
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 
 
Μεζνδνινγία έξεπλαο  

Σίηινο καζήκαηνο  Γηδάζθωλ 
εκηλάξην: 
Βαζηθέο αξρέο ζηαηηζηηθήο  
 

Τπεύζπλνο  
Ν. Παληαδήο 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο & Πεξηγξαθή δεδνκέλωλ- Ν. Παληαδήο  
Δηζαγωγή ζηα ζηαηηζηηθά παθέηα θαη ηε ρξήζε ηνπο.-Κ. Γεκαθνπνύινπ  

 

Αλάιπζε πνηνηηθώλ δεδνκέλωλ- Α. Αλαιπηήο 
Άζθεζε ζε Η/Τ γηα ηελ αλάιπζε πνηνηηθώλ δεδνκέλωλ- Α. Αλαιπηήο  

  

Αλάιπζε πνζνηηθώλ δεδνκέλωλ – Ν. Παληαδήο 
Άζθεζε ζε Η/Τ γηα ηελ αλάιπζε πνζνηηθώλ δεδνκέλωλ – Κ. Γεκαθνπνύινπ  

 

Μνληέια εμάξηεζεο/ παιηλδξόκεζεο κε πνιιέο αλεμάξηεηεο –Ν. Παληαδήο  
Δξκελεία απνηειεζκάηωλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο – Ν. Παληαδήο  

 

εκηλάξην:  
Μεζνδνινγία Έξεπλαο   

Τπεύζπλνο  
Γ. Αληωλνγεώξγνο  

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

Γ. Αληωλνγεώξγνο 

Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα Γ. Αληωλνγεώξγνο 

Σερληθέο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ζην ρώξν ηεο πγείαο Γ. Αληωλνγεώξγνο 
Κιηληθέο Γνθηκέο: ζρεδηαζκόο θαη αλάιπζε Ι. Νηάλαζεο- 

ηαζόπνπινο 

  



εκηλάξην: 
Σερλνινγία ηξνθίκωλ. Eπηδξάζεηο ζε κεηαβνιηθέο παξακέηξνπο 

Τπεύζπλνο  
Β. Καξαζάλνο  

Υεκεία Τδαηαλζξάθωλ. 
Άκπιν. Σξνπνπνηεκέλα άκπια θαη ξόινο ηνπο ζηελ αλάπηπμε λέωλ πξνϊόληωλ 

 

Μεραληθή ζρεδηαζκνύ ηξνθίκωλ: επίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλωλ ηδηνηήηωλ ηξνθίκωλ  

  
εκηλάξην: 
Η ηξέρνπζα έξεπλα γηα ηνλ δηαβήηε  

 

Αλάιπζε γνληδηώκαηνο ζην δηαβήηε Κ. Γθνύζθνπ  
Μεηακόζρεπζε βιαζηνθπηηάξωλ Μ. Ρνπκπειάθε 

Βηνδείθηεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο Ι. Παπαζωηεξίνπ  
πζηήκαηα ζπλερνύο θαηαγξαθήο γιπθόδεο – K. Μαξθάθεο 
Ο δξόκνο πξνο ην ηερλεηό πάγθξεαο K. Μαξθάθεο 

  
εκηλάξην: 
Οηθνλνκηθά ηεο πγείαο: παρπζαξθία, δηαβήηεο θαη επηπινθέο  

Τπεύζπλνο 
Κ. Αζαλαζάθεο  

Η παρπζαξθία θαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο ωο παξάγνληεο επηβάξπλζεο ηεο δαπάλεο πγείαο  
Γηεξεπλώληαο ηε ζρέζε θόζηνπο-νθέινπο ηωλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ δηαβήηε θαη ηεο παρπζαξθίαο: 
εκπεηξηθά δεδνκέλα 

 

Σεθκεξηωκέλε πνιηηηθή δεκόζηαο πγείαο: ε παρπζαξθία θαη ν δηαβήηεο ωο πξνηεξαηόηεηεο  
 

Δθπαίδεπζε ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φαξκαθνινγίαο 
  

Τπεύζπλνο  
Ι. Μνπξνύδεο  

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

Ι. Αλαζηαζίνπ 

 Δπίδεημε πεηξακαηηθνύ κνληέινπ απνκνλωζείζαο θαξδηάο  Ι. Μνπξνύδεο 
Δπίδεημε  in vivo κνληέινπ εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ κε απνιίλωζε αξηζηεξήο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο Ι. Μνπξνύδεο 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Μεηά από ζπλελλόεζε ζε πξωηλό ωξάξην: 
 

 Δθπαίδεπζε ζην Γηαβεηνινγηθό Δξγαζηήξην 
● κεηά από δηαρωξηζκό ζε 5 νκάδεο ηωλ 6 αηόκωλ επίδεημε εξεπλεηηθώλ κεζόδωλ: 
pulse wave velocity 
flow mediated dilatation 
NDS, VPT, NC-stat 
ηεζη Ewing, baroreflex sensitivity 
ABI, TBI, TcPO2 
θάκεξα βπζνύ  
κέηξεζε AGEs 
bioelectrical impedance analysis (πξνζδηνξηζκόο ιηπώδνπο ηζηνύ) 
έκκεζε ζεξκηδνκεηξία 
actiheart (κέηξεζε ελεξγεηαθήο δαπάλεο ζε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα) 
κέηξεζε ζπιαρληθνύ ιίπνπο  

Τπεύζπλνο Καζεγεηήο  
Α. Κόθθηλνο 

 Δθπαίδεπζε ζην Δξγαζηήξην 

 Υξήζε πεικαηνγξαθήκαηνο 

 Δπίδεημε πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο νξζνηηθώλ πεικάηωλ θαη ππνδεκάηωλ (CRO Walker, κπνηώλ 
θαη δηαθόξωλ ππνδεκάηωλ ζηνθ, modular, custom Made) 

Τπεύζπλνο  
Γ. Βαζηιείνπ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


