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Γενικές Πληροφορίες
Αυτό το εγχειρίδιο έχει γραφτεί για να προσφέρει ένα λεπτοµερή οδηγό στο πρόγραµµα της
Νοσηλευτικής, το οποίο παρέχεται από το Τµήµα Επιστηµών Ζωής και Υγείας, της Σχολής Θετικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας. Είναι σχεδιασµένο να δίνει τις απαραίτητες
πληροφορίεςτου συγκεκριµένου προγράµµατος. Ορίζει τους στόχους, τους αντικειµενικούς σκοπούς,
τα µαθησιακά αποτελέσµατα, µία σύντοµη περιγραφή και τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας που
προσφέρονται από το εν λόγω πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα:
•
•
•
•
•
•

Περιγράφει, εν συντοµία, την πολιτική του Τµήµατος.
Περιλαµβάνει κατάλογο των καθηγητών που στηρίζουν το πρόγραµµα, συνοδευόµενο από τις
απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας.
Παρουσιάζει το νέο ακαδηµαϊκό πρόγραµµα, όπως αυτό έχει υποβληθεί στην ΕΑΙΠ.
Καταγράφει αναλυτικά τα µαθήµατα και τη σειρά των µαθηµάτων που πρέπει να
παρακολουθούνται κάθε εξάµηνο κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Περιλαµβάνει κατάλογο των µαθηµάτων που προαπαιτούνται και συναπαιτούνται, καθώς και
Μια σύντοµη περιγραφή των µαθηµάτων.

Παρακαλούµε να το διαβάσετε προσεκτικά για να εξοικειωθείτε µε το πρόγραµµα. Επίσης καλό θα ήταν
να συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο Ακαδηµαϊκών Κανονισµών και οποιοδήποτε άλλο έντυπο υλικό
διανέµεται από το Τµήµα Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, ούτως ώστε να ενηµερωθείτε για τους
ακαδηµαϊκούς κανονισµούς και τις πολιτικές εν γένει του Πανεπιστηµίου.
Το παρόν διατίθεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, στο www.unic.ac.cy.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περιγραφή του Προγράµµατος
Η Νοσηλευτική είναι η δυναµική, διαπροσωπική, στοχευόµενη διαδικασία που επιδιώκει την προαγωγή
και τη διατήρηση της υγείας των ατόµων, της οικογένειας, της κοινότητας /της κοινωνίας.
Το πρόγραµµα της Νοσηλευτικής, είναι ένα αναγνωρισµένο πρόγραµµα το οποίο οδηγεί στο Πτυχίο
της Νοσηλευτικής. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει στους αποφοίτους την άρτια κατάρτιση καθώς και
την επαγγελµατική τους εγγραφή ως Νοσηλευτές Πρώτου Επιπέδου. Το Πτυχίο στη Νοσηλευτική
αποκτάται µε ένα τετραετές, πλήρους φοίτησης πρόγραµµα, αποτελούµενο από 2300 ώρες θεωρίας
και 2300 ώρες πρακτικής, το οποίο προσφέρεται σε φθινοπωρινά και εαρινά εξάµηνα. Το πρόγραµµα
προσφέρει ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, που προέρχονται από θεµατικές ενότητες οι οποίες
υποστηρίζουν τη διδακτέα ύλη (λ.χ. Παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας, Διαχείριση Φροντίδας, Κλινική
Πρακτική, Βιολογικές και Ψυχοκοινωνικές Προοπτικές που σχετίζονται µε την υγεία, καθώς και τη Διά
Βίου Μάθηση).
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι Νοσηλευτές θα µπορούν αυτοδύναµα να επιδείξουν και
να χρησιµοποιήσουν τις ικανότητές τους µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα. Θα είναι ικανοί να
εφαρµόσουν τις γνώσεις και τις δεξιοτεχνίες τους στα απαιτούµενα πρότυπα της κλινικής πρακτικής.
Επίσης, θα είναι ικανοί να χρησιµοποιούν την τεχνολογία της πληροφορικής, για να βελτιώνουν την
παροχή φροντίδας στους ασθενείς/πελάτες καθώς και για τη δική τους προσωπική και επαγγελµατική
ανάπτυξη.
Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας θεωρεί τους φοιτητές υπεύθυνους και υπόλογους για τη διά βίου µάθησή
τους. Υιοθετείται µία πολυπαραγοντική προσέγγιση, µε σκοπό η πρόοδος και η ανάπτυξη των
γνώσεων και εµπειριών να επιτευχθεί µέσα από τη δηµιουργία κατάλληλων ευκαιριών και
προκλήσεων. Το πλαίσιο αξιολόγησης του προγράµµατος βασίζεται στο Μοντέλο Απόκτησης
Ικανοτήτων της Benner (1984), το οποίο αποτελεί προσαρµογή του Μοντέλου των Dreyfus and
Dreyfus (1980), εφαρµοσµένου στη Νοσηλευτική. Σύµφωνα µε τη Dr Patricia Benner, οι έµπειροι
νοσηλευτές αναπτύσσουν ικανότητες και κατανόηση της φροντίδας των ασθενών µε την πάροδο του
χρόνου, µέσα από µία έγκυρη εκπαιδευτική βάση µε πληθώρα εµπειριών. Οι νοσηλευτές κινούνται

µέσα από πέντε επίπεδα νοσηλευτικής εµπειρίας: το βασικό, του αρχαρίου, του προχωρηµένου
αρχαρίου, του ικανού και του ειδικού. Αυτά τα επίπεδα αντικατοπτρίζουν τη µετάβαση από την
εξάρτηση σε παλαιές αφηρηµένες αρχές και στη χρήση της παλαιάς εµπειρίας ως παραδείγµατα για
αλλαγή αντίληψης, σε µια αντίληψη ως ολοκληρωµένο σύνολο µε ορισµένα συναφή µέρη. Το κάθε
βήµα χτίζει πάνω στο προηγούµενο καθώς οι αφηρηµένες αρχές γίνονται συγκεκριµένες και
διευρύνονται λόγω κλινικής εµπειρίας που αποκτά ο εκπαιδευόµενος.
Στόχοι και Αντικειµενικοί Σκοποί
Οι Στόχοι και οι Αντικειµενικοί Σκοποί του Προγράµµατος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να προσφέρουν αποδοτική, αποτελεσµατική και εξατοµικευµένη φροντίδα, µε τη χρήση της
κατάλληλης αξιολόγησης, διάγνωσης, προγραµµατισµού και εφαρµογής των µεθόδων της
νοσηλευτικής διεργασίας.
Να αναλύουν την αποτελεσµατική έκβαση της πρακτικής, µε τη χρήση των κατάλληλων
θεωριών και ερευνών που εφαρµόζονται στην πράξη.
Να λειτουργούν εντός των πλαισίων της προσωπικής και επαγγελµατικής ικανότητάς τους,
ώστε να επεκτείνουν αυτά τα πλαίσια κατά το δυνατόν καλύτερα.
Να ενεργούν υπόλογα και υπεύθυνα ως φοιτητές, µε πρότυπα τους σωστούς επαγγελµατίες
και τους εξειδικευµένους νοσηλευτές.
Να είναι ευπροσάρµοστοι και ελαστικοί εντός της πρακτικής τους και του ρόλου τους ως
επαγγελµατίες, ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και ικανότητα µέσα σε µία δυναµική υπηρεσία
υγειονοµικής περίθαλψης.
Να χρησιµοποιούν την καλύτερη προσέγγιση στα πιθανά προβλήµατα, προσφέροντας τις
καταλληλότερες λύσεις.
Να χρησιµοποιούν αναλυτικές/συνθετικές ικανότητες, για να ενσωµατώνουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, µέσα από τη διαδικασία εκπαίδευσής τους στην πρακτική και
την επαγγελµατική τους ανάπτυξη.
Να λειτουργούν ως µέλη µέσα στη διεπαγγελµατική οµάδα υγείας, να είναι µέλη-κλειδιά της
οµάδας καθώς και να µεριµνούν για τις διασυνδέσεις µε άλλες υπηρεσίες.
Να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τους πολίτες.
Να αναπτυχθούν ως επαγγελµατίες µε τη φιλοσοφία επίσης της διά βίου µάθησης.

