμβασης σε παιδιά 

και ενήλικες, τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες ατόμων.   

-γνωρίζει σημαντικά συμπεριφοριστικά / γνωστικά εργαλεία. 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Kαθορισμός του ρόλου του διαιτολόγου στη διατροφική αγωγή της 

κοινότητας.  

Εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης του πληθυσμού-Διατροφική 

εποπτεία.  

Μέθοδοι εκτίμησης της διατροφικής κατάστασης του πληθυσμού-

αξιολόγησης των αναγκών: Κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι. 

Ανθρωπομετρία.  



Δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας. Μέτρηση της πρόσληψης θρεπτικών 

συστατικών.  

Μελέτη της κατανάλωσης τροφίμων: Μέτρηση της κατανάλωσης 

τροφίμων. Μέτρηση των δαπανών διατροφής  

Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αγορές τροφίμων. Μελέτη 

της διαθεσιμότητας τροφίμων στην αγορά.  

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων: Διαιτητικές έρευνες. Έρευνες 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών.  

Φύλλα ισοζυγίου τροφίμων. Στατιστικές και απογραφές  

Επιδημιολογική προσέγγιση δίαιτας και νόσου (επιδημιολογικές έρευνες 

καρδιαγγειακών, καρκίνου και άλλων νοσημάτων).  

Μέτρα  (δείκτες ) της συχνότητας των νόσων: Απόλυτοι αριθμοί και 

αριθμοί σχετιζόμενοι με το μέγεθος του πληθυσμού. Δείκτες νοσηρότητας -

Επίπτωση και Επιπολασμός. Τρία μέτρα της συχνότητας των νόσων. Οι 

σχέσεις μεταξύ των τριών μέτρων. Αδρά και ειδικά μέτρα.  

Νόσος και Διάγνωση:  Συμπτώματα, σημεία και εργαστηριακά. 

Διαγνωστικά κριτήρια. Η ταξινόμηση των νόσων. Η αυθεντικότητα των 

διαγνώσεων.  

Ευαισθησία και Ειδικότητα: Ορισμοί. Συνέπειες κατά την εκτίμηση του 

επιπολασμού. Συνέπειες κατά την διαλογή ( screening ).  

Μέτρα σύγκρισης της συχνότητας των νόσων: Απόλυτες και σχετικές 

συγκρίσεις. Προτύπωση. Οφειλόμενη αναλογία. Συγκρίσεις βασισμένες σε 

διαφορετικά μέτρα νοσηρότητας.  

Δείκτες κινδύνου και αιτίες της νόσου: Δείκτες κινδύνου. Αιτίες της 

νόσου. 

Σχεδιασμός της έρευνας: Προοπτικές έρευνες ( cohort studies ). Έρευνες 

ασθενών μαρτύρων ( case- control studies ). Πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του σχεδιασμού μελετών.  

Αυθεντικότητα των επιδημιολογικών ερευνών: Εγκυρότητα και ακρίβεια. 

Η εγκυρότητα στις συγκρίσεις συχνότητας της νόσου. . 

Βασικές αρχές ανάλυσης των δεδομένων: Δείκτες νοσηρότητας. Δείκτες 

σύγκρισης της νοσηρότητας. 



Διατροφική εποπτεία: Ορισμός της διατροφικής εποπτείας. Αντικείμενο 

της διατροφικής εποπτείας.  

Μεθοδολογία της διατροφικής εποπτείας. Οργάνωση συστήματος 

διατροφικής εποπτείας.        

Διατροφική πολιτική: Τι είναι η διατροφική πολιτική.  

 Διατροφική πολιτική και πολιτική τροφίμων. Σχεδιασμός μιας διατροφικής 

πολιτικής. Καθορισμός των διατροφικών στόχων: Στόχοι σε επίπεδο 

θρεπτικών συστατικών.  

Στόχοι σε επίπεδο τροφίμων. Διαιτητικές οδηγίες προς τον πληθυσμό.  

Παρεμβάσεις και μέτρα για την εφαρμογή μιας διατροφικής πολιτικής: 

Σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων και επιλογή, αξιολόγηση της 

διατροφικής πολιτικής: Εξέταση των διατροφικών αναγκών στις 

ανθρώπινες κοινότητες και των υπηρεσιών που στοχεύουν στην κάλυψη 

αυτών. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφικής 

αγωγής και παρέμβασης.  

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 του κάθε μαθήματος. Η 

συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή και θα επιδιώκεται από 

τον καθηγητή του μαθήματος. Επίσης θα χρησιμοποιούνται ασκήσεις 

κατανόησης. 

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο 

1. Διατροφική αγωγή, Μανιός Γιάννης, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ,  2007 

 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. Σύγχρονη Διατροφή και Διαιτολογία, Δρ. Γ. Παπανικολάου, Αθήνα 

2002 

2. Διαιτολογία, Εκδόσεις Βήτα, Mary Courtney Moore, Τρίτη Έκδοση 

3. Θέματα Υγιεινής Τροφίμων και Διατροφής, Εκδόσεις Ίων 2004 

4. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ – Υγιεινή Διατροφή & Θεραπευτικές Δίαιτες, Εκδόσεις 

Έλλην, 1996, Έκτη Έκδοση  

 5.   Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Ρ. Δ. Ζηλίδης, University Studio Press, 



Θεσσαλονίκη                1995 

6.   Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία, Τριχόπουλος-Καλαποδάκη-

Πετρίδου 

7.   Εισαγωγή στη σύγχρονη Επιδημιολογία, A. Ahlbom, S. Norell, 

Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ 

8.   Γενική και Κλινική Επιδημιολογία, Δ. Τριχοπούλου, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 

Α.Ε. 

9. Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, A. Ahlbom, S. Norell,  εκδόσεις 

Λίτσας, 1992 

10. Προληπτική Ιατρική, Α. Τριχοπούλου, Δ Τριχόπουλος, εκδόσεις 

Παρισιάνος, 1990 

11. Γενετική και κλινική Επιδημιολογία, Δημήτρη Τριχόπουλου, Εκδόσεις 

Παρισιανού 

 

Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


