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Τίτλος ΠΜΣ: Εµβολιασµοί κ

Έδρα ΠΜΣ: Σχολή Επιστηµών Υγείας / 

Νοµοθεσία: Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
λοιµώξεων σε παιδιά και εφήβους» διέπεται από τις διατάξεις του

Τίτλος απονεµόµενου Μ∆Ε
πρόληψη λοιµώξεων σε παιδιά και εφήβους
childhood and adolescence” 

Αντικείµενο - Σκοπός: Σκοπός του 
δεξιοτήτων σε ζητήµατα πρόληψης των λοιµώξεων και εµ
την παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι θεµατικές ενότητες 
προγράµµατος καλύπτουν σφαιρικά θεωρία 
λοιµώξεων από την αφετηρία
πρακτική εφαρµογή, την κριτική
πεδία επιδηµιολογίας, φυσιολογίας και 

Το γνωστικό αντικείµενο του Προγράµµατος εµπίπτει στην ειδικότητα της Παιδιατρικής
συµπεριλαµβάνει και πεδία 
Περίθαλψης και ∆ηµόσιας Υγείας. Τ
(κυρίως παιδιάτρους, γενικούς 
αποφοίτους Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
εξωτερικού. Η δοµή και λειτουργία του 
εργαζόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
και χρήση τεχνολογίας για συµµετοχή από απόσταση).

 

Άρθρο 2 / Όργανα ΠΜΣ & αρµοδιότητες τους

 

Όργανα ΠΜΣ και αρµοδιότητές τους. 
Σπουδών και Συντονιστική Επιτροπή

Ο ∆ιευθυντής Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες
του Προγράµµατος, είναι υπεύθυνος για την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργ
τους, β) εισηγείται στη ΓΣΕΣ,
και της ΣΕ και δ) κατ’ εξουσιοδότηση της ΣΕ ή της ΓΣΕ
και διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων. 

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Σπουδών
αρµοδιότητες µε το ∆ιευθυντή Σπουδών.

Ο ∆ιευθυντής και ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Σπουδών ορίζονται από τη ΓΣΕΣ 
έχουν διετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης

Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από 
ΓΣΕΣ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης  και είναι αρµόδια για την 
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Άρθρο 1 / Γενικά 

και Πρόληψη Λοιµώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Σχολή Επιστηµών Υγείας / Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εµβολιασµοί 
λοιµώξεων σε παιδιά και εφήβους» διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/2008

Τίτλος απονεµόµενου Μ∆Ε: Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε) «
ε παιδιά και εφήβους», “Vaccination and prevention

”  

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η 
σε ζητήµατα πρόληψης των λοιµώξεων και εµβολιασµών σε παιδιά και 

την παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι θεµατικές ενότητες 
καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη του εµβολιασµού και της πρόληψης των 

ν αφετηρία και τη στρατηγική των προγραµµάτων εµβολιασµών, ως 
κριτική των εµβολιασµών και των µέτρων πρόληψης

πεδία επιδηµιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εµβολίων και των λοιµώξεων

Το γνωστικό αντικείµενο του Προγράµµατος εµπίπτει στην ειδικότητα της Παιδιατρικής
συµπεριλαµβάνει και πεδία Λοιµωξιολογίας, Ανοσολογίας, Βιοπαθολογίας, 
Περίθαλψης και ∆ηµόσιας Υγείας. Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε Επαγγελµατίες Υγείας, 

ενικούς ιατρούς, παθολόγους, επισκέπτριες υγείας, νοσηλευτές, µαίες), 
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ελλάδας και του 

δοµή και λειτουργία του Προγράµµατος είναι σχεδιασµένη µε τρόπο φιλικό για 
µεταπτυχιακούς φοιτητές (κατάλληλες ηµέρες και ώρες διδασκαλίας, 

χρήση τεχνολογίας για συµµετοχή από απόσταση). 

Άρθρο 2 / Όργανα ΠΜΣ & αρµοδιότητες τους

Όργανα ΠΜΣ και αρµοδιότητές τους. ∆ιευθυντής ΠΜΣ, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 
Σπουδών και Συντονιστική Επιτροπή (Ν. 3685/2008). 

έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες α) συγκαλεί τη ΣΕ και την Ολοµ
είναι υπεύθυνος για την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργ

Σ, γ) είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των αποφάσεων της ΓΣΕ
εξουσιοδότηση της ΣΕ ή της ΓΣΕΣ συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη 

και διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων.  

ντής Σπουδών, σε περίπτωση κωλύµατος του ∆ιευθυντή
το ∆ιευθυντή Σπουδών. 

Ο ∆ιευθυντής και ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Σπουδών ορίζονται από τη ΓΣΕΣ 
διετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης. 

Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τουλάχιστον 5 µέλη ∆ΕΠ τα οποία 
Σ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης  και είναι αρµόδια για την 

 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ  ΕΦΗΒΟΥΣ   

Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Εµβολιασµοί και πρόληψη 
08. 

«Εµβολιασµοί και 
prevention of infections in 

η προαγωγή της γνώσης και η  κτήση 
βολιασµών σε παιδιά και εφήβους µε 

την παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι θεµατικές ενότητες του 
και της πρόληψης των 

τη στρατηγική των προγραµµάτων εµβολιασµών, ως την 
και των µέτρων πρόληψης και σχετικά 

ς των εµβολίων και των λοιµώξεων. 

Το γνωστικό αντικείµενο του Προγράµµατος εµπίπτει στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, αλλά 
Ανοσολογίας, Βιοπαθολογίας, Πρωτοβάθµιας 

Επαγγελµατίες Υγείας, 
, νοσηλευτές, µαίες), 
της Ελλάδας και του 

είναι σχεδιασµένη µε τρόπο φιλικό για 
(κατάλληλες ηµέρες και ώρες διδασκαλίας, πρόβλεψη 

Άρθρο 2 / Όργανα ΠΜΣ & αρµοδιότητες τους 

∆ιευθυντής ΠΜΣ, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 

Ε και την Ολοµέλεια 
είναι υπεύθυνος για την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών 

των αποφάσεων της ΓΣΕΣ 
Σ συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη 

σε περίπτωση κωλύµατος του ∆ιευθυντή, έχει τις ίδιες 

Ο ∆ιευθυντής και ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Σπουδών ορίζονται από τη ΓΣΕΣ της Σχολής και 

ΕΠ τα οποία ορίζονται από τη 
Σ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης  και είναι αρµόδια για την 
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παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος και τις εισηγήσεις στη 
ΓΣΕΣ σχετικά µε το Πρόγραµµα. 

Η Ολοµέλεια του ΠΜΣ αποτελείται από το σύνολο των διδασκόντων του Προγράµµατος 
ανεξαρτήτως Τµήµατος ή Πανεπιστηµίου προέλευσης. Συνέρχεται µετά από απόφαση της ΣΕ 
και µπορεί να εκφέρει γνώµη για θέµατα που αφορούν το Πρόγραµµα. Οι αποφάσεις της 
Ολοµέλειας λαµβάνονται υπόψη στις συνεδριάσεις της ΣΕ.  

 

Άρθρο 3 / Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

 

Επιλογή Φοιτητών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ: (α) Πανεπιστηµίου της 
ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής προερχόµενοι από τα Τµήµατα Ιατρικής, 
Νοσηλευτικής και άλλων τµηµάτων ή σχολών µε συναφή αντικείµενα, ενδεικτικά  
αναφέρονται τα Τµήµατα Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής (β) Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου 
τίτλου της αλλοδαπής προερχόµενοι από τα Τµήµατα Νοσηλευτικής, Επισκεπτριών Υγείας, 
Μαιευτικής και άλλων Τµηµάτων συναφών αντικειµένων.  

Αριθµός Εισακτέων. Ο αριθµός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 
φοιτητές ανά έτος. 