Εργοδότηση και Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες
Οι απόφοιτοι του προγράµµατος θα µπορούν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο και το εξωτερικό ως
Νοσηλευτές Πρώτου Επιπέδου στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα υγείας, που περιλαµβάνει νοσοκοµεία,
κλινικές, κέντρα υγείας, στέγες φροντίδας ηλικιωµένων, κοινοτικά ιατρεία, κ.λπ.
Οι απόφοιτοι µπορούν επίσης να επιλέξουν να σπουδάσουν και να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους
και την κλινική τους εµπειρία, εγγραφόµενοι σε µεταπτυχιακά προγράµµατα για την απόκτηση
µεταπτυχιακού τίτλου MSc ή PhD, που προσφέρει το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας ή σε προγράµµατα
άλλων πανεπιστηµίων της Κύπρου ή του εξωτερικού ή σεπρόγραµµα µάθησης εξ αποστάσεως. Το
πτυχίο της Νοσηλευτικής µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για εισαγωγή στην Ιατρική (κυρίως στο
Ηνωµένο Βασίλειο), ή σε άλλα συναφή µε την υγεία πανεπιστηµιακά προγράµµατα.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Για εισαγωγή στα ακαδηµαϊκά προγράµµατα στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, απαιτείται αναγνωρισµένο
Απολυτήριο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε βαθµό 7.5 από τα 10 ή 15.5 από τα 20,ή 75% από τα
100% ή αξιολόγηση στους κορυφαίους 50% ή ισοδύναµα προσόντα. Οι αιτούντες για την απόκτηση
πτυχίου του προγράµµατος Νοσηλευτικής, που δεν έχουν παρακολουθήσει Βιολογία και Χηµεία στο
Λύκειο και έχουν βαθµό στα µαθηµατικά κάτω του 15/20, θα πρέπει να εγγραφούν σε
προπαρασκευαστική σειρά µαθηµάτων σε επιλεγµένα θέµατα και να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο γενικό
βαθµό 2.8/4.0, πριν τους δοθεί άδεια να παρακολουθήσουν τα βασικά µαθήµατα του κλάδου.

Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι (Προσωπικοί Καθοδηγητές)
Κάθε φοιτητής θα έχει τον Ακαδηµαϊκό Σύµβουλό του, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. Η πρόοδος κάθε φοιτητή θα παρακολουθείται επισταµένα ώστε να
διασφαλίζεται η επιτυχής πορεία του, µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Οι φοιτητές, υπό
κανονικές συνθήκες, συναντώνται µε τους Ακαδηµαϊκούς τους Συµβούλους/Προσωπικούς
Καθοδηγητές λίγο µετά την ολοκλήρωση του κάθε εξαµήνου επίσης, µε σκοπό την αξιολόγηση της
προόδου του φοιτητή. Οι φοιτητές µπορούν να βασίζονται και στη στήριξη του εκπαιδευτικού
προσωπικού στις όποιες αιτήσεις τους για εργασία, ή στις αιτήσεις τους για µεταπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας ή σε άλλες σχολές στην Κύπρο ή και το εξωτερικό.
Διδακτικό Προσωπικό του Προγράµµατος
Μία επίλεκτη οµάδα από εξαιρετικά προσοντούχους καθηγητές, αποτελεί τον πυρήνα του
προγράµµατος, µαζί µε εξ ίσου προσοντούχους και έµπειρους καθηγητές από άλλα Τµήµατα. Αυτοί οι
επιστήµονες/επαγγελµατίες έχουν προσόντα στη Νοσηλευτική και Ιατρική Επιστήµη, και κατέχουν
µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, που αποκτήθηκαν από ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή
πανεπιστήµια. Έχουν αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και συνεργασίες
µε εξέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική.
Οι πλήρους απασχόλησης καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν στο πρόγραµµα της Νοσηλευτικής, είναι
καταξιωµένοι επιστήµονες που διεξάγουν διεθνώς αναγνωρισµένη έρευνα στους τοµείς τους. Οι
καθηγητές συµµετέχουν ενεργά σε επιστηµονικές έρευνες σε τοµείς όπως η εκπαίδευση των
Νοσηλευτών, Νοσηλευτική Έρευνα, Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Βιοχηµεία, Χηµική Φυσική,
Τοξικολογία και Δηµόσια Υγεία. Ασχολούνται µε ερευνητικές εργασίες σε συνεργασία µε άλλους
ερευνητές της Κύπρου και του εξωτερικού. Δηµοσιεύουν τα πορίσµατά τους τακτικά σε έγκριτα
επιστηµονικά περιοδικά και συµµετέχουν ενεργά σε διεθνή συνέδρια και συµπόσια.
Ο κατάλογος του διδακτικού προσωπικού υπάρχει στο Παράρτηµα 1.
Εργαστήρια
Το Πανεπιστήµιο διαθέτει ένα µεγάλο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισµένο Εργαστήριο Δεξιοτήτων
Νοσηλευτικής (A104) καθώς και µία Αίθουσα Προσοµοίωσης (A103) για τη διδασκαλία στους φοιτητές,
γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στη φροντίδα των ασθενών. Όλες οι δεξιότητες διδάσκονται στο
εργαστήριο Νοσηλευτικής και στην αίθουσα Προσοµοίωσης, σε κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον,
ώστε οι σπουδαστές να µπορούν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιοτεχνίες πριν αποσταλούν σε
κλινικά περιβάλλοντα.
Επίσης, το πανεπιστήµιο διαθέτει άλλα δύο εργαστήρια διδασκαλίας, στις αίθουσες A113 και A106, για
τα µαθήµατα της Χηµείας και Βιολογίας αντιστοίχως. Όλα τα εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονο
εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας για χρήση στη διδασκαλία και την έρευνα.
Κλινική Πρακτική Άσκηση
Οι Σπουδαστές θα αποκτήσουν κλινική εµπειρία σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία ή κλινικές που
τηρούν τα κριτήρια για εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε στέγες φροντίδας υπερηλίκων. Στη διάρκεια
της τοποθέτησής τους, οι σπουδαστές θα επιβλέπονται από µία οµάδα µεντόρων και καθηγητών του
πανεπιστηµίου. Οι µέντορες είναι προσοντούχοι Νοσηλευτές Πρώτου Επιπέδου, κατάλληλα
καταρτισµένοι στην επίβλεψη των σπουδαστών της Νοσηλευτικής σε κλινικό περιβάλλον.
Πριν την κλινική τους τοποθέτηση, οι σπουδαστές διδάσκονται τις νοσηλευτικές δεξιότητες, σε
εργαστήριο νοσηλευτικών δεξιοτήτων από καθηγητές της Νοσηλευτικής, ώστε να µπορέσουν να
κατανοήσουν τις κύριες αρχές αυτών των δεξιοτήτων, καθώς και το θεωρητικό τους υπόβαθρο.
Οι δεξιότητες φροντίδας διδάσκονται εκ των προτέρων σε κάθε στάδιο του προγράµµατος, π.χ.
διατροφή, υγιεινή, άνεση, ασφάλεια, αναπνοή, κατάκλιση, βασική και προηγµένη τεχνητή υποστήριξη
αναπνοής, πρώτες βοήθειες, άσηπτη τεχνική, υπολογισµοί φαρµάκων κ.λπ, καθώς και οι νοµικές και

δεοντολογικές αρχές των πτυχών της ασφάλειας και της περίθαλψης. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται η
ασφάλεια στο χώρο εργασίας, το καταστατικό του ασθενούς, η αξιολόγηση κινδύνων που αφορά στη
διαχείριση και µετακίνηση των ασθενών κ.λπ. (βλέπε Παράρτηµα 4).
Όλοι οι σπουδαστές, δύο ηµέρες την εβδοµάδα του κάθε εξαµήνου, τοποθετούνται σε συγκεκριµένα
κλινικά τµήµατα, αναλόγως της διδαχθείσας θεωρίας, λ.χ. στο Παθολογικό, Χειρουργικό, Παιδιατρικό,
Μαιευτικό, στο Τµήµα Ψυχικής Υγείας ή στην Κοινότητα, ώστε να συµπληρώσουν έξι εβδοµάδες
πρακτικής άσκησης. Στον κλινικό χώρο, οι σπουδαστές θα παρακολουθούνται/επιβλέπονται από ένα
µέντορα/αξιολογητή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της µάθησής τους (για τους
εννοιολογικούς προσδιορισµούς του Μέντορα, Διαµεσολαβητή, Αξιολογητή κ.λπ., βλέπε Παράρτηµα
2).

