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Σκοπόρ ηος Μαθήμαηορ: 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

 Να  εμνηθεηώζεη  ηνπο  θνηηεηέο κε ηελ παζνγέλεηα θαη ηε ρεηξνπξγηθή
αληηκεηώπηζε παζήζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηδεκηνινγία, ηελ αηηηνινγία, ηελ θιηληθή
ζπκπησκαηνινγία θαη ην δηαγλσζηηθό έιεγρν.

 Να δνζεί έκθαζε  ζηελ  θαηαλόεζε ηεο κεζνδνινγίαο ζηε δηαγλσζηηθή
πξνζπέιαζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο, ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεκεηνινγίαο
ησλ ρεηξνπξγηθώλ παζήζεσλ θαη ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηηο βαζηθέο αξρέο



                                 
 
                       

 

πνπ δηέπνπλ ην κεηαβνιηζκό θαη ηελ νμενβαζηθή ηζνξξνπία θαη ηηο 
ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο ηνπ αζζελνύο. 

 Να αλαπηπρηνύλ  επξύηεξεο  θαη εμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο  θαη ηθαλόηεηεο 
ησλ θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε λνζειεπηηθέο πξάμεηο ζηνλ θιηληθό ρώξν ηνπ 
λνζειεπηεξίνπ κε ηηο ζρεηηθέο δηεξγαζίεο.  

 Να δνζεί έκθαζε ζηελ ηεο θξνληίδαο αζζελώλ  κε λνζειεπηηθή δηεξγαζία 
ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ. 

 Να θαηαλνήζεη ηε ζπνπδαηόηεηα λνζειεπηηθώλ θσδίθσλ θαη πξνηύπσλ σο 
θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ γηα ηελ παξνρή ρεηξνπξγηθήο λνζειεπηηθήο 
θξνληίδαο. 

 
 

 
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: 
 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα:  
 

 Αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα   αλαγλσξίδνπλ ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ηνπ 
ρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο.   

 Δηαγηγλώζθνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή θαη λα 
πξνζθέξνπλ θξνληίδα πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθώλ. 

 Εθαξκόδνπλ  ηε Ννζειεπηηθή δηεξγαζία, σο πιαίζην γηα ηελ παξνρή 
εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο, πξν- θαηά θαη  
κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 Πξνγξακκαηίδνπλ, αμηνινγνύλ, παξέρνπλ θαη ηεθκεξηώλνπλ ηε θξνληίδα 
πγείαο ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο 
επεκβάζεηο. 

 Πεξηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε θπζηθή εμέηαζε θαη 
εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ, αλάινγα κε ην πξόβιεκα. 

 Πξνγξακκαηίδνπλ  θαη λα παξέρνπλ -πξνιεπηηθή παξέκβαζε όηαλ θαη 
εθόζνλ απαηηείηαη θαη ηελ θαηάιιειε θαη πνηνηηθόηεξε, ππό ηηο πεξηζηάζεηο, 
θξνληίδα. 

 Αμηνινγνύλ  θιηληθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο. 

 Εθαξκόδνπλ ηηο αξρέο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ζηελ παξνρή ηεο 
λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ. 

 Εθαξκόδνπλ ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο λνζειεπηηθήο. 
. 

 

 
Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ & Τπόποι Δκμάθηζηρ: 
 

 
Δηαιέμεηο κε παξνπζίαζε εμεηδηθεπκέλσλ  δηαθαλεηώλ.  
 



                                 
 
                       
 

Μέθοδορ Αξιολόγηζηρ: 
 

 
Ελδηάκεζε εμέηαζε, εξγαζίεο, ηειηθή εμέηαζε. 
 

 
 

 
Δγσειπίδια Γιδαζκαλίαρ: 
  

 
Σςγγπαθέαρ 

 
Τίηλορ 
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Έηορ 
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θξνληίδα ηνπ αζζελνύο Τνκνη I, 
II, II, IV 

 
Λαγόο -Αζήλα 

 
2004 

 
Κathleen Osborn- 
Cheryl Wraa- Anita 
Watson 

 
Παζνινγηθή –Φεηξνπξγηθή 
Ννζειεπηηθή 

 
Παζραιίδε- Αζήλα  

 
2012 

 
Lyn Pamela 
 

 
Kιηληθέο Ννζειεπηηθέο 
Δεμηόηεηεο θαη Ννζειεπηηθή 
Δηεξγαζία 
 

 
Παζραιίδε- Αζήλα 
 

 
2012 
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Δκδόζειρ 

 
Έηορ 
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