Προϋποθέσεις εγγραφής. Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου 
Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιµου τίτλου AEI του Εξωτερικού. Οι 
υποψήφιοι επιλέγονται µε κριτήρια (ν.3685/2008, άρθρο 4,1.α) που περιλαµβάνουν α) βαθµό 
πτυχίου, β) βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το αντικείµενο του ΠΜΣ, γ) 
τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, δ) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, ε) τεκµηρίωση 
επαρκούς γνώσης της Αγγλικής και στ) το αποτελέσµατα συνέντευξης που αποβλέπει στη 
διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου για το αντικείµενο του Προγράµµατος και 
της γενικής κατάρτισης και επιστηµονικής επάρκειας του υποψηφίου. Αίτηση µπορούν να 
υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά 
πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραµµα (Σεπτέµβριος κάθε 
έτους). 

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή των 
φοιτητών είναι η Επιτροπή Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που αποτελείται από µέλη 
της ΣΕ, και βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα τουλάχιστον 5 από τα µέλη της.  

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση 
υποψηφιότητας είναι: 1) αίτηση συµµετοχής, 2) αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό 
Ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ για πτυχιούχους ΑΕΙ του Εξωτερικού, 3) Πιστοποιητικό Σπουδών µε 
αναλυτική βαθµολογία, 4) Βιογραφικό Σηµείωµα, 5) Πιστοποιηµένη γνώση Ξένης Γλώσσας, 5) 
συστατικές επιστολές (2). 

∆ιαδικασία επιλογής. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται τον Απρίλιο-Μάιο του προηγούµενου 
ακαδηµαϊκού έτους και ολοκληρώνεται µε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία 
συνεκτιµώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη και λαµβάνοντας 
υπόψη τα  αποτελέσµατα της συνέντευξης των υποψηφίων καταρτίζει τον πίνακα των 
επιτυχόντων και επιλαχόντων. Η διαδικασία επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ της Σχολής. Ένσταση  
µπορεί να γίνει µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. Η 
ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και συγκεκριµένη, εξετάζεται από τη ΣΕ του 
Προγράµµατος, η οποία γνωµοδοτεί για την ένσταση προς τη ΓΣΕΣ. Η ένσταση και η 
γνωµοδότηση της ΣΕ εξετάζονται από τη ΓΣΕΣ κατά τη συνεδρίαση επικύρωσης της λίστας 
των επιτυχόντων και η απόφαση της ΓΣΕΣ για το θέµα είναι οριστική.  

∆ιαδικασία εγγραφής - αναστολή φοίτησης. Η εγγραφή στο Πρόγραµµα γίνεται 2 
εβδοµάδες πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν µε 
αίτησή τους άδεια αναστολής της παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της εκπόνησης της 
µεταπτυχιακής εργασίας. Η αναστολή χορηγείται µε εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ, 
και δεν µπορεί να έχει διάρκεια µεγαλύτερη των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων. 
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Υποτροφίες. Το ΠΜΣ δύναται να προσφέρει µια υποτροφία κάθε χρόνο σε ένα µεταπτυχιακό 
φοιτητή. Η δυνατότητα παροχής υποτροφίας θα εξετάζεται και θα ανακοινώνεται στην έναρξη 
κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Τα κριτήρια παροχής της υποτροφίας θα είναι κοινωνικά (διαµονή 
µακριά από τον τόπο διεξαγωγής του ΠΜΣ και ακαδηµαϊκά (σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση 
για ένταξη στο ΠΜΣ). 

∆ιδάσκοντες. ∆ιδάσκοντες στο Πρόγραµµα θα είναι µέλη ∆ΕΠ µε συναφή µε το αντικείµενο 
του προγράµµατος γνωστικά αντικείµενα από την Ιατρική Σχολή ή άλλα Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και άλλων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επίσης θα 
διδάξουν ως συνεργάτες επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε εµπειρία και 
γνώση στο αντικείµενο του Προγράµµατος και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α).  

 

 

Άρθρο 4. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

∆ιάρθρωση προγράµµατος - χρονοδιάγραµµα  

Χρονική διάρκεια σπουδών. Προσδιορίζεται σε 3 διδακτικά εξάµηνα. Το πρώτο και το 
δεύτερο εξάµηνο θα αφορούν στην παρακολούθηση µαθηµάτων, φροντιστηρίων, σεµιναρίων 
και το τρίτο στην εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. 

Πρόγραµµα σπουδών - γενικά. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική ή/και Αγγλική 
γλώσσα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση µέρους 
των µαθηµάτων µπορεί να προσφέρεται και ηλεκτρονικά, µετά από σχετική εισήγηση των 
υπευθύνων των µαθηµάτων και της ΣΕ του Προγράµµατος και τη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ.   