Μαθήµατα Προγράµµατος Νοσηλευτικής

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΒΔΟΜAΔ.
ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

222

Παροχή Φροντίδας

40

NURS-110 Βασική Νοσηλευτική (Παροχή Φροντίδας)

4

6

NURS-120 Διά Βίου Φροντίδα (Παροχή Φροντίδας)

3

6

NURS-210 Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση Υγείας (Παροχή Φροντίδας)

5

9

NURS-310 Φροντίδα Ηλικιωµένων (Παροχή Φροντίδας)

5

9

NURS-420 Εξειδικευµένες Μονάδες Φροντίδας (Παροχή Φροντίδας)

5

10

Διαχείριση Φροντίδας

40

NURS-115 Βασική Νοσηλευτική (Διαχείριση Φροντίδας)

3

6

NURS-125 Διά Βίου Φροντίδα (Διαχείριση Φροντίδας)

3

6

NURS-215 Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση Υγείας (Διαχείριση Φροντίδας)

5

9

NURS-315 Φροντίδα Ηλικιωµένων (Διαχείριση Φροντίδας)

4

9

NURS-425 Εξειδικευµένες Μονάδες Φροντίδας (Διαχείριση Φροντίδας)

5

10

Παροχή και Διαχείριση Φροντίδας

56

NURS-220 Δευτεροβάθµια Φροντίδα – Χειρουργική Νοσηλευτική

5

9

NURS-225 Δευτεροβάθµια Φροντίδα – Παθολογική Νοσηλευτική

5

9

NURS-320 Παιδιατρική Νοσηλευτική

5

9

NURS-325 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

5

9

NURS-410 Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων

5

10

NURS-415 Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα

5

10

Βιολογικές Επιστήµες

43

BIOL-110 Στοιχεία Βιολογίας

3

6

BIOL-240 Στοιχεία Βιοφυσικής

3

6

NURS-104 Χηµεία

2

3

NURS-105 Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

5

6

NURS-209 Μικροβιολογία

3

6

NURS-216 Φαρµακολογία

3

5

NURS-230 Παθολογική Φυσιολογία

3

6

NUTR-100 Εισαγωγή στη Διατροφολογία

3

5

Βασικής Υποδοµής

31

COMP-150N Εφαρµογές Μικροϋπολογιστών

2

2

MATH-221N Στατιστική Ι

3

6

NURS-121 Ηθική και Δεοντολογία στη Νοσηλευτική

2

3

NURS-122 Κοινωνιολογία στη Νοσηλευτική

2

3

NURS-123 Ψυχολογία στη Νοσηλευτική

2

3

NURS-330 Σεµινάρια Νοσηλευτικής

1

4

NURS-430 Πτυχιακή Εργασία

2

10

NURS-450 Κλινική Πρακτική Άσκηση

0

0

Γλωσσική Έκφραση

12

Σηµείωση: Η τοποθέτηση σε µαθήµατα στην αγγλική γλώσσα γίνεται µε βάση µία Εξέταση
για Κατάταξη στο Κατάλληλο Επίπεδο ή άλλες εξετάσεις, όπως TOEFL ή GCE.
ESP-100N Αγγλικά για Νοσηλευτές I

3

6

ESP-110N Αγγλικά για Νοσηλευτές IΙ

3

6

Μαθήµατα Επιλογής Γενικής Παιδείας
18
Σηµείωση:
‘Όλοι οι µη οµιλούντες Ελληνικά φοιτητές πρέπει να περάσουν επιτυχώς 2 µαθήµατα στην
Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµό (GREK-101, GREK-102) στο πρώτο έτος, προκειµένου να τους
επιτραπεί να συνεχίσουν το πρόγραµµα και τη Διαπολιτισµική Νοσηλευτική (NURS-440) ως τρίτο
µάθηµα.
Όλοι οι ελληνόφωνες φοιτητές πρέπει να πάρουν τα 3 παρακάτω µαθήµατα:
Πολιτιστική Ανθρωπολογία (ANTH-105), Ψυχολογία της Υγείας (PSY-270) και τη Διαπολιτισµική
Νοσηλευτική (NURS-440)
ANTH-105 Πολιτιστική Ανθρωπολογία

3

6

GREK-101 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµός I

3

6

GREK-102 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµός II

3

6

NURS-440 Διαπολιτισµική Νοσηλευτική

3

6

3

6

PSY-270

Ψυχολογία της Υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

240

Πρόγραµµα Μαθηµάτων Ανά Εξάµηνο

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ
Φθινοπωρινό Εξάµηνο
Μάθηµα

Τίτλος

Εαρινό Εξάµηνο
ECTS

Μάθηµα

Τίτλος

ECTS

NURS-110

Βασική Νοσηλευτική
(Παροχή Φροντίδας)

6

NURS-120

Διά Βίου Φροντίδα
(Παροχή Φροντίδας)

NURS-115

Βασική Νοσηλευτική
(Διαχείριση Φροντίδας)

6

NURS-125

Διά Βίου Φροντίδα
(Διαχείριση Φροντίδας)

BIOL-110

Στοιχεία Βιολογίας

6

ESP-100N

Αγγλικά για Νοσηλευτές
I

6

NURS-105

Στοιχεία Ανατοµίας &
Φυσιολογίας

6

NURS-230

Παθολογική
Φυσιολογία

6

NURS-104

Χηµεία

3

NURS-122

Κοινωνιολογία στη
Νοσηλευτική

3

NURS-121

Ηθική και Δεοντολογία
στη Νοσηλευτική

3

NURS-123

Ψυχολογία στη
Νοσηλευτική

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

6

6

30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ
Φθινοπωρινό Εξάµηνο
Μάθηµα

Τίτλος

Εαρινό Εξάµηνο
ECTS

Μάθηµα

Τίτλος

ECTS

NURS-220

Δευτεροβάθµια
Φροντίδα –
Χειρουργική
Νοσηλευτική

9

9

NURS-210

Ψυχοκοινωνική
Προσέγγιση στην
Υγεία (Παροχή
Φροντίδας)

NURS-215

Ψυχοκοινωνική
Προσέγγιση στην
Υγεία (Διαχείριση
Φροντίδας)

9

NURS-225

Δευτεροβάθµια
Φροντίδα –
Παθολογική
Νοσηλευτική

NURS-216

Φαρµακολογία

5

NURS-209

Μικροβιολογία

6

NUTR-100

Εισαγωγή στη
Διατροφολογία

5

BIOL-240

Στοιχεία Βιοφυσικής

6

Εφαρµογές
Μικροϋπολογιστών

2

COMP150N
ΣΥΝΟΛΟ

9

30

30

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Φθινοπωρινό Εξάµηνο

Εαρινό Εξάµηνο

Μάθηµα

Τίτλος

ECTS

NURS-310

Φροντίδα Ηλικιωµένων
(Παροχή Φροντίδας)

9

NURS-320

NURS-315

Φροντίδα Ηλικιωµένων
(Διαχείριση Φροντίδας)

