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Στόχοι Μαθήματος:
Στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω:
1. Εκμάθηση των διαφόρων συστημάτων υγείας .
2. Εφαρμογή χειρισμών και αξιολογητικών εργαλείων στο χώρο της υγείας και ψυχικής υγείας.
3. Ευαισθητοποίηση σε φαινόμενα όπως στίγμα, προκατάληψη, περιθωριοποίηση,κ.α.
4. Εκμάθηση τεχνικών στήριξης ατόμων που έχουν διαγνωστεί με ανίατες ασθένειες και στήριξη
των οικογενειών και φίλων.
5. Προβληματισμός σχετικά με το ρόλο της κοινωνικής εργασίας στο χώρο της Υγείας.
(διεπιστημονική συνεργασία, επαγγελματικά όρια)
6. Αναγνώριση του διακριτού ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στις ομάδες ψυχικής υγείας

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Να έχουν μάθει πως να χειρίζονται συγκεκριμένες ομάδες ασθενών
2. Να μπορούν να οργανώσουν μια ομάδα ψυχοεκπαίδευσης
3. Χρήση συγκεκριμένων αξιολογητικών εργαλείων στην φάση της αξιολόγησης
4.Χρήση υποστηρικτικών δικτύων για την ενδυνάμωση, αποκατάσταση και ενσωμάτωση του
ψυχικά ασθενή στην κοινότητα
5. Να έχουν κατανοήσει τα δικαιώματα των ασθενών και να γνωρίζουν βασικές έννοιες για την
λειτουργία συστημάτων Υγείας
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Περιεχόμενο Μαθήματος:
Το μάθημα περιλαμβάνει:
1.Δομή και λειτουργίες των συστημάτων υγείας. Η θέση της κοινωνικής εργασίας στα Εθνικά
Συστήματα Υγείας και στη δικτύωση των υπηρεσιών υγείας με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα
κοινωνικής προστασίας.
- Συγκριτική παρουσίαση διαφόρων συστημάτων υγείας
- Ελλάδα (Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση)
- Αγγλία και Σκανδιναβικές χώρες
- Κύπρος
2. Aντιλήψεις, απόψεις και θεωρήσεις για τη υγεία και την ασθένεια. Το πέρασμα από την
αντιμετώπιση της αρρώστιας στη φροντίδα για την ανάπτυξη της υγείας. Η συμβολή της
κοινωνικής εργασίας.
- Tι είναι ασθένεια, τύποι ασθενειών (ιάσιμες,ανίατες)
- Φόβος και μύθοι
- Η κοινωνική Εργασία ως επάγγελμα υγείας και πρόνοιας
3.Καταστάσεις κρίσης. Φάσεις στην εξέλιξη της χρόνιας και της απειλητικής για τη ζωή αρρώστιας.
Ο άρρωστος που πεθαίνει και το άμεσο περιβάλλον του.
- Πένθος
- Περιβάλλον και στήριξη του ατόμου που χάνεται αλλά και αυτού που μένει πίσω.
Προγράμματα παρηγορητικής συμβουλευτικής.
4. Η διεπιστημονική συνεργασία: ευκαιρίες και εμπόδια στην ανάπτυξη της.
(2ενότητες)
- Λειτουργία και συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες Έξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και δίκτυα κοινωνικών
υπηρεσιών. Η ακούσια εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο.
(Ψυχιατρική Κοινωνική Εργασία)
- Κοινοτικές Δομές
- Νομοθεσία
5. Ο ρόλος της οικογένειας, των κοινωνικών δικτύων και των συστημάτων της κοινότητας στη
διαδικασία της θεραπείας και της αποκατάστασης. Κοινωνική εργασία με οικογένειες και
ομάδες αυτοβοήθειας. (Ψυχιατρική Κοινωνική
Εργασία) (2 ενότητες)
- Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης
- ΜΚΟ
6. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η σχέση του με τον ασθενή
και τα δίκτυα συνεργασίας.
7. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα ταξινόμησης των κριτηρίων για τη διάγνωση των
ψυχικών διαταραχών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (International Classification of
Diseases, ICD-10) και της κατάταξης των διαταραχών της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας
(Diagnostic and Statistical Manual of Μental Disorders, DSM-IV).
- Παρουσίαση αξιολογητικών εργαλείων (GAF, WHOQualBREF, GHQ)
8. Πολυθεματική συνεργασία και επίπεδα παρέμβασης.
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
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Διδασκαλία, εργασίες, μελέτη παραδειγμάτων, videos

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασίες, Εξετάσεις

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός
Οικός

Έτος

ISBN

Κοινωνική Εργασία
στην Υγεία;
θεωρήσεις, μέθοδοι
και πρακτικές στον
χώρο του
νοσοκομείου και στην
κοινότητα.

Καραγκούνης, Β

Εκδόσεις τόπος

2018

978-960-499256-0

Κοινωνική Εργασία
και Ψυχική Υγεία

Μαρτινάκη,Σ.,Μπουρίκος,Δ Βήτα

2014

978-960-452178-4

ΠροτεινόμεναΔιδακτικά Εγχειρίδια καιΣυμπληρωματικήΒιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός
Οίκος

Έτος

ISBN

Working with mental
illness :

Derek Tilbury.

Basingstoke
: Palgrave.

2002

0333947339
: 15.00

Practicing
mental health
social wor

Colin
Pritchard.

New York :
Routledge

2006

0415319013
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