Για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος απαιτούνται 3 υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού στο 
χειµερινό εξάµηνο, τουλάχιστον 5 επιλογής, 2 από την 1η ενότητα και 1 από τις ενότητες 2-4, 
και 1 υποχρεωτικό µάθηµα-εντατικό Σεµινάριο στο εαρινό εξάµηνο, συνολικά τουλάχιστον 9 
µαθήµατα. Τα µαθήµατα θα περιλαµβάνουν διαλέξεις, φροντιστήρια και εικονικά εργαστήρια 
και το περιεχόµενό τους παρουσιάζονται παρακάτω. Ο ελάχιστος αριθµός µεταπτυχιακών 
φοιτητών που χρειάζεται να παρακολουθήσουν ένα µάθηµα για να προσφερθεί είναι τρεις (3). 

Οι εξετάσεις στα µαθήµατα του πρώτου και δεύτερου εξαµήνου είναι γραπτές. Οι εξεταστικές 
περίοδοι ορίζονται στο τέλος του κάθε εξαµήνου. Στο τέλος του Εαρινού εξαµήνου του 
Προγράµµατος Σπουδών οι φοιτητές ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των µαθηµάτων µε  
εντατικό Σεµινάριο διάρκειας µιας εβδοµάδας µε συµµετοχή των διδασκόντων του 
Προγράµµατος και προσκεκληµένων οµιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και µε 
αξιολόγηση των φοιτητών. Στη διάρκεια του Εαρινού Σεµιναρίου, το οποίο θα περιλαµβάνει 
και εκδηλώσεις συνάντησης µε αποφοίτους του Προγράµµατος και κοινωνικό πρόγραµµα, θα 
δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ανταλλάξουν απόψεις µε συναδέλφους και 
διδάσκοντες και να λάβουν κατευθύνσεις για τη µεταπτυχιακή τους εργασία. Στο τέλος του 
Σεµιναρίου θα γίνεται αξιολόγηση του Προγράµµατος από τους φοιτητές µε χρήση 
ερωτηµατολογίου και προφορικής συνέντευξης ενώπιον επιτροπής διδασκόντων που θα 
ορίζεται από τη ΣΕ.  

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των 
δύο εξαµήνων κάθε  φοιτητής έχει υποχρέωση εκπόνησης Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής 
εργασίας µε θέµα θεωρητικό ή κλινικό ή εργαστηριακό σε εργαστήριο που επιλέγεται σε 
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα διδάσκοντα. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής συνεργάζεται µε 
ένα επιβλέποντα καθηγητή και δύο συνεπιβλέποντες για την επιλογή του θέµατος και την 
παρακολούθηση της έρευνας. Ο επιβλέπων και οι συνεπιβλέποντες είναι  διδάσκοντες στο 
Πρόγραµµα και µέλη ∆ΕΠ ή ΕΠ ΤΕΙ. H αξιολόγηση της ∆ιπλωµατικής γίνεται από τριµελή 
Εξεταστική Επιτροπή και η βαθµολογία δίδεται µετά από την παρουσίασή της. Η διάρκεια 
εκπόνησης της µεταπτυχιακής εργασίας (έρευνα, συγγραφή και παρουσίαση αποτελεσµάτων) 
ορίζεται σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο. 
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Αξιολόγηση µεταπτυχιακών φοιτητών. Η αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών 
φοιτητών γίνεται µε βαθµολογική κλίµακα όµοια µε αυτή των προπτυχιακών σπουδών 
(κλίµακα 1-10). Ο τελικός βαθµός υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο του 
αθροίσµατος της βαθµολογίας των επιµέρους µαθηµάτων και της Μεταπτυχιακής 
∆ιπλωµατικής Εργασίας, ανάλογα µε τα ECTS που αντιστοιχούν σε καθένα από 
αυτά. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση ενός µαθήµατος υπάρχει το δικαίωµα της 
επανεξέτασης. 

