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  Σκοπόρ ηος Μαθήμαηορ: 

Ο ζκοπόρ ηος μαθήμαηορ είναι να ππουθήζει ηην καηανόηζη και ηην αναγκαιόηηηα 

διαθόπυν καινοηομιών γενικά ζηον σώπο παποσήρ θπονηίδαρ ςγείαρ και ειδικά ζηη 

νοζηλεςηική ππακηική.  Το μάθημα θα ηονίζει ηιρ πολύπλοκερ και πολςδιάζηαηερ  

απαιηήζειρ αλλά και ηιρ νέερ ηάζειρ ζηην παποσή θπονηίδαρ ςγείαρ, οι οποίερ 

μποπούν να ηύσοςν ανηαπόκπιζηρ μόνο με ηην εθαπμογή νέυν ιδεών, κπιηικήρ και 

δημιοςπγικήρ ζκέτηρ, διοπαηικήρ ηγεζίαρ και ζςνεσούρ ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ ηηρ 

καθημεπινήρ νοζηλεςηικήρ ππάξηρ. 



                      
 
                                                                            
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: 
 

 
Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηος μαθήμαηορ οι θοιηηηέρ θα είναι ζε θέζη να: 

 Ενηοπίζοςν κλινικέρ πποκλήζειρ και  κενά ζηη γνώζη ζε ζσέζη με ηην παποσή 
θπονηίδαρ ςγείαρ και να δίνοςν ηιρ καηάλληλερ λύζειρ. 

 Καηανοήζοςν ηην εθαπμογή ζηιρ θευπίερ, απσέρ και έννοιερ ηηρ ζύγσπονηρ 
νοζηλεςηικήρ. 

 Καηαλάβοςν ηην ανάγκη εθαπμογήρ καινοηομιών και νέυν ιδεών ζηο σώπο 
παποσήρ θπονηίδαρ ςγείαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν πολλαπλών πποκλήζευν 
και πποβλημάηυν.  

 Εθαπμόζοςν ζε πποηγμένο επίπεδο ηιρ ηθικέρ απσέρ και θευπίερ καηά ηην 
εθαπμογή καινοηομιών και νέυν ιδεών  ζηο σώπο παποσήρ θπονηίδαρ ςγείαρ. 

 Ανηιληθθούν ηη ζημανηικόηηηα ηηρ διοπαηικήρ και εκζςγσπονιζμένηρ 
νοζηλεςηικήρ ηγεζίαρ, η οποία μποπεί να πποάγει ηη νοζηλεςηική ζαν επιζηήμη 
και ηέσνη. 

 Καηανοήζοςν ηιρ νέερ και ππυηόηςπερ μεθόδοςρ μάθηζηρ για ηην απόκηηζη 
ζύγσπονηρ γνώζηρ και ανάπηςξη νέυν δεξιοηήηυν ώζηε να ζςμβάλοςν ζηην 
πποηγμένη νοζηλεςηική ππακηική.  

 Αξιολογούν κπιηικά ηιρ επιζηημονικέρ βάζειρ ηόζο ζε επίπεδο ηυν πποηγμένυν 
θεπαπεςηικών παπεμβάζευν όζο και ζε επίπεδο ηεσνολογιών. 
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