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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 

•  εκτιμούν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και να αξιολογούν αποτελεσματικά τη καθημερινή νοσηλευτική 

φροντίδα του ασθενή με παθολογικά νοσήματα 

• επικοινωνούν αποτελεσματικά με τον παθολογικό ασθενή και το περιβάλλον του. 

•  ενσωματώνουν τις αρχές της διεπιστημονικής φροντίδας στο σχέδιο ολιστικής φροντίδας υγείας του 

ασθενή με έμφαση στη μοναδικότητα του ατόμου. 

• αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές για την παροχή της βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής φροντίδας σε 

ενήλικες ασθενείς με παθολογικά νοσήματα. 

•  εκτιμούν τις μαθησιακές ανάγκες του ασθενούς και του περιβάλλοντός του και να σχεδιάζουν την έξοδό 

του από το νοσοκομείο. 



•  συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται στον 

παθολογικό ασθενή. 

Γενικές Ικανότητες 

Λήψη αποφάσεων; Αυτόνομη εργασία; Ομαδική εργασία; Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

Περιεχόμενο μαθήματος - Περίγραμμα ύλης Θεωρίας 

1η εβδ Οι ασθενείς με λοίμωξη.  

2η εβδ Ασθενείς με διαταραχές ισοζυγίου υγρών –ηλεκτρολυτών- οξεοβασικής ισορροπίας.  

3η εβδ Ασθενείς με διαταραχές του δέρματος. 

4η εβδ Οι ασθενείς με ενδοκρινικές διαταραχές Ι. 

5η εβδ Οι ασθενείς με ενδοκρινικές διαταραχές ΙΙ. 

6η εβδ Οι ασθενείς με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. 

7η εβδ Ασθενείς με καρκίνο. 

8η εβδ Ασθενείς με διαταραχές θρέψης. 

9η εβδ Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. 

10η εβδ Ασθενείς με διαταραχές του πεπτικού συστήματος. 

11η εβδ Ασθενείς με διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος. 

12η εβδ Ασθενείς με εξαρτήσεις. 

13η εβδ Ασθενείς με πόνο. 

Περιεχόμενο μαθήματος – Περίγραμμα ύλης Φροντιστηρίου – Εργαστηρίου – Κλινικής Άσκησης 

Κλινική άσκηση σε κλινικές και εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων παθολογικού τομέα. Στη 

διάρκεια της κλινικής άσκησης, ο φοιτητής θα συμμετέχει στην παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας, υπό 

την εποπτεία κλινικών νοσηλευτών. Απαιτείται όμως να επιλέγει ένα ασθενή ανά εβδομάδα για τον οποίο 

θα δημιουργεί και θα εφαρμόζει σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας ακολουθώντας την μεθοδολογία της 

νοσηλευτικής διεργασίας και το οποίο θα παραδίδει και γραπτό στον υπεύθυνο της κλινικής άσκησης. 

1η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με λοίμωξη, δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής 

φροντίδας. 

2η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές της οξεοβασικής 

ισορροπίας, δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 

3η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με δερματολογικές διαταραχές , δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου 

νοσηλευτικής φροντίδας. 

4η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με ενδοκρινολογική διαταραχή, δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου 

νοσηλευτικής φροντίδας. 

5η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με ενδοκρινολογική διαταραχή (διαφορετική από προηγούμενη), 

δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 

6η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος ,δημιουργία και 

εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 

7η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με καρκίνο, δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής 

φροντίδας. 

8η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με προβλήματα θρέψης νευρογενής ανορεξία, βουλιμία, παχυσαρκία, 

δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 

9η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη, δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου 

νοσηλευτικής φροντίδας. 



10η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με κάποια διαταραχή του πεπτικού συστήματος, δημιουργία και 

εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 

11η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με κάποια διαταραχή του ουροποιητικού συστήματος, δημιουργία και 

εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 

12η εβδ 

Επιλογή ενός ασθενούς με κάποια εξάρτηση (αλκοόλ, ναρκωτικά, διαδίκτυο,τζόγος), 

δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 

13η εβδ Επιλογή ενός ασθενούς με πόνο, δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας. 
  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Παραδοσιακές διαλέξεις με τη χρήση λογισμικού powerpoint. Διαδραστική εισήγηση 

με ασκήσεις και ομαδική εργασία . Μελέτες περιπτώσεων. Άσκηση με τη χρήση 

ειδικών επιστημονικών οργάνων και αντιστοίχων εντύπων άσκησης. Παιχνίδια ρόλων. 

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. Ταυτόχρονα με τη χρήση της 

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

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις (σύνολο 13Χ4)       

Φροντιστήριο 13Χ1  

Κλινική άσκηση 13Χ3 

Σύνολο Μαθήματος 210 

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. 

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος 
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