 

∆υνατότητα µαθηµάτων εξ αποστάσεως. Υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή και εµπειρία για 
να αξιοποιηθεί και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον υπάρξει 
ενδιαφέρον και η ΣΕ του Προγράµµατος καταθέσει στη ΓΣΕΣ εισήγηση µε τις τροποποιήσεις 
του Προγράµµατος Σπουδών. Το ΠΜΣ προβλέπεται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη 
δυνατότητα αυτή καθώς απευθύνεται και σε εργαζόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές και 
στοχεύει στην προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό. Θα χρησιµοποιηθούν όλες οι 
κατάλληλες διαδικτυακές εφαρµογές ηλεκτρονικής αποθήκευσης και κοινής χρήσης και 
επεξεργασίας αρχείων και οργάνωσης συναντήσεων. 

Η ΣΕ του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος µπορεί να εισηγείται στη ΓΣΕΣ για την τροποποίηση 
του Προγράµµατος Σπουδών, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη βελτίωσή του. 

 

Μαθήµατα που µπορούν να προσφερθούν (τίτλος και περιεχόµενο) 

Υποχρεωτικά Μαθήµατα  

ΕΜΒ-101. Εισαγωγή στα εµβόλια και τους εµβολιασµούς. Έννοιες και ιστορία 
εµβολιασµού και εµβολίων. Πρόληψη λοιµώξεων: βασικές αρχές. Ηθικά ζητήµατα ατοµικών 
δικαιωµάτων και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας. Εµβόλια και διαδίκτυο (ιστότοποι 
καταγραφής, ενηµέρωσης, συζήτησης, κριτικής). Κριτική και αµφισβήτηση των εµβολίων. 

ΕΜΒ-102. Τα εµβόλια στην πράξη. Το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών της Ελλάδας και 
άλλων χωρών. Εµβολιασµοί σε έκτακτες περιπτώσεις. Αναπλήρωση χαµένων δόσεων. 
Συντήρηση και χειρισµός εµβολίων. Συνήθεις παρανοήσεις και στερεοτυπίες. Αντενδείξεις και 
παρενέργειες. Συντονισµός οµάδων και υπηρεσιών εµβολιασµού. Εκπαίδευση του κοινού. 

ΕΜΒ-103. Πρόληψη λοιµώξεων. Βασικές αρχές Επιδηµιολογίας και µετάδοσης των 
λοιµωδών νοσηµάτων. Προφύλαξη από λοιµώξεις, γενικά και ειδικά µέτρα, αρχές 
χηµειοπροφύλαξης. Πρόληψη πριν και µετά την έκθεση σε παθογόνα σε επίπεδο ατόµου, 
οικογένειας και κοινότητας. 

ΕΜΒ-201. Εαρινό Εντατικό Σεµινάριο: Εµβολιασµοί και πρόληψη Λοιµώξεων 
(“Vaccination and prevention of infections: a brainstorming course”). Θεωρητική 
διδασκαλία και συζήτηση για κρίσιµα κεφάλαια της ύλης του Προγράµµατος. Οµάδες 
εργασίας. Συζήτηση για θέµατα µεταπτυχιακής εργασίας. Αξιολόγηση των φοιτητών. 
Αξιολόγηση του Προγράµµατος από τους φοιτητές. 

 

Μαθήµατα Επιλογής 

1η ενότητα «Θέµατα εµβολίων» (ΕΜΒ-210 έως ΕΜΒ-214)  

ΕΜΒ-210. Φυσιολογία και ανοσολογία των εµβολίων. Πώς λειτουργούν τα εµβόλια: 
βασικές αρχές ανοσολογίας. Εµβόλια από ζώντες οργανισµούς, αδρανοποιηµένα, συζευγµένα. 
Ανοσιακή µνήµη, ανοσιακή «καταπόνηση». Ανοσολογική βάση ανεπιθύµητων ενεργειών. 

