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Κωδικός 

Μαθήματος 

4102ΚΛΔΙ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

4 έτος / Ζ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Ελένη Χατζημπέη 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (4 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Απόκτηση βασικών γνώσεων για νοσήματα που σχετίζονται με τη διατροφή 

και τις διαιτητικές εκτροπές και απαιτούν ειδική θεραπευτική αγωγή ή 

προληπτική παρέμβαση σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης ή 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού. Βασικές θεωρητικές αρχές 

σύνταξης διαιτολογίου για παθολογικές καταστάσεις. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-αναγνωρίσει ή να προλάβει τυχόν παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό σε 

διατροφικά θέματα και να συντάξει διαιτολόγια ανάλογα με την παθολογική 

κατάσταση του κάθε ασθενούς. Η κλινική διαιτολογία σαν οντότητα αποτελεί 

εξειδίκευση της διαιτολογίας για την βαθύτερη κατανόηση των κλινικών 

παθολογικών καταστάσεων. 

Προαπαιτούμενα Κλινική Διαιτολογία Ι Συναπαιτούμενα  

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα: Παράγοντες κινδύνου για 

καρδιαγγειακά. σχέση δίαιτας και ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Στηθάγχη.  

Διαιτητικές συνήθειες και παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με 

καρδιαγγειακά νοσήματα. Διατροφική αντιμετώπιση. Υπερλιπιδαιμίες, 

υπερχοληστερολαιμίες, οικογενούς και μη αιτιολογίας. Διατροφική 

αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση. Διατροφική αξιολόγηση ασθενών με 



υπελιπιδαιμίες, εργαστηριακά-βιοχημικά ευρήματα, φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά, διάγνωση υπερλιπιδαιμιών, θεραπεία- διαιτητική και 

φαρμακευτική). Παχυσαρκία και υπέρταση-διατροφική παρέμβαση  

Διατροφή και παθήσεις του αναπνευστικού; Καρκίνος του 

αναπνευστικού συστήματος.  

Διατροφή και ψυχογενείς παρεκκλίσεις : Νευρωτική ανορεξία: ορισμός, 

επιδημιολογία, αιτιολογία, κλινική εικόνα, φυσιολογικά χαρακτηριστικά, 

εργαστηριακά ευρήματα, ενδοκρινολογικά ευρήματα, καρδιαγγειακές 

ανωμαλίες, διαγνωστικά κριτήρια, πρόγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Νευρωτική βουλιμία: ορισμός, επιδημιολογία, αιτιολογία, κλινική 

εικόνα,διαγνωστικά κριτήρια, θεραπευτική αντιμετώπιση.  

Διατροφή σε τραύματα, εγκαύματα, χειρουργικές επεμβάσεις και 

εμπύρετες καταστάσεις, μολυσματικές ασθένειες : Μεταβολικές 

αντιδράσεις του οργανισμού στο τραύμα. Διατροφή σε ασθενείς μετά το 

τραύμα ή χειρουργική επέμβαση. Διατροφή σε εμπύρετες καταστάσεις. 

Πυρετός σε βρέφη και παιδιά. Διατροφή για εγκαύματα. Φυσιολογικές 

επιδράσεις των σοβαρών εγκαυμάτων. Θεραπεία του εγκαύματος. 

Διατροφική αντιμετώπιση του εγκαυματία. Διατροφή για ασθενείς με ΗΙV.  

Διατροφή  σε κακοήθη νοσήματα : Η φύση του καρκίνου. Αιτίες. Σχέση 

μεταξύ τροφών και καρκίνου. Τα αποτελέσματα του καρκίνου. Καρκίνος του 

πεπτικού σωλήνα. Καρκίνος του μαστού. Καρκίνος των γενετικών οργάνων 

της γυναίκας. Καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος . Καρκίνος του 

προστάτη.  Αντιμετώπιση του καρκίνου. Διατροφή των καρκινοπαθών.  

Διατροφή και αναιμίες.  

Ειδικές μορφές διατροφής : Βασικές απαιτήσεις σε νερό, ωσμωτική πίεση 

διαλυμάτων, οξεοβασική ισορροπία ( αναπνευστική οξέωση, μεταβολική 

οξέωση, αναπνευστική αλκάλωση, μεταβολική αλκάλωση ).  

Ειδικές μορφές σίτισης, εντερική και παρεντερική σίτιση: Συμπληρωματική 

χορήγηση από το στόμα, σίτιση με καθετήρα και δίαιτες με καθορισμένη 

σύνθεση ( προβλήματα και επιπλοκές της ρινογαστρικής σίτισης, πρακτικές 

οδηγίες για ρινογαστρική σίτιση ). Γαστροστομία και νηστιδοστομία, ΜΕΘ 

(Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). 

Μεθοδολογία Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 



Διδασκαλίας 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. Κλινική διαιτολογία  και διατροφή με στοιχεία  Παθολογίας, Αντώνιος 

Ζαμπέλας,  Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, τόμοι Ι και ΙΙ 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2. Food, nutrition and diet therapy, Krause’s , 10th Edition, Maham, Escott-

Stump  

3. Manual of dietetic Practice- 3rd edition, Briony Thomas, Blackwell 

Publishing 

4.  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, Παπανικολάου Γεωργ, 5η 

έκδοση,  Εκδόσεις  

5. Nutrition and diet therapy, Ruth A. Roth, Thomson 

6. Understanding normal and clinical Nutrition, Rutles et al, Thomson 

7. Nutrition and diagnosis, Sylvia Escott, Related Care 

8. Μodern nutrition in health and disease, Maurice E. Shils et al, Lippincott 

Williams and Willkins  

9. Human Nutrition, Catherine Geissler et al, Elsevier 

10. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ, 7η 

έκδοση, Εκδόσεις  ΙΩΝ 

 

Προτεινόμενη Ηλεκτρονική βιβλιογραφία-Journals  

1. British Journal Of Nutrition 

2. European Journal of Clinical Nutrition 

Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 



Γλώσσα Ελληνική 

 


