Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

NURS 420G

Συγκριτικό Πλαίσιο Υγείας
(Παροχή Φροντίδας)

9

Προαπαιτούμενα

Τμήμα

Εξάμηνο

Κανένα

Επιστημών Ζωής και Υγείας

Αερινό

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστική Περιοχή

Γλώσσα Διδασκαλίας

Απαιτούμενο

Νοσηλευτική

Ελληνική

Επίπεδο Σπουδών

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

1ος Κύκλος

Δρ. Γκεσούλι / Κα Πηλείδου

4ο

Μέθοδος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συν-απαιτούμενα

Προσωπική επικοινωνία

Lab Α104, Νοσοκομείο

NURS 425

Στόχοι του Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
 Αναπτύξει την κατανόηση των μαθητών για τη σχέση μεταξύ κοινωνικής και υγειονομικής
πολιτικής και των επαγγελματικών πρακτικών.
 Αυξήσει την ευαισθητοποίηση των φοιτητών σχετικά με την ηθική και το νομικό πλαίσιο της
περίθαλψης και το ρόλο της υπευθυνότητας στην πρακτική.
 Αυξήσει την επίγνωση των φοιτητών για την έρευνα και τη συμβολή αυτής, στην ενημέρωση και
καθοδήγηση της νοσηλευτικής πρακτικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα.



Μπορέσουν οι φοιτητές να λειτουργήσουν σε μια ποικιλία περιστάσεων από το άτομο, την
οικογένεια και την κοινότητα και να έρθει σε επαφή και να συνεργαστεί με όλα τα μέλη της
ομάδας περίθαλψης και των δια-υπηρεσιακών ομάδων.

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

1. Συγκρίνουν τη διαχείριση και παροχή της περίθαλψης εντός της Κύπρου και σε άλλες χώρες.
2. Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτικό πλαίσιο της
παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
3. Αξιολογήσουν τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης σε επίπεδο του ατόμου, ομάδας και
κοινότητας και τα μέτρα για προώθηση της υγείας και την πρόληψη προβλημάτων υγείας,
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και εθνικές πολιτικές που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών.
4. Συζητήσουν και να προκαλέσουν μια ποικιλία προσεγγίσεων της πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής
φροντίδας για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες για την προώθηση της υγείας και τη
βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας.

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Κοινοτική Νοσηλευτική
1. Η πρόσφατη νομοθεσία της κυβέρνησης και ανάπτυξη της δημόσιας υγείας.

2. Μοντέλα και θεωρίες της πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας υγείας.
3. Δημόσια Υγεία και επισκέπτες υγείας
Δεξιότητες επικοινωνίας
1. Διαπροσωπικές δεξιότητες μέσα στη διϋπηρεσιακή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
2. Δημιουργώντας και διατηρώντας επαγγελματικά όρια.
Ψυχοκοινωνικές προοπτικές
1. Κοινωνικές πτυχές της νόσου
2. Σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες επηρεάζουν την
παράδοση της νοσηλευτικής στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
3. Πολιτισμικές επιρροές στην υγεία.
4. Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας.
5. Ψυχολογική φροντίδα για την υγεία και την ασθένεια .
6. Διαπολιτισμική διάσταση
Επαγγελματική πρακτική
1. Επαγγελματικό απόρρητο και φροντίδα των ενηλίκων.
2. Ηθική της κοινοτικής φροντίδας.
3. Ο νόμος και η νοσηλευτική στο διεθνή χώρο.
4. Ανάπτυξη ειδικών πρακτικών δεξιοτήτων στους χώρους των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου και
στον κλινικό χώρο
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:

Διάλεξη με παρουσίαση εξειδικευμένων διαφανειών
Στα εργαστήρια: Επίδειξη δεξιοτήτων και εξατομικευμένη άσκηση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
NO PERCENTAGES
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία:
Τίτλος
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Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
Τίτλος