9

NURS-325

Νοσηλευτική Ψυχικής
Υγείας

9

Ψυχολογία της Υγείας

6

ANTH-105

Πολιτιστική
Ανθρωπολογία

6

Αγγλικά για Νοσηλευτές
II

6

MATH-221Ν

Στατιστική Ι

6

PSY-270

ESP-110N
ΣΥΝΟΛΟ

30

Μάθηµα

Τίτλος

Παιδιατρική
Νοσηλευτική

ECTS

9

30

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ
Φθινοπωρινό Εξάµηνο

NURS-410

Φροντίδα Χρονίως
Πασχόντων

Εαρινό Εξάµηνο

10

NURS-420

Εξειδικευµένες Μονάδες
Φροντίδας (Παροχή
Φροντίδας)

10

NURS-415

Επείγουσα Νοσηλευτική
Φροντίδα

10

NURS-425

Εξειδικευµένες Μονάδες
Φροντίδας (Διαχείριση
Φροντίδας)

10

NURS-430

Πτυχιακή Εργασία**

10

NURS-330

Σεµινάρια Νοσηλευτικής

4

NURS-440

Διαπολιτισµική
Νοσηλευτική

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

30

** η διάρκεια της εκπόνησης και των µαθηµάτων είναι δύο εξάµηνα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Παρουσιάζονται ορισµένες από τις πολιτικές του Τµήµατος Επιστηµών Ζωής και Υγείας. Συγκεκριµένα,
γίνεται εισαγωγή στις πολιτικές που αφορούν στην ακαδηµαϊκή κατάσταση των σπουδαστών, τη
βαθµολογία κ.λπ.
Ίσες Ευκαιρίες
Το Τµήµα Επιστηµών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας αποδέχεται την ανάγκη για µία
πολιτική ίσων ευκαιριών. Δεσµεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους σπουδαστές. Επίσης,
δεσµεύεται να ενεργεί και να λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη συµβαίνει καµία άµεση ή έµµεση
διάκριση αναφορικά µε την εισαγωγή, την ενηµέρωση και την αξιολόγηση των σπουδαστών καθώς και
τη µεταχείριση οποιουδήποτε ατόµου όσον αφορά το γένος, τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, την
εθνικότητα, το χρώµα, τις ειδικές ανάγκες, το κοινωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο, την έγγαµη ή όχι
κατάσταση, τις πολιτικές και κοινωνικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Είναι αντίθετο σε οποιεσδήποτε
πρακτικές οι οποίες, έµµεσα ή άµεσα προωθούν οποιεσδήποτε είδους διακρίσεις και έχουν ως
αποτέλεσµα τα άτοµα να µην τυγχάνουν µεταχείρισης, παρά µόνο µε βάση τα προσόντα και τις
ικανότητές τους. Γι’αυτό το σκοπό, θα αποφεύγονται τέτοιες πρακτικές µε το να επιλύονται άµεσα και
να καταγγέλλονται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστηµίου, τα σοβαρά περιστατικά.
Πνευµατική Ακεραιότητα / Λογοκλοπή
Η πνευµατική ακεραιότητα είναι ένα από τα ιδανικά τα οποία καλλιεργεί το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας.
Από τους σπουδαστές αναµένεται να εµµένουν σε υψηλά επίπεδα πνευµατικής ακεραιότητας και
εντιµότητας. Η αντιγραφή και η λογοκλοπή αντιβαίνουν προς τα ιδανικά του οικείου πανεπιστηµίου. Η
αντιγραφή ορίζεται ως ανεντιµότητα σε σχέση µε τις εργασίες και τις εξετάσεις. Αναφέρεται τόσο στην
παροχή όσο και στην αποδοχή µη εξουσιοδοτηµένης βοήθειας. Η λογοκλοπή ορίζεται ως η
παρουσίαση της εργασίας κάποιου άλλου, ως προσωπική εργασία. Η αντιγραφή και η λογοκλοπή
αντιµετωπίζονται ως πειθαρχικά παραπτώµατα και επιπρόσθετα ο σπουδαστής θα θεωρείται
αποτυχών στη συγκεκριµένη εργασία ή εξέταση.

Βαθµολογία
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις ποικίλες κατηγορίες ακαδηµαϊκής κατάστασης που υιοθετεί το
Τµήµα. Ακολουθούν σύντοµες επεξηγήσεις.
Αριθµός Μονάδων (1)

Καλή Ακαδηµαϊκή
Κατάσταση (2)

Υπό Επιτήρηση
(3)

Ακαταλληλότητα (4)

48 - 88

1.3 και πάνω

1.00 – 1.299

Κάτω από 1.0

90 - 148

1.7 και πάνω

1.30 – 1.699

Κάτω από 1.3

150 - 208

1.85 και πάνω

1.70 – 1.849

Κάτω από 1.7

210 - 270

2.0 και πάνω

1.85 – 1.999

Κάτω από 1.85

Καλή Κατάσταση: Ένας σπουδαστής θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή ακαδηµαϊκή κατάσταση εάν
πληροί τα κριτήρια των στηλών (1) και (2) ανωτέρω.
Ακαδηµαϊκή Επιτήρηση: Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, οι σπουδαστές µε γενική
βαθµολογία κάτω απ’ αυτή που απαιτείται για καλή ακαδηµαϊκή κατάσταση, θα τίθενται κάτω από
ακαδηµαϊκή επιτήρηση όπως φαίνεται στη στήλη (3) ανωτέρω. Οι σπουδαστές επίσης ενδέχεται να
τοποθετηθούν σε ακαδηµαϊκή επιτήρηση, λόγω υπερβολικού αριθµού αποσύρσεων (Ws) από
µαθήµατα. Όλοι οι σπουδαστές που τίθενται κάτω από ακαδηµαϊκή επιτήρηση θα λαµβάνουν µία
επιστολή, η οποία θα τους ενηµερώνει για την κατάστασή τους και θα ενθαρρύνονται να αυξήσουν τη
γενική τους βαθµολογία. Επίσης, θα περιλαµβάνεται µία προειδοποίηση ότι εάν η γενική βαθµολογία
του σπουδαστή είναι κάτω από το κατώτατο όριο της κλίµακας, ο εν λόγω σπουδαστής ίσως κριθεί
ακατάλληλος για εγγραφή.
Οι ακόλουθες παράγραφοι επεξηγούν τις πολιτικές του τµήµατος σε ειδικές περιπτώσεις που
αναφέρονται στη βαθµολόγηση του µαθήµατος, τις εξετάσεις και την αξιολόγηση της απόδοσης.
Μονάδες µέσω Εξέτασης
Οι µονάδες µέσω εξέτασης είναι δυνατές µόνο όταν ο σπουδαστής παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι
έχει καλύψει το συναφές εκπαιδευτικό αντικείµενο του µαθήµατος σε κάποιο άλλο ίδρυµα και έχει
εξασφαλίσει βαθµό που του επιτρέπει να περάσει. Σε καµία περίπτωση µία τέτοια εξέταση δεν θα
χρησιµοποιείται για να απαλειφθεί ένας βαθµός F, ο οποίος είναι συνέπεια κακής απόδοσης σε µάθηµα
που παρακολουθήθηκε στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας.
Επαναληπτική Εξέταση
Στις γραπτές ενδιάµεσες εξετάσεις, στις οποίες έχει σηµειωθεί απουσία, ο καθηγητής δύναται ή όχι να
δώσει επαναληπτική εξέταση, αναλόγως της αιτιολόγησης που δίδει ο σπουδαστής. Εάν δοθεί
αναπληρωµατική εξέταση, ο σπουδαστής πρέπει να συµπληρώσει ένα έντυπο και να πληρώσει το
ανάλογο εξέταστρο. Όταν ο καθηγητής αποφασίσει να µη δώσει επαναληπτικό τεστ, αλλά υπάρχει
εύλογη αιτία απουσίας από το συγκεκριµένη εξέταση, ο βαθµός του σπουδαστή θα βασιστεί στις

