
Συνοπτικός οδηγός σπουδών 

Ειδίκευση: Πληροφορική της Υγείας 

Α’ εξάμηνο 

• Αρχές Πληροφορικής (7 ECTS)  

Περιγράφονται οι βασικές έννοιες στην Πληροφορική, το Υλικό και Λογισμικό Υπολογιστών. Γίνεται 

εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα, στις βασικές έννοιες Βάσεων Δεδομένων, στα Δίκτυα 

υπολογιστών, στο διαδίκτυο και στην ασφάλεια Πληροφοριών. Επιπλέον το μάθημα περιλαμβάνει 

τις εργαστηριακές ασκήσεις: Περιβάλλον Windows, Υπηρεσίες του Διαδικτύου, αναζήτηση 

πληροφοριών υγείας σε διαδικτυακούς ιστοτόπους, χρήση προγραμμάτων για την συγγραφή και 

μορφοποίηση επιστημονικών κειμένων, εφαρμογές σε Powerpoint, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές 

σε Access 

• Εισαγωγή στις Επιστήμες Υγείας (4 ECTS) 

Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της ανατομικής δομής του ανθρώπινου σώματος, οι 

αρχές λειτουργίας οργάνων και συστημάτων όπως το μυοσκελετικό σύστημα, το καρδιαγγειακό 

σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, το γαστρεντερικό σύστημα, το ουροποιητικό σύστημα. Τέλος 

διδάσκονται για τους ενδοκρινείς αδένες καθώς και τους μηχανισμούς καρκινογένεσης και τους 

θεραπευτικούς στόχους. 

• Δίκτυα Υπολογιστών/Τηλεϊατρική (5 ECTS) 

Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών και εφαρμογών, οι τεχνολογίες 

τοπικών δικτύων (LANs), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs), τα δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs), 

τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η στοίβα OSI, του Internet και του Web, της δρομολόγησης και 

διευθυνσιοδότησης. Περιγράφονται τα πρότυπα πληροφοριακών συστημάτων υγείας, οι 

εφαρμογές δικτύων επικοινωνιών στην υγεία, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs) και 

συζητούνται  θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επιπλέον οι φοιτητές μαθαίνουν για τις 

τεχνολογίες της Τηλεϊατρικής και της «Κινητής Υγείας» (mHealth). 

• Αξιολόγηση και Διαχείριση Τεχνολογίας Υγείας (4 ECTS)  

Παρουσιάζονται οι σταθμοί της επιστημονικής εξέλιξης που επηρέασαν την βιοϊατρική τεχνολογία, 

τα βασικά χαρακτηριστικά και οι αρχές λειτουργίας των μεγάλων απεικονιστικών μηχανημάτων και 

τα οικονομικά μεγέθη σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συζητούνται θέματα ασφάλειας 

και επίδοσης των προϊόντων και αναλύεται πρακτικά το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. 

Εισάγεται η έννοια της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, αναλύεται ο στρατηγικός επενδυτικός 

σχεδιασμός σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νοσοκομείου και εντοπίζονται τα απαραίτητα 

εργαλεία (συστήματα πληροφορικής, κωδικοποιήσεις, δεδομένα). Τέλος αναλύεται το κόστος 

κύκλου ζωής του εξοπλισμού και παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μοντέλα χρηματοδότησης. 

• Επιδημιολογία (5 ECTS)  

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει τα εξής: Ορισμός, αντικείμενο και χρήσεις της επιδημιολογίας, 

διεθνής ταξινόμηση των νόσων, κακώσεων και αιτιών θανάτου, στατιστικές θνησιμότητας και 

θνητότητας, γεννήσεων ζωντανών και νεκρών, ορισμοί της υγείας και της νόσου, μέτρηση 

συχνότητας νόσου, επιπολασμός και επίπτωση, καθοριστικοί παράγοντες υγείας, δείκτες και 

παράγοντες κινδύνου, παρατηρητική επιδημιολογία (Παρατηρητικές μελέτες), πειραματική 

επιδημιολογία (Πειραματικές μελέτες), πιθανά λάθη σε επιδημιολογικές μελέτες, έλεγχος της 



σύγχυσης, επαρκής ή αναγκαίος παράγοντας, αιτιολογική οδός,  ο σκοπός και τα επίπεδα της 

πρόληψης, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening), επιδημιολογία και μεταδοτικές ασθένειες, 

περιβαλλοντική και επαγγελματική επιδημιολογία, επιδημιολογία, πολιτική υγείας και 

προγραμματισμός 

 

• Εισαγωγή στην Βιοστατιστική (4 ECTS) 

 Παρουσιάζεται η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών στο χώρο των επιστημών υγείας η ανάλυση 

δεδομένων και η διεξαγωγή συμπερασμάτων. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο Περιγραφικό Μέρος 

της Βιοστατιστικής/ Παρουσίαση Δεδομένων, στην Αριθμητική Περιγραφή Δεδομένων, στη Θεωρία 

Πιθανοτήτων. Περιγράφονται οι  θεωρητικές Κατανομές Πιθανοτήτων, η Δειγματική Κατανομή του 

Μέσου, το Διαστήματα Εμπιστοσύνης, ο έλεγχος Υποθέσεων, η σύγκριση Δύο Μέσων, η ανάλυση 

Διασποράς, οι μη Παραμετρικές Μέθοδοι, οι Πίνακες Συνάφειας, οι Πολλαπλοί 2X2 Πίνακες, η 

Συσχέτιση και τέλος η απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

• Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (4 ECTS) 

Περιγράφονται οι έννοιες πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ), λογισμικό, κύκλος ζωής λογισμικού, 

μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης ΠΣ και μεθοδολογία ανάπτυξης ΠΣ. Παρουσιάζεται ο τρόπος 

ανάπτυξης συστημάτων  με την αντικειμενοστραφή προσέγγιση και τη UML και με τη 

λειτουργικοκεντρική προσέγγιση (με εργαλεία τα διαγράμματα ροής, δομής προγράμματος και το 

μοντέλο συσχετίσεων-οντοτήτων). Τέλος γίνεται εισαγωγή στις μεθοδολογίες SSAD, SSM, RUP με 

στόχο τον σχεδιασμό συστημάτων. 

