
 

Τίτλος Μαθήματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι  

Κωδικός 

Μαθήματος 

2102ΣΔΦΚ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2ο έτος / Γ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Σουσάνα Παπαδοπούλου, Χατζημιχαήλ Γεωργία 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (1 ώρα) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (3ώρες) 

Στόχος Μαθήματος Το μάθημα αποσκοπεί στην πρώτη επαφή των φοιτητών με τις 

ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά, 

βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και ενέργεια στις διάφορες φάσεις 

ζωής του κάθε ατόμου. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να:  

-συντάξει διαιτολόγιο ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες στα 

διάφορα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Διατροφή κατά την κύηση και τον  θηλασμό: Μέγεθος σώματος και 

βάρος της μητέρας πριν από την εγκυμοσύνη. Αύξηση του βάρους της 

εγκύου. Κατανομή του επιπλέον βάρους σε διαφορετικούς ιστούς. Η 

παχυσαρκία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και οι συνέπειές της. 

Διατροφή πριν την κύηση. Διατροφή κατά την κύηση. Θερμιδικές απαιτήσεις, 

απαιτήσεις σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και βιταμίνες. Απαιτήσεις σε 

ανόργανα στοιχεία, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και νερό. 

Διατροφή κατά την βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία: Διατροφικές 

απαιτήσεις του βρέφους σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη και ενέργεια. 



 

Απαιτήσεις του βρέφους σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. 

Μέθοδοι διατροφής του βρέφους. Σύγκριση θηλασμού και τεχνητής 

διατροφής. Απογαλακτισμός - Αίτια εισαγωγής στερεών τροφών στα βρέφη. 

Πιθανά μειονεκτήματα από την πρόωρη εισαγωγή στερεών τροφών. 

Συστάσεις για την εισαγωγή συμπληρωματικών τροφών. Ενδοκρινολογικές 

μετατροπές στον πεπτικό σωλήνα μετά τη γέννηση. Διατροφικές διαταραχές 

της πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας.  

Διατροφή παιδιών ηλικίας 1-4 ετών, κατά την σχολική ηλικία, κατά την 

εφηβεία και διατροφικές διαταραχές κατά την ηλικία αυτή. 

Βασικές αρχές σχεδιασμού διαιτολογίου. Διατροφική αξιολόγηση. 

Αξιολόγηση ανθρωπομετρικών δεικτών. Στάδια σύνταξης διαιτολογίου. 

Ομάδες τροφίμων, Σύστημα Ισοδυνάμων Τροφίμων. Πίνακες σύνθεσης 

τροφίμων. Αξιολόγηση με Καμπύλες Ανάπτυξης. Μέθοδοι υπολογισμού της 

διαιτητικής πρόσληψης. Σχεδιασμός διαιτολογίου για φυσιολογική, 

παχύσαρκη και έφηβη έγκυο. Διαιτητική αντιμετώπιση εγκύων με αναιμία, 

υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακά νοσήματα, ναυτία, εμμετό, 

δυσκοιλιότητα, κλπ. Σχεδιασμός διαιτολογίου για τη θηλάζουσα, αλλά και το 

παιδί και τον εφήβο φυσιολογικού βάρους, υπέρβαρο/παχύσαρκου και 

υποθρεπτικού. Διατροφή για παιδιά προσχολικής ηλικίας (1 έως 3 ετών). 

Σχεδιασμός διαιτολογίου για παιδιά 3 έως 6 ετών και 6 έως 12 ετών. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εργαστηριακές 

ασκήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως στη τάξη και όταν κρίνεται 

αναγκαίο, θα γίνεται ανάθεση εργασιών και στο σπίτι. Η  συζήτηση και ο 

διάλογος μεταξύ καθηγητή και φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα 

είναι πάντοτε επιθυμητή. 

Το εργαστηριακό μέρος γίνεται στο εργαστήριο Τροφίμων αλλά και στο 

εργαστήριο Πληροφορικής.  Κάθε ομάδα εργάζεται στον πάγκο της, υπό την 

επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή, ενώ παράλληλα έχει στην διάθεσή της 

δείγματα ισοδυνάμων τροφίμων αλλά και το δείγμα της Μεσογειακής 

πυραμίδας για το σχεδιασμό σωστών και ισοζυγισμένων διαιτολογίων. Όλες 

οι ομάδες εργάζονται πάνω στο ίδιο θέμα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

καθηγητή. Η ανάλυση των διαιτολογικών σχημάτων που ετοιμάζουν οι 

φοιτητές στα πλαίσια ορισμένων μαθημάτων αναλύονται λεπτομερώς ως 



 

προς τη σύστασή τους, τη βοήθεια ειδικών λογισμικών διατροφής στο 

εργαστήριο Πληροφορικής. 

Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο:  

1. Διατροφή στα Στάδια της Ζωής, Επίκουρου καθηγητή Αντώνη 

Ζαμπέλα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης 

Διαιτολογίας-Διατροφής 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

2. Human Nutrition, Catherine Geissler et al, THOMSON 

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

Stump 

4. Nutrition and Diet therapy, Ruth A. Roth, Thomson 

5. Manual of Dietetic practice, Briony Thomas, Jacki Bishop, BLACKWELL 

6. Διατροφή βρέφους και παιδιού, Ι.Κ. Μαυρομιχάλης, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

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

έκδοση, Εκδόσεις  ΙΩΝ 

8.  A PRACTICAL GUIDE TO CHILD NUTRITION, Dare Ang , O’Donovan M, 

Publishers Thornes Ltd 

9. Πρακτικός οδηγός διατροφής των παιδιών, Angela Dare et al, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 

Α.Ε. 

10. A PRACTICAL GUIDE TO CHILD NUTRITION, Dare Ang , O’Donovan M, 

Publishers Thornes Ltd 

11. Διατροφή βρέφους και παιδιού, Ι.Κ. Μαυρομιχάλης, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

12. Πρακτικός οδηγός διατροφής των παιδιών, Angela Dare et al, 

ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. 

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

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


