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Σύνολο 7 7 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙTOYMENA ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
https://eclass.hmu.gr/courses/NURS201/ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 

● κατανοούν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση υγιούς παιδιού, 

● κατανοούν τη λειτουργία του γυναικείου γεννητικού συστήματος και τις παθήσεις του συστήματος αυτού 

καθώς και την φυσιολογία και παθολογία της  κύησης και του τοκετού, 

● σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες νοσηλευτικές παρεμβάσεις στις περιπτώσεις ασθενειών 

του γεννητικού γυναικείου συστήματος, στην κύηση και στον τοκετό, 

● ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα σε έγκυο, 

επίτοκο και λεχωίδα, καθώς επίσης και σε  γυναίκες με γυναικολογικές παθήσεις. 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών 

ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση 

κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



Περιεχόμενο μαθήματος - Περίγραμμα ύλης Θεωρίας 

1η εβδ. Αναπαραγωγικό σύστημα. 

2η εβδ. Συνήθη προβλήματα της γυναίκας.  

3η εβδ. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. 

4η εβδ. Μέθοδοι αντισύλληψης. 

5η εβδ. Ανατομία και φυσιολογία της κύησης. 

6η εβδ. Κύηση υψηλού κινδύνου. 

7η εβδ. Διατροφή μητέρας και εμβρύου. 

8η εβδ. Διαδικασία του τοκετού. 

9η εβδ. Εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου κατά τη διάρκεια του τοκετού. 

10η εβδ. Τοκετός υψηλού κινδύνου. 

11η εβδ. Φυσιολογικές μεταβολές κατά τη λοχεία. 

12η εβδ. Επιπλοκές κατά την περίοδο της λοχείας. 

13η εβδ.. Κλινικές αποφάσεις, εκτίμηση και σχεδιασμός φροντίδας εγκύου. 

Περιεχόμενο μαθήματος – Περίγραμμα ύλης Φροντιστηρίου – Εργαστηρίου – Κλινικής Άσκησης 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

• Ξενάγηση και γνωριμία στους χώρους εργαστηρίων. 

• Προσέγγιση και επικοινωνία με τις επιτόκους. 

• Παρακολούθηση και εφαρμογή νοσηλευτικών δεξιοτήτων. 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνων φροντίδας σε κλινικά προβλήματα. 

• Παρακολούθηση εξιδεικευμένων εξετάσεων που αφορούν την επίτοκο και το νεογνό. 

• Παρακολούθηση τοκετού και καισαρικής τομής. 

7η εβδ. - 13η εβδ 

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Θεωρητική ενότητα μαθήματος: Εμπλουτισμένη εισήγηση - Διάλογος-καταιγισμός 

ιδεών.  Μελέτες περιπτώσεων.  Τεχνική ερωτήσεων – απαντήσεων – Συζήτηση 

Κλινική άσκηση: Εργαστήριο σε τμήματα Νοσοκομείων 

ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών. 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 και υποστήριξη της μαθησιακής 

διαδικασίας. 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 13Χ4)                              210        

Κλινική Άσκηση (σύνολο 3Χ13) 

Σύνολο Μαθήματος: 91 ώρες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις από 

το θεωρητικό σκέλος και την κλινική άσκηση του μαθήματος. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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