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Στόχοι του Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
-Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους Φοιτητές να κατανοήσουν τις βάσεις της
μικροβιολογίας μέσα από τη μελέτη των γενικών εννοιών της μικροβιολογίας, της δομής και της
ανάπτυξης των μικροοργανισμών (βακτήρια, ιούς κλπ) και τη σχέση τους με τον άνθρωπο.
-Το μάθημα στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους Φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της υγιεινής
στις ρυθμίσεις της υγειονομικής περίθαλψης και τις πρότυπες τεχνικές της Μικροβιολογίας που
χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση στα εργαστήρια. Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να:
• Διδαχθούν οι Φοιτητές την κατάλληλη ορολογία για να περιγράφουν τη δομή, την ανάπτυξη και τη
μολυσματικότητα των μικροοργανισμών.
• Αναλυθούν οι διάφορες ενδογενείς και εξωγενείς μηχανισμοί για τον έλεγχο της μόλυνσης από
παθογόνους μικροοργανισμούς.
• Κατανοηθούν οι αρχές των φυσικών και χημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και
την καταπολέμηση των λοιμώξεων από μικροοργανισμούς.
• Ενεργοποιηθούν οι Φοιτητές να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις για την υγεία και την υγιεινή
για μολυσματικές ασθένειες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• • Αναγνωρίζουν τους περισσότερο συχνούς μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες.
• Ονομάζουν τις μεγάλες ομάδες των βακτηρίων και των ιών και να διακρίνουν δομικές διαφορές και
διεργασίες της μόλυνσης των βακτηριδίων και ιών.
• Κατανοούν τις ανοσολογικές αποκρίσεις του σώματος στη διαδικασία της μόλυνσης από παθογόνα
μικρόβια και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών
ασθενειών.
• Αξιολογούν τις φυσικές και χημικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ανάπτυξης των
μικροοργανισμών και να εφαρμόζουν αυτή την κατανόηση σε σενάρια για την πρόληψη της μετάδοσης

και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών.
• Περιγράφουν τις κύριες δοκιμασίες της Μικροβιολογίας που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς
σκοπούς
• Αναγνωρίζουν την αιτία και το αποτέλεσμα των μεγάλων λοιμώξεις (δηλαδή λοιμώξεις του
ουροποιητικού συστήματος, λοιμώξεις του αναπνευστικού, σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις κ.α.)
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-Διαίρεση μικροοργανισμών
-Διαφορές προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων
-Ταξινόμηση
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
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