υπόλοιπες εξετάσεις. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εύλογη αιτία απουσίας από την εξέταση, τότε ο
σπουδαστής θα µηδενιστεί στη συγκεκριµένη εξέταση.
Κανένας σπουδαστής δεν επιτρέπεται να χάσει τις τελικές εξετάσεις. Ένας σπουδαστής ο οποίος
απουσιάζει από τις τελικές εξετάσεις χωρίς άδεια ή επίσηµη διαγραφή θα µηδενίζεται στη συγκεκριµένη
εξέταση. Σε περίπτωση αναπόφευκτης απουσίας από την τελική εξέταση, ο σπουδαστής πρέπει να
τηλεφωνήσει πριν την εξέταση, να αναφέρει το λόγο της απουσίας του και να δώσει έναν αριθµό
τηλεφώνου επικοινωνίας. Ένα µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού µπορεί να ζητήσει επαληθεύσιµα
στοιχεία και να διαφυλάξει το δικαίωµα να δεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε λόγο ως έγκυρη
δικαιολογία. Ένα πιστοποιητικό ιατρού δεν είναι απαραίτητα έγκυρη δικαιολογία. Στην περίπτωση
έγκυρης δικαιολογίας δίνεται ένας βαθµός “Ι” (επεξήγηση πιο κάτω) και ο σπουδαστής έχει ένα µήνα να
τον αλλάξει, προσερχόµενος σε επαναληπτική εξέταση, διαφορετικά στην τελική εξέταση θα µηδενιστεί.
Ατελής / Αναβληθείσα Βαθµολογία
Η ατελής βαθµολογία (Incomplete, “I”), δίδεται σε ένα σπουδαστή µόνο όταν έχει απουσιάσει
δικαιολογηµένα από την τελική εξέταση. Ωστόσο, ο βαθµός “I” θα πρέπει να αλλάξει εντός της
περιόδου του ενός µηνός. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω ιατρικών ή άλλων λόγων, τότε η βαθµολογία
θα αλλαχθεί σε αναβληθείσα (Deferred, “DE”).
Διαγραφή
Ο βαθµός “W” (Withdrawal) καταγράφεται σε δύο περιπτώσεις: (α) διοικητική διαγραφή (Administrative
Withdrawal, “WA”), όταν δηλαδή ένας καθηγητής αποφασίζει να διαγράψει έναν σπουδαστή από την
τάξη, λόγω υπερβολικού αριθµού απουσιών ή όταν µία πτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα
(βλέπε παράγραφο για πτυχιακές εργασίες τελειοφοίτων κατωτέρω) και (β) διαγραφή σπουδαστή, όταν
ένας σπουδαστής αποφασίσει να διαγραφεί από ένα µάθηµα, επειδή δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις του. Υπάρχει µία προθεσµία για τη διαγραφή των σπουδαστών, η οποία είναι συνήθως η
τελευταία ηµέρα των µαθηµάτων του εξαµήνου.
Κατ’οίκον Eργασία, Εργασίες Μαθηµάτων
Η ανάθεση κατ’οίκον εργασίας και άλλες εργασίες µαθηµάτων πρέπει να παραδίδονται στις
συγκεκριµένες προθεσµίες. Καθυστερηµένη εργασία ΔΕΝ θα γίνεται αποδεκτή. Εάν ένας σπουδαστής
θα απουσιάζει την ηµεροµηνία παράδοσης εργασίας, τότε πρέπει να προβεί σε διευθετήσεις, ώστε η
κατ’οίκον εργασία/εργασία µαθήµατος, να φτάσει στον καθηγητή στην καθορισµένη ηµεροµηνία.
Πτυχιακή Εργασία
Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας γίνεται στο τέταρτο έτος, έβδοµο εξάµηνο, κάτω από επίβλεψη
ενός καθηγητή και διορθώνεται από δύο καθηγητές του προγράµµατος. Πρέπει να ολοκληρωθεί πριν
το τέλος του τετάρτου έτους προκειµένου ο φοιτητής να µπορέσει να αποφοιτήσει.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρουσία στην Τάξη
Η παρουσία στην τάξη είναι ζωτικής σηµασίας, ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν πλήρως το
θεωρητικό κοµµάτι της διδακτέας ύλης. Είναι απαραίτητη επίσης, για την ασφαλή και αποτελεσµατική
λειτουργία στον κλινικό τοµέα, για την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κλινική
πρακτική. Αναµένεται ότι οι σπουδαστές θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα προγραµµατισµένα
µαθήµατα και τα εργαστήρια. Ο καθηγητής επιφυλάσσει το δικαίωµα να διαγράψει ένα σπουδαστή του
οποίου η παρακολούθηση είναι κάτω του 80%. Η ακαδηµαϊκή περίοδος add/drop, δεν ισχύει για το
Νοσηλευτικό πρόγραµµα. Είναι ευθύνη του σπουδαστή να υπογράφει στο µητρώο παρουσιών κάθε
µέρα στην τάξη. Οι σπουδαστές επίσης, ευθύνονται για την παραλαβή όλου του υλικού που
προσφέρεται στην τάξη.
Παρουσία στην Κλινική Πρακτική Άσκηση
Η τακτική παρουσία στον τοµέα της κλινικής πρακτικής άσκησης είναι ζωτικής σηµασίας για την
ολοκλήρωση των απαιτούµενων στόχων των µαθηµάτων. Εάν ο σπουδαστής έχει απουσίες στον
κλινικό χώρο κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους του
µαθήµατος,, ως εκ τούτου δεν θα δύναται να παρακολουθήσει τα µαθήµατα υψηλότερου επιπέδου.
Σηµειωτέον ότι, είναι ευθύνη του σπουδαστή να φροντίζει ώστε, η παρουσία του να καταγράφεται επί
καθηµερινής βάσεως από τον Υπεύθυνο Μέντορα ή την Προϊσταµένη Νοσηλεύτρια ή Νοσηλευτή. Οι
σπουδαστές, πρέπει να είναι τυπικοί στις ώρες τους και να ειδοποιούν το Μέντορά τους ή την
Προϊσταµένη Νοσηλεύτρια/τή, σε περίπτωση ανάγκης για απουσία.
Επαγγελµατική Εµφάνιση στον Κλινικό Χώρο
Η επαγγελµατική εµφάνιση είναι σηµαντική για τη δηµιουργία καλής εντύπωσης στους ανωτέρους,
τους συναδέλφους και τους πελάτες/ασθενείς. Επιπλέον, για τον έλεγχο των λοιµώξεων, υγείας και
ασφάλειας, πρέπει να τηρείται ο ακόλουθος ενδυµατολογικός κώδικας:
• Η ατοµική υγιεινή και φροντίδα είναι απαραίτητη.
• Η στολή στον κλινικό χώρο θεωρείται επιβεβληµένη. Όλα τα µέρη της στολής πρέπει να είναι
καθαρά, επιδιορθωµένα και µε καλή εφαρµογή.
• Τα παπούτσια πρέπει να είναι καθαρά, απλά µαύρα δερµάτινα. Τα αθλητικά παπούτσια και τα
σανδάλια απαγορεύονται.
• Η καρτέλα µε το ονοµατεπώνυµό σας πρέπει να είναι ορατή σε όλη τη διάρκεια που βρίσκεστε
στους χώρους του νοσοκοµείου.
• Τα µαλλιά πρέπει να είναι καθαρά και περιορισµένα πάνω από το γιακά.
• Οι γενειάδες και τα µουστάκια πρέπει να είναι ευπρεπισµένα και περιποιηµένα.
• Το µακιγιάζ πρέπει να είναι ελάχιστο και καλαίσθητο.
• Τα κοσµήµατα πρέπει να είναι ελάχιστα και όχι περίβλεπτα. Πρέπει να περιορίζονται σε µια
βέρα/δαχτυλίδι. Απαγορεύονται τα κρεµαστά σκουλαρίκια, βραχιόλια και περιδέραια.
• Τα νύχια πρέπει να είναι καθαρά και κοντοκοµµένα. Απαγορεύονται τα ψεύτικα νύχια.
• Δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε αρώµατα, κολόνιες ξυρίσµατος και λοσιόν µε έντονη µυρωδιά.
Οι πελάτες/ασθενείς και το προσωπικό ίσως ενοχλούνται από κάποιες οσµές.
• Απαγορεύεται το µάσηµα τσίχλας στη διάρκεια της κλινικής πρακτικής.
• Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιηµένα στο κλινικό περιβάλλον. Σε περίπτωση
αναµονής κάποιου σηµαντικού τηλεφωνήµατος, το τηλέφωνο να είναι στη δόνηση.
Συµπεριφορά
Από το σπουδαστή αναµένεται να πληροί τα ίδια πρότυπα συµπεριφοράς που απαιτούνται όταν
ενταχθεί στο εργατικό δυναµικό. Αυτά περιλαµβάνουν την τυπικότητα και την ικανοποιητική
παρακολούθηση µαθηµάτων, την ολοκλήρωση των ανατιθεµένων καθηκόντων, την ειλικρίνεια και την
υπευθυνότητα για τις πράξεις του. Οι σπουδαστές πρέπει να σέβονται και να προστατεύουν τα