ΕΜΒ-211. Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των εµβολίων. Μελέτες 
αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας, επιτήρηση ασφάλειας µετά την εφαρµογή του εµβολίου. 
Αντενδείξεις εµβολίων: απόλυτες και σχετικές. Ανεπιθύµητες ενέργειες. Έκδοχα εµβολίων. 
Πρακτικές δεξιότητες στους εµβολιασµούς: τεχνική εµβολιασµών (φροντιστήριο). 
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ΕΜΒ-212. Εµβόλια σε ενήλικες, στην κύηση και σε ειδικές οµάδες. Εµβόλια σε 
νεογνά, εγκύους, ανοσοκατασταλµένους ασθενείς ή επί πρόσφατης λήψης ανοσοσφαιρινών. 
Εµβόλια σε χρόνιους ασθενείς και κοινωνικές οµάδες υψηλού κινδύνου. Εµβόλια σε κοινότητες 
υψηλού συγχρωτισµού (ιδρύµατα, συνθαλαµισµός). Εµβολιαστικό πρόγραµµα ενηλίκων και οι 
ιδιαιτερότητες στην προσέγγιση του ενήλικος. Εµβολιασµοί εκτάκτων καταστάσεων. 

ΕΜΒ-213. Εµβόλια για µη λοιµώδη νοσήµατα. Εµβόλια στην αντιµετώπιση µη λοιµωδών 
νοσηµάτων και του καρκίνου: Σκεπτικό, µελέτες, κλινική εφαρµογή, παρόν και µέλλον. 

ΕΜΒ-214. Νέα εµβόλια. Εµβόλια φυµατίωσης, HIV, στρεπτόκοκκου, άλλων παθογόνων. 
Εµβόλια για παλιά και νέα ή επανεµφανιζόµενα λοιµώδη νοσήµατα. Άλλα εµβόλια του 
µέλλοντος. 

2η ενότητα «Εµβόλια και κοινωνία» (ΕΜΒ-215 έως ΕΜΒ-217)  

ΕΜΒ-215. Εµβόλια και κοινωνία. Η διστακτική οικογένεια και η προσέγγισή της. 
Πληθυσµιακές οµάδες µε θρησκευτικές – φιλοσοφικές αντιρρήσεις. Ζητήµατα προστασίας της 
κοινότητας µε τους ατοµικούς εµβολιασµούς. Η έννοια της ανοσίας της αγέλης. 

ΕΜΒ-216. Αντιεµβολιαστικές τάσεις και κριτική των εµβολίων. Η ιστορία του 
αντιεµβολιαστικού κινήµατος. ∆ιδάγµατα από την ιστορία επιδηµιών και πανδηµιών. 
Επιχειρήµατα υπέρ και κατά των εµβολίων: επιστηµονικές και ηθικές πτυχές.  

ΕΜΒ-217. Ο εµβολιασµός των Επαγγελµατιών Υγείας. Η σηµασία του εµβολιασµού 
στους Υγειονοµικούς. Ηθικά ζητήµατα για τον ίδιο τον Επαγγελµατία Υγείας και τους ασθενείς 
του. Συστάσεις Επιστηµονικών Εταιρειών. Νοµοθεσία στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 

3η ενότητα «Θέµατα πρόληψης λοιµώξεων» (ΕΜΒ-218 έως ΕΜΒ-220)  

ΕΜΒ-218. Πρόληψη λοιµώξεων σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, σχολεία, οµαδική 
διαβίωση. Μέτρα Υγιεινής για εκπαιδευτικούς και µαθητές πριν και µετά την έκθεση σε 
παθογόνα. Χειρισµός κρουσµάτων στο σχολικό περιβάλλον. Εκπαίδευση εργαζοµένων. 
Ενηµέρωση οικογένειας και υγειονοµικών υπηρεσιών.   

ΕΜΒ-219. Πρόληψη λοιµώξεων µετά την έκθεση σε παθογόνα και σε ταξιδιώτες. 
Χηµειοπροφύλαξη για την πρόληψη λοιµώξεων µετά την έκθεση στο παθογόνο. Πρόληψη 
µετάδοσης λοιµώξεων στην έγκυο. Χηµειοπροφύλαξη για την πρόληψη λοιµώξεων σε 
ταξιδιώτες. Εµβόλια σε ταξιδιώτες. 

