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Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

Καλύψει ένα φάσμα ασθενειών που αφορούν στα πραγματικά και πιθανά προβλήματα 
ενήλικων ασθενών/πελατών που πάσχουν από χρόνιες και εκφυλιστικές νόσους, που 
απαιτούν συνεχή φροντίδα στα νοσοκομεία/ κλινικές καθώς και στην κοινότητα.  

 Επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω γνώσεις και ικανότητες για να
φροντίζουν αυτούς τους ασθενείς/πελάτες. 

 Ερευνήσει την παθογένεια και τις αιτίες, να συζητήσει τα σημεία και συμπτώματα και τις
μορφές θεραπείας αυτών των ασθενειών. 

 Ενσωματώσει της βασικές αρχές νοσηλευτικής για να επιτρέψει τον σχεδιασμό ολιστικής
και εξατομικευμένης φροντίδας. Έμφαση δίνεται στην φροντίδα και όχι στην θεραπεία. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

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

 Εξετάζουν την πολυπλοκότητα της φροντίδας για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις με
έμφαση στις εκφυλιστικές νόσους  

 Ενσωματώνουν την θεωρητική γνώση από νοσηλευτικής, βιολογικής, ψυχολογικής και
κοινωνικές άποψης, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η νοσηλευτική πρακτική στην 
συνεχιζόμενη φροντίδα.  

 Εφαρμόζουν στην πρακτική εστιασμένη φροντίδα στον  ασθενή/πελάτη για να
διατηρηθεί η υγεία κατά την διάρκεια ζωής και χρόνιων παθήσεων.   

 Αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα κατάλληλα στοιχεία για παροχή φροντίδας
 Εξετάζουν φυσιολογικές αλλαγές που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της ζωής και να

εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις κατά τονό προγραμματίσμο φροντίδας.



 
 

 Χρησιμοποιούν κριτική σκέψη όταν παίρνουν κλινικές αποφάσεις που αφορούν στο τύπο της 
νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται.  

 Επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες όταν προγραμματίζουν κοινή 
φροντίδα.  

 Αναγνωρίζουν ηθικά ζητήματα και τις επιρροές τους στην φροντίδα.  
     Αναλύουν την εφαρμογή της νοσηλευτικής έρευνας  ως βάση για την νοσηλευτική πρακτική    
και επιδεικνύουν δέσμευση στην αξία της φροντίδας, ικανότητας και μακροχρόνιας εκμάθησης. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

 Νοσηλευτική: Ορισμοί και βασικές αρχές της συνεχιζόμενης φροντίδας. 
      Θεραπευτικές σχέσεις.Φροντίδα βασισμένη σε στοιχεία σχετικά με τις χρόνιες         
      παθήσεις και την συνεχιζόμενη φροντίδα, κινητικότητα, σίτιση, ενυδάτωση. 
      Φροντίδα ασθενών με ποικίλες χρόνιες παθήσεις π.χ Σακχαρώδης Διαβήτης, ΑΕΕ  
      νοητική στέρηση, εγκεφαλικές παθήσεις, τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας,                     
      αναπνευστικές παθήσεις, άνοια ,Νοσηλευτική φροντίδα στους καρκινοπαθείς  
 Επικοινωνία: Επικοινωνιακές προκλήσεις μεταξύ διεπιστημονικής ομάδας. 
      Επικοινωνία με τον άρρωστο που πεθαίνει και πενθούντες 
 Απο βιολογικής άποψης :Βιολογική βάση προβλημάτων και φροντίδα ασθενών με 
      ΑΕΕ , Επισκόπηση εκφυλιστικών εγκεφαλικών νόσων , Η φύση του καρκίνου.       
      Ραδιοθεραπεία και χημειοθεραπεία, Χρόνιος πόνος και σχετική φαρμακολογία.  
 Απο ψυχο-κοινωνικής άποψης: Προσαρμογή στις χρόνιες παθήσεις. Συνεχιζόμενη 
      φροντίδα και ψυχικής υγεία/ασθένεια ,Κουλτούρα και το τέλος ζωής. 
Επαγγελματική Πρακτική: Συμμόρφωση και μη-συμμόρφωση. Θάνατος και πεθαίνωντας 

 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Διδασκαλία στην τάξη, ατομική εκμάθηση, βασισμένη σε στοιχεία εκμάθηση, ακαδημαϊκές εργασίες 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασίες, Τελική εξέταση 

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Principles of 
Biomedical Ethics 5th 
ed 

Beauchamp, T., 
Childress, J. 
 

Oxford: 
Oxford University 
Press 

(2001) 
 

 
Nursing Practice 
Hospital and Home 
3rd ed 

 
Alexander M, Fawcett 
J, Runciman B  
 

 
Churchill 
Livingstone, 
Oxford 

 
(2006) 

 

 



 
 

 
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Death and 
Bereavement Across 
Cultures 

Murray-Parkes, C., 
Laungani, P., 
Young, B. 
(eds) 

London: 
Routledge. 

(1997) 

 

Promoting Positive 
Practice in Nursing 
Older People. 

Pickering, S.J., 
Thomson, J.S., 
(eds) 

London: 
Balliere Tindall 

(1998) 
 

 
 
 


