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Στόχοι του Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:





Να δοθεί έμφαση στη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών με παθολογικά προβλήματα.
Η ανάπτυξη των νοσηλευτικών δεξιοτήτων οσον αφορά στην αξιολόγηση, στη διάγνωση,
στο σχεδιασμό,στην εφαρμογή και στην επαναξιολόγηση των ασθενών που χρειάζονται
παθολογική νοσηλευτική φροντίδα.
Να διδαχθούν διάφορες παθολογικές ασθένειες ανά σύστημα και την αντίστοιχη
νοσηλευτική τους φροντίδα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Έχουν κατανόησει την πορεία των ασθενών από την εισαγωγή τους μέχρι και την ασφαλή
έξοδο τους από το νοσοκομείο.
 Αναγνωρίζουν τις βιο/ψυχο/κοινωνικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση της παθολογικής
νοσηλευτικής στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.





Αναγνωρίζουν τη σύνδεση πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις και της κλινικής
αποτελεσματικότητας.
Συζητούν για αποδείξεις που υποστηρίζουν τις νοσηλευτικές δραστηριότητες.
Ερευνούν την κριτική σκέψη που υποστηρίζει τις νοσηλευτικές δράστηριότητες στην
παθολογική νοσηλευτική φροντίδα.

Περιεχόμενο Μαθήματος:




Εισαγωγή στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.
Παθολογικές καταστάσεις που χρειάζονται νοσηλευτικές παρεμβάσεις ανα σύστημα όπως
ενδοκρινικό, καρδιαγγειακό, μυοσκελετικό, γαστρεντερικό, αναπνευστικό, ουροποιο/γεννητικό.
 Βασικές αρχές στην νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με οξύ και χρόνιο πόνο.
Προγραμματισμός εξόδου ασθενών με ανάγκες συνεχιζόμενης φροντίδας.
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:
Διδασκαλία στην τάξη, επίδειξη δεξιοτήτων, ατομική και βασισμένη σε στοιχεία εκμάθηση, εργαστήρια,
ακαδημαικές εργασίες και ατομικές παρουσιάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Εργασίες, Τελική εξέταση
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Παθολογικήχειρουργική
Νοσηλευτική.
Κριτική σκάψη κατά
τη φροντίδα του
ασθενή

Συγγραφέας

Lemone και Burke

ΠαθολογικήIgnatavicius και
Χειρουργική
Workman
Νοσηλευτική:
Κριτική σκέψη για
συνεργατική φροντίδα

Εκδόσεις

Έτος

ISBN

3η έκδοση

2006

0-13-099075-2

5η έκδοση

2008

978-960-452059-6

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος

ISBN

Κλινική νοσηλευτική
Βασικές και Ειδικές
νοσηλείες

Αθανάτου Ε.

1η έκδοση

2002

960-90086-2-3

Επείγοντα
παθολογικά
προβλήματα:Οδηγός
για νοσηλευτές

Harrisson και Daly

1η έκδοση

2001

0-443-06422-9

