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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για κριτική αξιολόγηση, επιλογή και 

συμμετοχή στην εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων οργάνωσης και παροχής νοσηλευτικής φροντίδας 

ατόμων, οικογενειών. Επιπλέον οι φοιτητές θα είναι ικανοί να οργανώνουν, εφαρμόζουν και τεκμηριώνουν 

εξατομικευμένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας με τη χρήση των νοσηλευτικών πλάνων φροντίδας και να 

συμμετέχουν στη διεπιστημονική προσέγγιση των θεραπευτικών ομάδων στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας 

υγείας. 

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

● περιγράφουν την έννοια, τις διαστάσεις και τους σχετικούς όρους για τη νοσηλευτική φροντίδα, 

● περιγράφουν την αναγκαιότητα της συστηματικής προσέγγισης στην εφαρμογή της νοσηλευτικής, 

● αναγνωρίζουν διαφορές και ομοιότητες της εφαρμογής των τεσσάρων συστημάτων (Πλήρους ή Ολικής 

Φροντίδας, Λειτουργικό ή Κατ’ εργασία, Σύστημα Ομαδικής Νοσηλευτικής, Πρωτοβάθμιας 

Νοσηλευτικής, Κατά Περίπτωση Διαχείρισης ατόμου) οργάνωσης Νοσηλευτικής), 

● αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της ανάπτυξης ενός εξατομικευμένου σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, 



● αναγνωρίζουν τη σημασία του σχεδιασμού πλάνων φροντίδας ως επιστημονικής μεθόδου της 

νοσηλευτικής και να περιγράφουν τα βήματα τους, 

● αξιολογούν συστηματικά τις ανάγκες των ασθενών, οικογένειας και κοινότητας και να προσδιορίζουν 

συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης των δεδομένων της αξιολόγησης, 

● επιλέγουν και διατυπώνουν κατάλληλες νοσηλευτικές διαγνώσεις, επιθυμητές εκβάσεις και νοσηλευτικές 

παρεμβάσεις, 

● σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας, 

● αναθεωρούν το σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας ανάλογα με τις εκβάσεις της εφαρμογής του, 

● αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της τεκμηρίωσης της νοσηλευτικής φροντίδας και τη συμβολή της στη 

διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, 

● αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα τροποποίησης της μεθόδου οργάνωσης της φροντίδας που θα 

ανταποκρίνεται σε τεκμηριωμένη γνώση και μεταβαλλόμενες συνθήκες 

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, Παράγωγή 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 

Περίγραμμα ύλης Θεωρίας 

1η εβδ. 

Σφαίρες ελέγχου της νοσηλευτικής. Η συστηματική προσέγγιση στη νοσηλευτική. Διαχρονική 

εξέλιξη των συστημάτων οργάνωσης και παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας. 

2η εβδ. 

Ορισμός, εφαρμογή, πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα των συστημάτων: 

● Πλήρους ή Ολικής Φροντίδας 

● Λειτουργικό ή Κατ’ εργασία 

● Ομαδικής Νοσηλευτικής 

3η εβδ. 

Ορισμός, εφαρμογή, πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα των συστημάτων: 

● Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής 

● Κατά Περίπτωση Διαχείρισης ατόμου 

4η εβδ. 

Σύγκριση των τεσσάρων συστημάτων (Πλήρους ή Ολικής Φροντίδας, Λειτουργικό ή Κατ’ 

εργασία, Σύστημα Ομαδικής Νοσηλευτικής, Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής, Κατά Περίπτωση 

Διαχείρισης ατόμου) οργάνωσης Νοσηλευτικής Φροντίδας. 

5η εβδ. 

Επιλογή συστήματος νοσηλευτικής φροντίδας στην Κλινική Πρακτική. Ερευνητικά δεδομένα 

Διεθνής και Ελληνική πραγματικότητα. 

6η εβδ. Οργάνωση και διαχείριση της εξατομικευμένης φροντίδας ασθενών. Νοσηλευτική αξιολόγηση. 

7η εβδ. Νοσηλευτική διάγνωση. 

8η εβδ. Σχεδιασμός νοσηλευτικής φροντίδας. 

9η εβδ. Εφαρμογή νοσηλευτικής φροντίδας. Ανεξάρτητες και εξαρτημένες νοσηλευτικές παρεμβάσεις. 

10η εβδ. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. 

11η εβδ. Υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας. Ο ρόλος των νοσηλευτών στη συνέχεια της φροντίδας. 

12η εβδ. Τεκμηρίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. 

13η εβδ. Διεπιστημονική συνεργασία και ομαδική προσέγγιση στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. 
  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

• Εισήγηση. 

• Ασκήσεις. 

• Μάθηση κατευθυνόμενη από τους εκπαιδευόμενους (student-led learning). 

Αναστοχασμό κλινικών εμπειριών. Κριτική́ ανάλυση τρόπου οργάνωσης και παροχής 

νοσηλευτικής φροντίδας. Συζήτηση σε ομάδες. Ανάλυση και ανατροφοδότηση φοιτητή́ 

από́ κλινική́ περίπτωση ασθενή́. 

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 13Χ3)                              90        

Σύνολο Μαθήματος:  39 ώρες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου για το θεωρητικό σκέλος που θα λαμβάνει το 

60% της τελικής βαθμολογίας. 

Εκπόνηση ομαδικής εργασίας για την βαθμολόγηση του Φροντιστηριακού σκέλους 

που θα λαμβάνει το 40% του τελικού βαθμού. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

● Οδηγός Ανάπτυξης Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας 2η έκδοση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 

94643674 Έκδοση: 2/2021 Συγγραφείς: Doenges Merilynn E., Moorhouse Mary Frances, Murr Alice C. 

ISBN: 9789925576067 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

 