• Εφαρμογές eHealth και Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (6 ECTS) 

Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν τα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων, η Κινητή 

Υγεία, οι Τεχνολογίες Έξυπνων Καρτών, τα Δίκτυα Αισθητήρων για Τηλεπαρακολούθηση και 

Τηλεμετρία και οι Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον χώρο της υγείας. 

• Διαχείριση και Εξόρυξη Γνώσης (5 ECTS) 

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή των βασικών εννοιών διαχείρισης γνώσης μέσω των 

τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τα 

εργαλεία ανάπτυξης οντολογιών στον τομέα της Υγείας, η μεθοδολογία μοντελοποίησης και 

διαχείρισης της γνώσης στο σημασιολογικό ιστό, οι γλώσσες RDF/RDFS και η γλώσσα επερωτήσεων 

SPARQL για την ανάκτηση γνώσης από τον σημασιολογικό ιστό, η οικογένεια γλωσσών της OWL, το 

εργαλείο ανάπτυξης οντολογιών Protege και τέλος οι εφαρμογές και τα ιατρικά συστήματα που  

βασίζονται σε τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού. 

• Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία-Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων (7 ECTS)  

Περιγράφεται ο τρόπος διατύπωσης κατάλληλης ερευνητικής υπόθεσης, συστηματικής 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σχεδιασμού και διεξαγωγής μελέτης. Τέλος παρουσιάζονται οι 

βασικές αρχές ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται στις μελέτες, ώστε να προκύψουν 

αξιόπιστα και έγκυρα συμπεράσματα , και η σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα προγενέστερων 

μελετών 

  



• Γλώσσες Προγραμματισμού (2 ECTS) 

Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν βασικές δομές της JAVA, κληρονομικότητα, εντολές, 

ειδικές κλάσεις, εξαιρέσεις, βιβλιοθήκες/διαπροσωπίες, προσπέλαση αρχείων και Βάσεων 

δεδομένων.  

• Αρχές Βιοπληροφορικής (2 ECTS) 

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική γνώση των τεχνολογιών πληροφορικής για 

την αξιοποίηση πληροφοριών της μοριακής βιολογίας. Πρόκειται για συνδυασμό των δύο 

επιστημών που μπορεί να έχει εφαρμογές στην έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών 

ουσιών δια μέσου της κατανόησης των σχετικών μοριακών βιολογικών διαδικασιών. Αξιοποιούνται 

βιολογικά δεδομένα σχετικά με το DNA, το RNA και τις πρωτεΐνες ενώ από την πλευρά της 

τεχνολογίας εφαρμόζονται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης ή και τεχνικές στατιστικής ανάλυσης με 

χρήση σχετικών εργαλείων λογισμικού. 

• Ανάλυση Βιοϊατρικών Σημάτων και Εικόνων (4 ECTS) 

Παρουσιάζεται ο ορισμός των σημάτων, οι βασικές αρχές και κατηγορίες τους, η έννοια της 

δειγματοληψίας, οι βασικές αρχές ψηφιακών εικόνων, οι εικόνες grayscale, τα χρωματικά μοντέλα, 

το βάθος χρώματος και ο θόρυβος. Επιπλέον στη διδασκαλία περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές 

συμπίεσης δεδομένων, η κωδικοποίηση Huffman, ο αλγόριθμος JPEG και PNG, το φίλτρο 

εξομάλυνσης, το φίλτρο διαμέσου, η εξισορρόπηση ιστογράμματος και η ενίσχυση ακμών. Οι 

φοιτητές μαθαίνουν για τις μεθόδους Greylevel histogram, Co-occurrence matrix, Local Binary 

Patterns, Local Ternary Patterns, Fuzzy Local Binary Patterns, τις μεθόδους επιλογής 

χαρακτηριστικών, αναζήτησης και κατάτμησης εικόνας. Τέλος εξηγούνται οι αλγόριθμοι 

ταξινόμησης, οι γενικές αρχές χρήσης αλγορίθμων επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης, τα 

μονοδιάστατα ιατρικά σήματα, οι ιατρικές απεικονιστικές μέθοδοι και τα έμπειρα ιατρικά 

συστήματα. 

• Ευφυή συστήματα λήψης αποφάσεων (2ECTS) 

Οι φοιτητές θα διδαχτούν Γνωσιακές Βάσεις Δεδομένων και Ευφυείς γλώσσες προγραμματισμού 

που χρησιμοποιούνται σήμερα στα Συστήματα λήψης αποφάσεων στον χώρο της υγείας. 

Περιεχόμενο του Μαθήματος αποτελούν Βασικές Έννοιες Λογικών Προγραμμάτων, Λογικές 

Μεταβλητές, Προγραμματισμός Βάσεων Γνώσης, Αναδρομικός Προγραμματισμός, Γλώσσα 

Προγραμματισμού Prolog και οι μέθοδοι Αναπαράστασης Γνώσεων. 

 