δικαιώµατα των πελατών/ασθενών τους και να διατηρούν εµπιστευτικότητα όσον αφορά τις
πληροφορίες που αποκτούνται στη διάρκεια παροχής φροντίδας.
Εργαστήριο Δεξιοτήτων και Αίθουσα Προσοµοίωσης
Στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων και Αίθουσα Προσοµοίωσης:
• Οι σπουδαστές δεν πρέπει ποτέ να κάνουν πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων ή
την Αίθουσα Προσοµοίωσης χωρίς επίβλεψη.
• Οι σπουδαστές πρέπει να ακολουθούν τις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες «Επαγγελµατική
Εµφάνιση στον Κλινικό Χώρο».
• Δεν επιτρέπεται η µεταφορά τροφίµων ή ποτών στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων ή στην Αίθουσα
Προσοµοίωσης.
• Όλοι οι σπουδαστές επιβάλλεται να συµπεριφέρονται επαγγελµατικά όταν κάνουν την
πρακτική τους εξάσκηση.
Κόστος Στολών/Καρτελών/Στηθοσκοπίων
Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να αγοράσουν τις δικές τους στολές, τις καρτέλες µε ονόµατα και τα δικά
τους στηθοσκόπια.
Ενδεικτικές τιµές είναι:
• Στολή:
Ευρώ 33
• Καρτέλα µε Όνοµα:
Ευρώ 5
• Στηθοσκόπιο:
Ευρώ 29
Συστήνεται κάθε σπουδαστής να αγοράσει πάνω από µία στολή.
Βιβλιογραφία:
Benner, P. (1984). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Menlo
Park: Addison-Wesley.
Dracup and Bryan-Brown. (2004). From Novice to Expert to Mentor Shaping the Future. American
Journal of Critical Care. 13, pp. 448-450.
Jane Corrigan Wandel. (2003). The Institute for Nursing Healthcare Leadership Conference:
Reflections on the Impact of Patricia Benner's Work. Medscape Nurses. 5(2). Accessed on 5-04-2010
from http://www.medscape.com/viewarticle/462607
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Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όνοµα Καθηγητού
Δρ Ζωή Ρούπα

Γραφείο

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

A-223

22841682

roupa.z@unic.ac.cy

A-218

22841784

noula.m@unic.ac.cy

Συντονίστρια
Δρ Μαρία Νούλα
Υπεύθυνη του Ελληνικού
Προγράµµατος

Δρ Έφη Γεσούλη

A-218

22841783

gesouli.e@unic.ac.cy

Κα Σαβούλα Γκόµπριαλ

A-221

22481598

ghobrial.s@unic.ac.cy

A-220

22841745

lantzourakis.e@unic.ac.cy

Υπεύθυνη του Αγγλικού
Προγράµµατος
Κος Βαγγέλης Λατζουράκης
Κα Κάτια Πηλίδη

Deaf’s Sch.

22461566-114

pelides.k@unic.ac.cy

Κα Άννα Χρυσάφη

A-220

2284766

chrysafi.a@unic.ac.cy

Κα Μόνικα Νικηταρά

A-220

22841768

nikitara.m@unic.ac.cy

Δρ Μάριος Νέστορος

A-118

22841669

nestoros.m@unic.ac.cy

Dr Edna Yamasaki

A-222

22841743

yamasaki.e@unic.ac.cy

Δρ Φώτος Χατζηγεωργίου

A-214

22841739

hajigeorgiou.p@unic.ac.cy

Δρ Κυριάκος Φελέκκης

A-217

22841751

felekkis.k@ucy.ac.cy

Δρ Σταύρος Πουλούκας

B-115

22841655

pouloukas.s@unic.ac.cy

Δρ Ιωσήφ Μουτήρης

Staff Room

99452233

moutiris.j@unic.ac.cy

Δρ Μαρία Γεωργίου

Staff Room

99441187

georgiou.m@unic.ac.cy

Κα Μαρία Προδρόµου

Staff Room

-

Performance-

22842074

Κα Χριστίνα Λοϊζου

201

prodromou.m@unic.ac.cy
loizou.ch@unic.ac.cy
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Ορισµός Υπευθύνου Μαθήµατος, Μέντορα, Προσωπικού Καθοδηγητή, Συνδέσµου Καθηγητή
Υπεύθυνος Μαθήµατος
Σε κάθε µάθηµα ενδέχεται µερικές ενότητες να τις διδάσκουν πολλοί καθηγητές, ώστε να καλυφθεί η
ύλη που απαιτείται για το συγκεκριµένο µάθηµα. Ωστόσο, για το κάθε µάθηµα ένας καθηγητής είναι
υπεύθυνος µαθήµατος που µεριµνά για τον όλο προγραµµατισµό του µαθήµατος.

Μέντορας
Οι Μέντορες είναι Νοσηλευτές, οι οποίοι αναλαµβάνουν την κλινική άσκηση των φοιτητών µε συνεχή
παρουσία στον κλινικό χώρο. Είναι ένα άτοµο-κλειδί το οποίο στηρίζει, εξασκεί, επιβλέπει και
συντονίζει τους σπουδαστές στην πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην
εφαρµογή στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων και πληροφοριών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε
να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια στο µέλλον για την εγγραφή τους στο Μητρώο Νοσηλευτών και
για την επαγγελµατική τους δραστηριότητα γενικότερα.
Προσωπικός Καθοδηγητής
Είναι ο καθηγητής ο οποίος παρέχει στους σπουδαστές που του έχουν ανατεθεί, στήριξη η οποία
µπορεί να συνίσταται στην παροχή Ακαδηµαϊκών, επαγγελµατικών και προσωπικών συµβουλών.
Επιπλέον, παρακολουθεί την Ακαδηµαϊκή πορεία για πιθανή βελτίωση των σπουδαστών και τους
ενηµερώνει.
Σύνδεσµος Καθηγητής
Σε κάθε καθηγητή ανατίθεται υπευθυνότητα ενός νοσοκοµείου. Οι Μέντορες που εργάζονται σε
διαφορετικά νοσοκοµεία, θα επικοινωνούν µε τον σύνδεσµο καθηγητή, ώστε να τον κρατούν ενήµερο
για την πρόοδο των σπουδαστών στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Ο σύνδεσµος καθηγητής µπορεί
επίσης να επισκέπτεται το νοσοκοµείο το οποίο του έχει ανατεθεί.
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Σύντοµη Περιγραφή Μαθηµάτων
NURS-104 Χηµεία
Μονάδες (ECTS): 3
Ώρες Διδασκαλίας: 2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα προσφέρει στους σπουδαστές µόνο τις ουσιαστικές πληροφορίες χηµείας
που αφορούν το συγκεκριµένο πεδίο σπουδών από τον τοµέα της γενικής, οργανικής και βιολογικής
χηµείας αντίστοιχα. Παρουσιάζει στους σπουδαστές αρκετά παραδείγµατα της χηµείας στον τοµέα της
υγείας, καθώς επίσης εφαρµογές της χηµείας στην καθηµερινή ζωή.
Συνεισφέρει στην εκπαίδευση των σπουδαστών σχετικά µε την εξοικείωσή τους σε επίλυση
προβληµάτων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

