
 

Τίτλος 

Μαθήματος 

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3101ΒΑΚΔ 

Τύπος 

μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3 έτος / Ε’ εξάμηνο 

Όνομα 

Διδάσκοντα 

Χατζημπέη Έλενα 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (1 ώρα) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (3 

ώρες) 

Στόχος 

Μαθήματος 

Η γνωριμία με τις μεθόδους και τους δείκτες αξιολόγησης της 

διατροφικής κατάστασης του ασθενούς προκειμένου να γίνει έγκαιρη 

αναγνώριση της διατροφικής διαταραχής, της αντιμετώπισης και στη 

συνέχεια εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 

διαιτροφικής  παρέμβασης.  

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

-κατανοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ διατροφής και ασθένειας και την 

τροποποίηση των μεταβολικών μηχανισμών και των μεταβολικών 

απαιτήσεων 

 - κατανοεί την επίδραση αυτών των αλλαγών στον υπολογισμό των 

διατροφικών αναγκών των ασθενών 

Προαπαιτούμενα ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Συναπαιτούμενα Κανένα 



 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Κατανόηση της αλληλεπίδρασης της διατροφής και της ασθένειας, της 

διατροφής και της φαρμακευτικής αγωγής.  

Εκτίμηση των ενεργειακών και θρεπτικών αιτήσεων σύμφωνα με το 

μεταβολικό μοντέλο (στρες, σήψη, υπερκαταβολικές καταστάσεις). 

Παράγοντες κινδύνου υποθρεψίας σε ασθενείς και ιδιαίτερα σε 

νοσηλευόμενους ασθενείς. Επιπτώσεις της υποθρεψίας στα 

συστήματα του οργανισμού, στην πορεία του ασθενούς και στην 

έκβαση της ασθένειας.  

Αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των ασθενών ανάλογα με 

την ηλικία τους αλλά και την κατάσταση υγείας τους.  

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διατροφικής αγωγής.   

Θρεπτική αξιολόγηση του παιδιατρικού ασθενούς και της ανάπτυξής 

του.  Αρχές θρεπτικής υποστήριξης.  

Εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του γαστρεντερικού 

συστήματος. Εκτίμηση της ομοιόστασης των υδατανθράκων, λιπιδίων 

και πρωτεϊνών κατά την τεχνητή θρεπτική υποστήριξη.  

Εκτίμηση κατάστασης Fe, Ca, ηλεκτρολυτών και ανοσολογικής 

απάντησης κατά την τεχνητή θρεπτική υποστήριξη.  

Ειδικές δίαιτες. Εντερική διατροφή. Τεχνικές πρόσβασης εντέρου. 

Ειδικά διαλύματα. Εξοικείωση με τις επιλογές θρεπτικής υποστήριξης. 

Επιπλοκές τεχνητής διατροφής. Προφυλάξεις. Παρεντερική διατροφή. 

Προβιοτικά και φυτικές ίνες.       

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Λήψη ιατρικού ιστορικού. Αξιολόγηση θρέψης και εκτίμηση του 

κινδύνου υποθρεψίας  

Αξιολόγηση εργαστηριακών και κλινικών ευρημάτων.   

Αξιολόγηση ανθρωπομετρικών δεικτών και κατάταξη σε μεταβολικό 

μοντέλο.  



 

Αξιολόγηση βιοχημικών δεικτών θρέψης (υδατανθράκων, λιπών, 

πρωτεϊνών).  

Αξιολόγηση δεικτών κατάστασης μετάλλων, ηλεκτρολυτών, βιταμινών. 

Αξιολόγηση ανοσολογικής κατάστασης.  

Σύσταση σώματος (phase ange).  

Δυναμομετρία.  

Αναπνευστικό πηλίκο.  

Έμμεση θερμιδομετρία.  

Υπολογισμός ημερήσιων αναγκών ανάλογα με μεταβολική 

κατάσταση.  

Σχεδιασμός διαιτολογίου για ασθενείς με στρες, ασθενείς με σήψη, με 

άλλη υπερκαταβολική κατάσταση.  Εξοικείωση με τις μεθόδους της 

τεχνητής διατροφής (αντλίες καθετήρες, διαλύματα τεχνητής 

διατροφής).  

Οργανόγραμμα νοσοκομείου.  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μόνο εργαστηριακές ασκήσεις. Οι 

εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως στη τάξη και 

όταν κρίνεται αναγκαίο, θα γίνεται ανάθεση εργασιών και στο σπίτι.  

Το εργαστηριακό μέρος γίνεται στο εργαστήριο Τροφίμων αλλά και 

στο εργαστήριο Πληροφορικής.  Όλες οι ομάδες εργάζονται πάνω στο 

ίδιο θέμα σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή. Τα διαιτολόγια που 

ετοιμάζουν οι φοιτητές αναλύονται λεπτομερώς ως προς τη σύστασή 

τους, τη βοήθεια ειδικών λογισμικών διατροφής στο εργαστήριο 

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

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 
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