ΕΜΒ-220. Πρόληψη µετάδοσης Λοιµώξεων στο Νοσοκοµείο και τα Ιδρύµατα. 
Τρόποι µετάδοσης λοιµώξεων και αντίστοιχες προφυλάξεις. Νοσοκοµειακές λοιµώξεις: 
ορισµός, συχνότητα, σηµασία. Πρόληψη µετάδοσης σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 
Ασφάλεια αίµατος και παραγώγων αίµατος από µεταδιδόµενα νοσήµατα. Μέτρα για τους 
Επαγγελµατίες Υγείας. 

4η ενότητα «Πρόληψη και κοινωνία» (ΕΜΒ-221 έως ΕΜΒ-223)  

ΕΜΒ-221. Πρόληψη και µέτρα αντιµετώπισης επιδηµιών – έκτακτων καταστάσεων: 
Πρόληψη µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων σε έκτακτες καταστάσεις, όπως µετακινήσεις 
πληθυσµών και καταστάσεις συνωστισµού. Ζητήµατα αποµόνωσης και περιορισµού 
µετακίνησης. Εµβολιασµοί σε επιδηµίες. Ζητήµατα ανεπάρκειας εµβολίων και φαρµάκων. 

ΕΜΒ-222. Πρόληψη λοιµώξεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας. Τα επικοινωνιακά µέσα στην υπηρεσία ενηµέρωσης για εµβόλια και την 
πρόληψη των λοιµώξεων. Επαγρύπνηση για ανεπιθύµητες ενέργειες εµβολίων µέσω 
∆ιαδικτύου. Οργάνωση δικτύου εµβολιασµών, ηλεκτρονικό βιβλιάριο εµβολιασµών και µέτρων 
πρόληψης λοιµώξεων. 

ΕΜΒ-223. Ηθικά, νοµικά και κοινωνικά ζητήµατα στην πρόληψη λοιµώξεων. Ηθικά 
και νοµικά ζητήµατα και κριτική των µέτρων πρόληψης των λοιµώξεων (υποχρεωτική 
αποµόνωση, εξαναγκασµός σε εξέταση). Ζητήµατα εθελούσιας χρήσης παθογόνων κατά της 
υγείας. Νοµοθεσία στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 
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ΕΜΒ-300. Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική εργασία 

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS). Το Πρόγραµµα Σπουδών παρέχει τουλάχιστον 90 Ευρωπαϊκές 
πιστωτικές µονάδες (ECTS) συνολικά στη διάρκεια των τριών διδακτικών εξαµήνων 
(τουλάχιστον 30 ECTS ανά εξάµηνο).  

Κωδικός 

μαθήματος 

 

Ενδεικτικός Τίτλος μαθήματος 
Υποχρεωτικό (Υ) 

/ Επιλογής (Ε) 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

A’ εξάμηνο    

ΕΜΒ-101 Εισαγωγή στα εμβόλια και τους εμβολιασμούς Υ 10 

ΕΜΒ-102 Εμβόλια στην Πράξη Υ 10 

ΕΜΒ-103 Πρόληψη λοιμώξεων Υ 10 

Σύνολο Α’ εξαμήνου  30 

  

Β’ εξάμηνο Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 5 μαθήματα επιλογής, 2 από την 1
η
 ενότητα 

και 1 από τις ενότητες 2-4 

ΕΜΒ-201 Εαρινό Εντατικό Σεμινάριο «Εμβολιασμοί και Πρόληψη 

Λοιμώξεων» 

Υ 5 

1
η
 ενότητα «Θέματα εμβολίων» 

ΕΜΒ-210 Φυσιολογία και ανοσολογία των εμβολίων Ε 5 

ΕΜΒ-211 Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εμβολίων Ε 5 

ΕΜΒ-212 Εμβόλια σε ενήλικες, στην κύηση και σε ειδικές ομάδες Ε 5 

ΕΜΒ-213 Εμβόλια για μη λοιμώδη νοσήματα Ε 5 

ΕΜΒ-214 Νέα εμβόλια  Ε 5 

2
η
 ενότητα « Εμβόλια και κοινωνία» 

ΕΜΒ-215 Εμβόλια και κοινωνία Ε 5 

ΕΜΒ-216 Αντιεμβολιαστικές τάσεις και κριτική των εμβολίων Ε 5 

ΕΜΒ-217 Ο εμβολιασμός των Επαγγελματιών Υγείας Ε 5 

3
η
 ενότητα « Θέματα πρόληψης λοιμώξεων» 