NURS-105 Στοιχεία Ανατοµίας & Φυσιολογίας
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: BIOL-110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να ονοµάζουν
και να περιγράφουν όλα τα ανατοµικά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισµού και να παρέχει
ολοκληρωµένη γνώση της οµοιόστασης και την αλληλοσυµπληρωµατικότητα της κατασκευαστικής και
φυσιολογικής λειτουργίας του.
NURS-209 Μικροβιολογία
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: BIOL-110, NURS-105
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα εισάγει στις βασικές αρχές της Μικροβιολογίας, τα είδη και τους τύπους
των βακτηριδίων και άλλων µικροοργανισµών, τα οποία βρίσκονται παντού στη φύση: στο έδαφος, στο
νερό, στον αέρα, στις τροφές, στα εκκρίµατα του ανθρώπου, στις επιφάνειες και στις εσωτερικές
κοιλότητές του. Επίσης, την επίδραση των παθογόνων µικροβίων στον ανθρώπινο οργανισµό, τα
νοσήµατα που προκαλούν αυτά καθώς και τους τρόπους πρόληψης και ελέγχου των νοσηµάτων
αυτών.
NURS-110 Βασική Νοσηλευτική (Παροχή Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες διδασκαλίας: 4
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: BIOL-110, NURS-105 και NURS-115
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό προσφέρει στους σπουδαστές επαρκείς µαθησιακές εµπειρίες, σε έναν
αριθµό τοµέων, ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις µέσω της πρακτικής εµπειρίας στη νοσηλεία
ενηλίκων. Δίδεται έµφαση στις βασικές γνώσεις της Νοσηλευτικής Επιστήµης και στις νοσηλευτικές
δεξιότητες, καθώς παράλληλα γίνεται ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τόσο στην κλινική πρακτική όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Οι σπουδαστές επίσης,
αναπτύσσουν ικανότητες και γνώσεις µε τη µελέτη της χρήσης ενός αριθµού πηγών πληροφόρησης και
ως εκ τούτου αναπτύσσουν διά βίου µαθησιακές ικανότητες στην Παροχή της Φροντίδας. Αυτό το
µάθηµα αποτελεί τη βάση όλων των άλλων µαθηµάτων και προσφέρει τη βασική υποδοµή για το
φοιτητή της Νοσηλευτικής.
NURS-115 Βασική Νοσηλευτική (Διαχείριση Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα προσφέρει στους σπουδαστές µαθησιακές εµπειρίες σε τοµείς τέτοιους
ώστε να αποκτήσουν τη βάση για πρακτική εµπειρία στη νοσηλεία ενηλίκων επίσης. Δίδεται και εδώ
έµφαση σε βασικές γνώσεις νοσηλευτικής και νοσηλευτικές δεξιότητες- ικανότητες, παράλληλα µε την
ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο στον κλινικό
χώρο όσο και στο θεωρητικό επίπεδο. Οι σπουδαστές επίσης αναπτύσσουν ικανότητες και γνώσεις µε
την αποτελεσµατική µελέτη και τη χρήση ενός αριθµού πηγών πληροφόρησης, όπου και θα
αναπτύξουν διά βίου µαθησιακές ικανότητες σε επίπεδο Διαχείρισης της Φροντίδας. Επίσης, αυτό το
µάθηµα σε συνδυασµό µε το προηγούµενο (NURS – 110), αποτελεί τη βάση όλων των άλλων
µαθηµάτων και προσφέρει τη βασική υποδοµή για το φοιτητή-νοσηλευτή.

NURS-216 Φαρµακολογία
Μονάδες (ECTS): 5
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠPΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: BIOL-110, NURS-105
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα εισάγει το φοιτητή σε γνώσεις των βασικών φαρµακευτικών ουσιών και
σκευασµάτων, την κατάλληλη χρήση, τα θεραπευτικά αποτελέσµατα, την τοξικότητα, τις παρενέργειες,
τις θεραπευτικές και τοξικές αλληλοεπιδράσεις, τις δοσολογίες και τους υπολογισµούς των φαρµάκων.
Επίσης χορήγηση των φαρµάκων από όλες τις οδούς, το µεταβολισµό και την απέκκρισή τους.
NURS-120 Διά Βίου Φροντίδα (Παροχή Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-110
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-230
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα είναι επίσης βασικό και επικεντρώνεται στην παροχή Διά Βίου
Φροντίδας και παρέχει θεωρητική και κλινική εµπειρία στη νοσηλεία ενηλίκων, τη νοσηλεία παιδιών,
στη νοσηλεία ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες, στη νοσηλεία ασθενών µε προβλήµατα ψυχικής υγείας
καθώς και στη γυναικολογική-µαιευτική νοσηλευτική φροντίδα. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να
αποκτήσουν εµπειρία από οµάδες πελατών-ασθενών και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν
επαγγελµατική ενηµέρωση και δια-επαγγελµατική συνεργασία. Το µάθηµα επίσης εισάγει στις βασικές
αρχές της προαγωγής και προώθησης της υγείας καθώς και των ψυχοκοινωνικών προσεγγίσεων στην
υγεία. Οι σπουδαστές παρατηρούν και άλλους επαγγελµατικούς ρόλους, µέσα από τη διαφορετικότητα
του περιβάλλοντος των ασθενών/κλινικών, ώστε να αποκτούν βαθιά γνώση στις διάφορες δοµές εντός
των οποίων προσφέρεται και παρέχεται φροντίδα.
NURS-121: Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλµατος
Μονάδες (ECTS): 3
Ώρες Διδασκαλίας: 2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού αποσκοπεί στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων
αναφορικά µε ηθικά ζητήµατα που προκύπτουν στη νοσηλευτική πρακτική. Την κατανόηση των κύριων
εννοιών της νοσηλευτικής για τη λήψη ηθικά αποδεκτών αποφάσεων. Επίσης, να κατανοήσουν το
δίκαιο που διέπει τη φροντίδα υγείας και ειδικότερα στην άσκηση της νοσηλευτικής, τα δικαιώµατα των
ασθενών και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των νοσηλευτών.
NURS-122: Κοινωνιολογία στη Νοσηλευτική
Μονάδες (ECTS): 3
Ώρες Διδασκαλίας: 2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της κοινωνιολογίας και στη
θεώρηση της κοινωνικής ζωής από µια άλλη σκοπιά. Αρχικά διδάσκονται οι κυριότεροι θεωρητικοί της
κοινωνιολογίας, ενώ στην πορεία το µάθηµα εστιάζει σε µεγάλο βαθµό στην κοινωνιολογία της υγείας
και στις πεποιθήσεις των ασθενών για την υγεία και την ασθένεια. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι
σπουδαστές να αντικρύσουν την υγεία και την ασθένεια από µιαν άλλη σκοπιά, έτσι ώστε να
κατανοήσουν την αξία της υγείας και της ασθένειας αλλά και άλλων θεµάτων που µελετούνται, ως
κοινωνικά φαινόµενα τα οποία µπορούν να ερευνηθούν. Μέσα από τη συζήτηση οι σπουδαστές

