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Μαθησιακά αποτελέσματα 

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

• εκτιμούν, να σχεδιάζουν, να 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.  

•  γνωρίζουν 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 

Ασθενείς με διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος Ι (ιογενείς λοιμώξεις, βρογχίτιδα, 

πνευμονικό απόστημα, φυματίωση, πνευμονικός άνθρακας, μυκητίαση αναπνευστικού, 

πλευρίτιδα, πνευμοθώρακας, βλάβη λόγω εισπνοής ουσιών, καρκίνο του πνεύμονα) 

2η εβδ 

Ασθενείς με διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος ΙΙ (βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ, κυστική 

ίνωση, ατελεκτασία, βρογχεκτασία, επαγγελματική νόσος του πνεύμονα, πνευμονική εμβολή, 

πνευμονική υπέρταση, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 

δυσχέρειας). 

3η εβδ 

Ασθενείς με αιματολογικές διαταραχές Ι (αναιμίες, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, 

πολυκυτταραιμία, λευχαιμία).  

4η εβδ 

Ασθενείς με αιματολογικές διαταραχές ΙΙ (κακόηθες λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα, 

ουδετεροπενία, λοιμώδη μονοπυρήνωση, θρομβοπενία, αιμορροφιλία, διάχυτη ενδαγγειακή 

πήξη). 

5η εβδ 

Ασθενείς με διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος (οστεοπόρωση, νόσο Paget,ουρική 

αρθρίτιδα, Οστεομαλακία, οστεοαρθρίτιδα, μυϊκή δυστροφία, ρευματοειδή αρθρίτιδα, 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, αντιδραστική αρθρίτιδα, Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, 

πολυομυοσίτιδα, νόσος του Lyme,οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα, συστηματική 

σκλήρυνση, σύνδρομο Sjogren, Ινομυαλγία, οσφυαλγία. 

6η εβδ Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με οφθαλμικές διαταραχές. 

7η εβδ Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με διαταραχές των ώτων. 

8η εβδ 

Φροντίδα ασθενών με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (έρπης γεννητικών οργάνων, 

κονδυλώματα, θηλώματα, κολπική λοίμωξη, χλαμύδια, γονόρροια, σύφιλη)  

9η εβδ Άνδρες ασθενείς με διαταραχές του γεννητικού συστήματος. 

10η εβδ Γυναίκες ασθενείς με διαταραχές του γεννητικού συστήματος. 

11η εβδ 

Ασθενείς με διαταραχές των περιφερικών αγγείων και λεμφαγγείων(υπέρταση ,περιφερική 

αποφρακτική αρτηριοπάθεια ,αποφρακτική θρομβαγγειίτιδα, φλεβική θρόμβωση, χρόνια 

φλεβική ανεπάρκεια, κιρσοί, λεμφοίδημα). 

12η εβδ Ασθενείς με διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, κεφαλαλγία, τέτανο, λύσσα, αλλαντίαση. 

13η εβδ 

Ασθενείς με άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο του Parkinson, νόσο του Huntington, 

πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, μυασθένεια Gravis,σύνδρομο Guillain-Barre,νευραλγία του 

τριδύμου, παράλυση του Bell 

Περιεχόμενο μαθήματος – Κλινικής Άσκησης 

1η – 13η εβδ 

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. 

  

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 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩ

Ν 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ

Ν 

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 

Δραστηριότητα Φόρτος 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. 

Κλινικό μέρος μαθήματος 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

● Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική Κριτική Σκέψη κατά τη Φροντίδα του Ασθενούς Lemone, 

Burke, Bauldoff Έκδοση: Πέμπτη/2013 Αριθμός τόμου: Α .Διαθέτης (Εκδότης): ΛΑΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ISBN: 978-960-7875-81-5. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998059 

● Παθολογική - Χειρουργική Νοσηλευτική Ι. Osborn K.S Wraa C.E., Watson A (2010) BROKEN HILL 

PUBLISHERS 

● Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. DonnaD. Ignatavicius, M. LindaWorkman - Επιμέλεια: 

Ασπασία Βασιλειάδου. Αριθμός τόμου: 1. Έκδοση: 5/2008. Διαθέτης (Εκδότης): ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ. ISBN: 978-960-452-124-1. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12950372 

● Παθολογική - Χειρουργική Νοσηλευτική Έννοιες & Πρακτική Τόμος Ι SusanC. Dewit (2009), 

BROKEN HILL PUBLISHERS. ISBN: 9789603997122Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256474 

 