ΕΜΒ-218 Πρόληψη λοιμώξεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

σχολεία, ομαδική διαβίωση 

Ε 5 

ΕΜΒ-219 Πρόληψη λοιμώξεων μετά την έκθεση και σε ταξιδιώτες Ε 5 

ΕΜΒ-220 Πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στο Νοσοκομείο και τα 

Ιδρύματα 

Ε 5 

4
η
 ενότητα « Πρόληψη και κοινωνία» 

ΕΜΒ-221 Αντιμετώπιση επιδημιών – έκτακτων καταστάσεων: 

πρόληψη 

Ε 5 

ΕΜΒ-222 Πρόληψη λοιμώξεων στην κοινωνία της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας 

Ε 5 

ΕΜΒ-223 Ηθικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα στην πρόληψη 

λοιμώξεων 

Ε 5 

Σύνολο Β’ εξαμήνου  30 

  

Γ’ εξάμηνο    

ΕΜΒ-300 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 

 

 

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. Για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος απαιτείται:  

α) η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση 3 υποχρεωτικών µαθηµάτων κορµού στο 
χειµερινό εξάµηνο και τουλάχιστον 5 µαθηµάτων επιλογής, 2 από την 1η ενότητα και 1 από τις 
ενότητες 2-4, και 1 υποχρεωτικού µαθήµατος-εντατικού Σεµιναρίου στο εαρινό εξάµηνο, 
συνολικά τουλάχιστον 9 µαθηµάτων (τουλάχιστον 60 ECTS) και  

β) η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (30 ECTS). 

Το σύνολο των πιστωτικών µονάδων (ΕCTS) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 
Προγράµµατος είναι τουλάχιστον 90. 
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∆ιαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης διαθέτει 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή (αµφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα 
πολυµέσων, εργαστήρια µε αντίστοιχο εξοπλισµό, βιβλιοθήκη) για τη λειτουργία του ΠΜΣ, 
είτε η διδασκαλία λαµβάνει χώρα στους χώρους της είτε συµπεριλαµβάνει τη χρήση 
ηλεκτρονικών πολυµέσων για διδασκαλία από απόσταση. Το Εαρινό Σεµινάριο θα µπορεί να 
γίνει, ανάλογα µε τα οικονοµικά του προγράµµατος, και σε χώρο εκτός Ιατρικής Σχολής. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών του ΠΜΣ για την εκπόνηση της διπλωµατικής 
τους εργασίας, εφόσον απαιτείται εργαστηριακή υποδοµή, θα διεξάγονται στα ερευνητικά 
εργαστήρια των µελών ∆ΕΠ που συµµετέχουν στο ΠΜΣ και των συνεργαζόµενων 
επιστηµόνων από άλλα Τµήµατα ΑΕΙ της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. 

 

Άρθρο 5. 

∆ιάφορα 

 

Τύπος παραρτήµατος διπλώµατος βάσει του ν. 3374/05 

Αυτός προσδιορίζεται ως τύπος από τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος και εκδίδεται 

υποχρεωτικά στην Ελληνική και Αγγλική.  

∆εοντολογία της έρευνας 

Για τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους φορείς απαιτείται η έγγραφη έγκριση του φορέα και 

κατά περίπτωση της αρµόδιας Επιτροπής ∆εοντολογίας.  

Γραµµατειακή υποστήριξη 

Η γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος, που αφορά στα διοικητικά θέµατα, γίνεται 

από την Γραµµατεία των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος. 

Κόστος λειτουργίας 

∆εν προβλέπονται δίδακτρα για τους φοιτητές. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα 
καλύπτεται από χορηγίες, δωρεές και ερευνητικά προγράµµατα των µελών ∆ΕΠ που 
συµµετέχουν. Ανάλογα Προγράµµατα και Σεµινάρια στην Ευρώπη ήδη λειτουργούν µε την 
επιχορήγηση από Ευρωπαϊκές Ιατρικές Εταιρείες και τη Βιοµηχανία.  

 

Όλα τα θέµατα που τυχόν προκύψουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό θα 
ρυθµίζονται από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 


