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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙTOYMENA ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 https://eclass.hmu.gr/courses/NURS151/ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• αναγνωρίζουν την έκταση του προβλήματος της ασφάλειας των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη. 

• περιγράφουν τον ρόλο διαφόρων συστημάτων και παραγόντων στην δημιουργία ασφάλειας και 

πρόκλησης σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων. 

• αναγνωρίζουν και μπορούν να διαχειριστούν κλινικούς κινδύνους. 

• συζητούν προβλήματα και θέματα σχετικά με τις μετρήσεις και τις αναφορές για την ασφάλεια.  

• αναγνωρίζουν την συνεργασία με τους ασθενείς και τους φροντιστές ως στοιχείο της ασφάλειας.  

• κατανοούν την σημαντικότητα της ομαδικής εργασίας για την ασφάλεια των ασθενών. 

Γενικές Ικανότητες 

Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Επίδειξη 

κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

Περιεχόμενο μαθήματος - Περίγραμμα ύλης Θεωρίας 

1η εβδ Εισαγωγή – Ορισμοί βασικών εννοιών. 

2η εβδ Τι είναι η ασφάλεια των ασθενών. 

3η εβδ Γιατί η εφαρμογή της γνώσης του ανθρώπινου παράγοντα 



είναι σημαντική για την ασφάλεια των ασθενών. 

4η εβδ 

Κατανόηση των συστημάτων και η επίδραση της πολυπλοκότητάς τους στην περίθαλψη των 

ασθενών. 

5η εβδ Εργασία σε ομάδες(των επαγγελματιών υγείας) για την ασφάλεια των ασθενών.  

6η εβδ Μάθηση από τα λάθη για να αποφευχθεί η ζημιά(συστηματική προσέγγιση των σφαλμάτων). 

7η εβδ Κατανόηση και διαχείριση κλινικών κινδύνων.  

8η εβδ Χρήση μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας για την βελτίωση της ποιότητας φροντίδας  

9η εβδ 

Η συμμετοχή των ασθενών και των φροντιστών ως εταίρων στην υγειονομική περίθαλψη 

(Συνεργασία με τους ασθενείς και τους φροντιστές για την ασφάλεια). 

10η εβδ Πρόληψη λοιμώξεων και έλεγχος.  

11η εβδ Ασφάλεια των ασθενών και επεμβατικές δοκιμασίες.  

12η εβδ Βελτίωση της ασφάλειας της φαρμακευτικής αγωγής.  

13η εβδ Συμβολή στη δημιουργία κουλτούρας για την ασφάλεια των ασθενών. 
  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο , χρήση λογισμικού powerpoint. Συζήτηση με τους φοιτητές για 

τις δικές τους στάσεις ή εμπειρίες σε σχέση με θέματα ασφάλειας ασθενών στις 

υγειονομικές δομές της χώρας . Μελέτες περιπτώσεων. Παιχνίδια ρόλων. 

ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προβολή ηλεκτρονικών διαφανειων. Προβολή βίντεο σε ψηφιακή μορφή. Χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την αποθήκευση των παρουσιάσεων σε ψηφιακή 

μορφή για την εύκολη πρόσβαση από τους φοιτητές. Ταυτόχρονα με τη χρήση της 

ίδιας πλατφόρμας, συχνή επικοινωνία με τους φοιτητές για δράσεις που σχετίζονται με 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις (σύνολο 13Χ2)     

 

Σύνολο Μαθήματος (13Χ2)     

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Θεωρητικό μέρος μαθήματος 

60% από γραπτή τελική εξέταση. 

40% από την ενδιάμεση γραπτή αξιολόγηση. Η ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να 

περιλαμβάνει και ομαδικές εργασίες. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

● ABC της Ασφάλειας του ασθενούς. J. SANDARS, G. COOK. Έκδοση: 1η/2009. Διαθέτης (Εκδότης): 

ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. ISBN: 978-960-394-639-7. 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41149 

● ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

Έκδοση: 1/2008. Διαθέτης (Εκδότης): MEDIFORCESERVICESS.A.ISBN: 960684400-3. Κωδικός 

Βιβλίου στον Εύδοξο: 14025 

 


