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Σκοπός 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της μεθοδολογίας 

της έρευνας, του σχεδιασμού μελετών και να τους δώσει τα μέσα για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκπόνηση 

μικρής και μεγάλης κλίμακας ερευνητικών μελετών. 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 

 Αξιολογούν και να συζητούν με κριτικό τρόπο τα διαφορετικά είδη μελετών.  

 Αξιολογούν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τόσο των ποσοτικών όσο και των 

ποιοτικών μεθόδων έρευνας.  

 Κατανοούν τις βασικές αρχές και μεθόδους της Επιδημιολογίας και τη χρήση τους στην 

καθημερινή κλινική πράξη. 

 Κατανοούν και να ερμηνεύουν εις βάθος τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών 

και τον τρόπο παρουσίασης τους. 

 Διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα και να προχωρούν στο σχεδιασμό μελετών με 

στόχο να απαντήσουν σε αυτά. 

 Αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη μιας ερευνητικής εργασίας και ενός επιστημονικού 

άρθρου. 

 Συνθέτουν τη γνώση από διάφορες πηγές και να συντάσσουν ένα ερευνητικό 

ερωτηματολόγιο και ακαδημαϊκό κείμενο. 

 Να είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση στην 

απάντηση ενός ερευνητικού ερωτήματος. 

Περίγραμμα-Θεματικές ενότητες 

 Εισαγωγή στις μεθόδους ποιοτικής έρευνας & ποσοτικής έρευνας - Μέθοδοι 

δειγματοληψίας 

 Βασικές επιδημιολογικές έννοιες- Σχέση αιτία/ αποτελέσματος 

 Μέτρα συχνότητας της νόσου, μέτρα σχέσης- αποτελέσματος, δείκτες 

 Προτυποποίηση 

 Δευτερογενής Πρόληψη - προ συμπτωματικός έλεγχος διαλογής (screening) 

 Δημιουργία Ερωτηματολογίου – Χρήση αξιολογημένων εργαλείων διαλογής και δεικτών 

 Είδη επιδημιολογικών μελετών. Περιγραφικές -Συγχρονικές μελέτες.  Ανάλυση και 

ερμηνεία επιδημιολογικών δεδομένων στην ποσοτική έρευνα 

 Προοπτικές μελέτες- Αναδρομικές προοπτικές μελέτες-  

 Μελέτες ασθενών μαρτύρων 

 Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές- Παραδείγματα 

 Εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα- δημιουργία ποιοτικής ερευνητικής ερώτησης. 

 Ποιοτική μεθοδολογία και ανάλυση δεδομένων στην ποιοτική έρευνα. 



Μέθοδος διδασκαλίας- Διδακτικά μέσα 

Η μέθοδος διδασκαλίας του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής: 

 Διαλέξεις. 

 Παρουσίαση δημοσιευμένων μελετών και σχολιασμός τους. 

 Ασκήσεις που καλούνται να επιλύσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 Σχεδιασμός επιδημιολογικών μελετών από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. 

Τα εποπτικά μέσα που απαιτούνται είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής και βίντεο-προβολέας 

(projector). 
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Τελική γραπτή εξέταση. 
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