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  Μάζεκα: Μεζοδοιογία έρεσλας  
 

Τίηιος καζήκαηος  Γηδάζθωλ 
Σεκηλάρηο: 
Βαζηθές αρτές ζηαηηζηηθής  
 

Υπεύζσλε 
Καζεγήηρηα  
Κ. Καηζοσγηάλλε  

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο.  
Πεξηγξαθή δεδνκέλσλ.  
Δηζαγσγή ζηα ζηαηηζηηθά παθέηα θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

Κ. Καηζνπγηάλλε 
 

Κ. Γεκαθνπνύινπ 
Αλαιπζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ.  
T-test θαη εηζαγσγή ζηελ απιή θαη πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε (multiple linear regression). 

Ν. Παληαδήο 

Αλάιπζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ.  
Υ2 θαη κνληέια ινγαξηζκηζηηθήο εμάξηεζεο (logistic regression). 

Α. Αλαιπηήο 

πλζεηηθέο εθαξκνγέο κνληέισλ εμάξηεζεο/ παιηλδξόκεζεο θαη εξκελεία απνηειεζκάησλ. Ν. Παληαδήο 

  
Σεκηλάρηο:  
Μεζοδοιογία Έρεσλας   

Υπεύζσλος  
Γ. Αληωλογεώργος  

Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Τγείαο.  
Οη ζεζκηθέο θαη δενληνινγηθέο δηαζηάζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο έξεπλαο. 

Γ. Αλησλνγεώξγνο 

Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα Γ. Αλησλνγεώξγνο 
Κιηληθέο Γνθηκέο: ζρεδηαζκόο θαη αλάιπζε Γ. Αλησλνγεώξγνο 
Σερληθέο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ζην ρώξν ηεο πγείαο Γ. Αλησλνγεώξγνο 
  
Έξεπλεο επηζθόπεζεο – κεηά-αλάιπζε Γ. Αλησλνγεώξγνο 



Γεκνζηεύζεηο: δηαδηθαζία θαη δενληνινγία γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηνπο θξηηέο θαη ηνπο αλαγλώζηεο 
Σερληθέο θαη Πξνζεγγίζεηο ζηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ  
Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο  
Υξήζε πξνγξακκάησλ Η/Τ 

Γ. Αλησλνγεώξγνο 

Από ηελ έξεπλα ζηελ θιηληθή πξάμε Γ. Αλησλνγεώξγνο 
ύλνςε ηνπ ζεκηλαξίνπ Γ. Αλησλνγεώξγνο 
  
Σεκηλάρηο: 
Τετλοιογία ηροθίκωλ. Eπηδράζεης ζε κεηαβοιηθές παρακέηροσς 

Υπεύζσλος 
Καζεγεηής  
Β. Καραζάλος  

Υεκεία Τδαηαλζξάθσλ. 
Aκπιν. Σξνπνπνηεκέλα άκπια θαη ξόινο ηνπο ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 

Β. Καξαζάλνο 

Μεραληθή ζρεδηαζκνύ ηξνθίκσλ: επίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ 
ηξνθίκσλ 

Β. Καξαζάλνο 

  
Σεκηλάρηο: 
Η ηρέτοσζα έρεσλα γηα ηολ δηαβήηε  

 

Αλάιπζε γνληδηώκαηνο ζην δηαβήηε Μ. Γαδνύιε  
Μεηακόζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ Μ. Ρνπκπειάθε 
Βηνδείθηεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο Ι. Παπαζσηεξίνπ  
πζηήκαηα ζπλερνύο θαηαγξαθήο γιπθόδεο (Continuous Glucose Monitoring,CGM) Κ. Μαξθάθεο 
Ο δξόκνο πξνο ην ηερλεηό πάγθξεαο - πζηήκαηα ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 
(closed-loop insulin delivery systems) 

Κ. Μαξθάθεο 

  

Σεκηλάρηο: 
Οηθολοκηθά ηες σγείας: πατσζαρθία, δηαβήηες θαη επηπιοθές  

Υπεύζσλος  
Κ. Αζαλαζάθες  

Η παρπζαξθία θαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο σο παξάγνληεο επηβάξπλζεο ηεο δαπάλεο πγείαο Κ. Αζαλαζάθεο 
Γηεξεπλώληαο ηε ζρέζε θόζηνπο-νθέινπο ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ δηαβήηε θαη ηεο 
παρπζαξθίαο: εκπεηξηθά δεδνκέλα 

Κ. Αζαλαζάθεο 

Σεθκεξησκέλε πνιηηηθή δεκόζηαο πγείαο: ε παρπζαξθία θαη ν δηαβήηεο σο πξνηεξαηόηεηεο Γ. Κπξηόπνπινο  
 

Δθπαίδεσζε ζηο Δργαζηήρηο Πεηρακαηηθής Φαρκαθοιογίας 
  

Υπεύζσλος 
Καζεγεηής  
Ι. Μοσρούδες  

Δπίδεημε εξγαζηεξηαθώλ πεηξακαηηθώλ ηερληθώλ: ελδπκηθή αλνζνπξνζξόθεζε (Elisa ), 
αλνζνζπνηύπσζε (Western blot), ηερληθή  Luminex   

 

Δπίδεημε πεηξακαηηθνύ κνληέινπ απνκνλσζείζαο θαξδηάο   
Δπίδεημε  in vivo κνληέινπ εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ κε απνιίλσζε αξηζηεξήο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο  



 
Μεηά από ζπλελλόεζε ζε πξσηλό σξάξην: 
 

Δθπαίδεπζε ζην Γηαβεηνινγηθό Δξγαζηήξην 
  

Τπεύζπλνο 
Καζεγεηήο  
Α. Κόθθηλνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