µπορούν να προσεγγίσουν θέµατα και να προβληµατιστούν γι αυτά, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η
βία και παραβατικότητα, θέµατα φύλου, οι διακρίσεις, η φτώχεια, ο στιγµατισµός και κυρίως η
κοινωνική διάσταση της υγείας και της ασθένειας.
NURS-123: Ψυχολογία στη Νοσηλευτική
Μονάδες (ECTS): 3
Ώρες Διδασκαλίας: 2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το συγκεκριµένο µάθηµα έχει σκοπό να εξερευνήσει τις βασικές έννοιες και
µεθοδολογίες της ψυχολογίας, µε επίκεντρο τις ψυχολογικές διαδικασίες που οδηγούν στην διατήρηση
της υγείας και στην προαγωγή της ψυχολογικής υγείας των ασθενών. Προσδιορίζει το ευρύ υπόβαθρο
της γνώσης στην ψυχολογία, συµπεριλαµβανοµένης της ιστορίας του τοµέα, την έρευνα και την
µεθοδολογία. Εξερευνά και εξηγεί τους παράγοντες που συµβάλουν στην αιτιολογία, στη διατήρηση,
στη συντήρηση, στην παρεµπόδιση και στη θεραπεία συγκεκριµένων θεµάτων υγείας.
NURS-125 Διά Βίου Φροντίδα (Διαχείριση Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-115
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα αποτελεί επίσης ένα βασικό µάθηµα και επικεντρώνεται στη Διαχείριση
Διά Βίου Φροντίδας και έχει θεωρητικές και κλινικές εµπειρίες στη νοσηλεία ενηλίκων, παιδιών, των
ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες, στην ψυχική υγεία καθώς και τη γυναικολογική-µαιευτική
νοσηλευτική. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εµπειρίες από οµάδες
πελατών/ασθενώνκαι να συνεχίσουν αναπτύσσοντας επαγγελµατική ενηµέρωση και διαεπαγγελµατική συνεργασία. Επίσης εισάγει τις βασικές αρχές της προαγωγής και της προώθησης της
υγείας καθώς και των ψυχοκοινωνικών προσεγγίσεων στην υγεία. Οι σπουδαστές παρατηρούν µέσω
των διαφορετικών δοµών και άλλους επαγγελµατικούς ρόλους, ώστε να αποκτούν βαθιά γνώση σε
διαφορετικά περιβάλλοντα εντός των οποίων γίνεται η διαχείριση της φροντίδας.
NURS-210 Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση στην Υγεία (Παροχή Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-123, NURS-120
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-216
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα δίδει την ικανότητα στους σπουδαστές να κατανοούν την ολιστική
προσέγγιση στην υγεία (άτοµο-οικογένεια-οµάδες-κοινότητα) για να εξετάζουν τους παράγοντες οι
οποίοι βλάπτουν την υγεία, καθώς και το πώς οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται και κατανοούν την υγεία
και πώς η υγεία προωθείται σε ένα φάσµα από περιβάλλοντα και πλαίσια, συµπεριλαµβανοµένης και
της Βασικής Ιατρικής Περίθαλψης (κυβέρνηση και ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές, δεοντολογία και
νόµοι). Είναι το τελευταίο του βασικού µέρους του προγράµµατος και επέρχεται η µάθηση σε
συνδυασµό µε άλλα µαθήµατα. Επιτρέπει στο σπουδαστή να αξιολογήσει την αποκτηθείσα µάθησή
του µέχρι στιγµής στο πρόγραµµα και να µελετήσει την πρόοδό του όσον αφορά στην παροχή
φροντίδας των ενηλίκων και την προώθηση της κλινικής αποτελεσµατικότητας. Οι σπουδαστές
µπορούν να αναπτύξουν ικανότητες ανάκτησης πληροφοριών και κριτική σκέψη για την υγεία και τη
νοσηλευτική πρακτική.
NURS-215 Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση στην Υγεία (Διαχείριση Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 5

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-123, NURS-125
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NUTR-100
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα παρέχει στους σπουδαστές την ικανότητα να κατανοήσουν την ολιστική
προσέγγιση στην υγεία (άτοµο-οικογένεια-οµάδες-κοινότητα) για να εξετάζουν παράγοντες οι οποίοι
βλάπτουν την υγεία, καθώς και το πώς οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται και κατανοούν την υγεία.
Παράλληλα ενηµερώνονται για το πώς η υγεία προωθείται σε ένα ευρύ φάσµα από περιβάλλοντα και
πλαίσια, συµπεριλαµβανοµένης και της Βασικής Ιατρικής Περίθαλψης (κυβέρνηση και ευρύτερες
κοινωνικές πολιτικές, δεοντολογία και νόµοι). Το µάθηµα αυτό είναι το τελευταίο του βασικού µέρους
του προγράµµατος που αναφέρεται στη Διαχείριση της Φροντίδας και ενισχύει τη µάθηση και µε το
συνδυασµό άλλων µαθηµάτων. Επιτρέπει στο σπουδαστή να αναλογιστεί την επιτευχθείσα µάθηση
µέχρι στιγµής στο πρόγραµµα και να αξιολογήσει την πρόοδό του, όσον αφορά στη Διαχείριση της
Φροντίδας των ενηλίκων και τη βελτίωση της κλινικής αποτελεσµατικότητας. Οι σπουδαστές θα
µπορούν να αναπτύξουν ικανότητες ανάκτησης πληροφοριών και κριτική σκέψη για την υγεία και τη
νοσηλευτική πρακτική .
NURS-220 Δευτεροβάθµια Φροντίδα – Χειρουργική Νοσηλευτική
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-210, NURS-216
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: BIOL-240
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σε αυτό το µάθηµα καθίσταται ο σπουδαστής ικανός να αναπτύξει τις νέες
προσφερόµενες γνώσεις πάνω σε προηγούµενη µάθηση που επιτεύχθηκε στο Βασικό Πρόγραµµα σε
σχέση µε την παροχή και διαχείριση φροντίδας ενηλίκων. Το µάθηµα καθιστά το σπουδαστή ικανό να
αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες στην παροχή και διαχείριση της δευτεροβάθµιας φροντίδας ενηλίκων
στο χειρουργικό περιβάλλον. Επίσης, στόχο έχει να προσφέρει στο σπουδαστή τις κατάλληλες γνώσεις
για τη διαδικασία νοσηλευτικής αξιολόγησης, διάγνωσης, προγραµµατισµού, εφαρµογής και
επαναξιολόγησης. Αναπτύσσει τη σχέση µεταξύ της νοσηλευτικής έρευνας, της νοσηλευτικής θεωρίας
και της νοσηλευτικής φροντίδας.
NURS-225 Δευτεροβάθµια Φροντίδα – Παθολογική Νοσηλευτική
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-215
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-209
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα καθιστά ικανό το σπουδαστή να δηµιουργήσει νέες γνώσεις και
πληροφορίες πάνω στην προηγούµενη µάθηση που επιτεύχθηκε στο Βασικό Πρόγραµµα σε σχέση µε
τη νοσηλεία ενηλίκων. Το µάθηµα καθιστά το σπουδαστή ικανό να αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες
στη διαχείριση της δευτεροβάθµιας φροντίδας ενηλίκων σε παθολογικό περιβάλλον. Επίσης, στόχο
έχει να προσφέρει στο σπουδαστή τις κατάλληλες γνώσεις για τη διαδικασία νοσηλευτικής
αξιολόγησης, διάγνωσης, προγραµµατισµού, εφαρµογής και επαναξιολόγησης. Αναπτύσσει τη σχέση
µεταξύ της νοσηλευτικής έρευνας, της νοσηλευτικής θεωρίας και της νοσηλευτικής φροντίδας.
NURS-230 Παθοφυσιολογία
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-105, NURS-209
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα µεταδίδει τις βασικές έννοιες της παθοφυσιολογίας και εξηγεί τόσο τις
λειτουργικές όσο και τις δοµικές αλλαγές που προκαλούνται από τις ασθένειες στους ιστούς και τα
όργανα. Επίσης αναλύονται οι παθολογικοί µηχανισµοί που οδηγούν στην έναρξη των κυριοτέρων
νοσηµάτων. Δίδεται µεγάλη έµφαση στις πιο συνήθεις και σοβαρές ασθένειες µε τα κλινικά
συµπτώµατα, τη διάγνωση και τη θεραπεία των συγκεκριµένων διαδικασιών τους.

NURS-310 Φροντίδα Ηλικιωµένων (Παροχή Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-210
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα επιτρέπει στο σπουδαστή να παρακολουθήσει και να αναπτύξει τις
ικανότητες για την παροχή φροντίδας των ατόµων τρίτης ηλικίας. Οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις
γνώσεις τους σε δοµές φροντίδας ηλικιωµένων. Το µάθηµα προσφέρει την ευκαιρία της µάθησης
διαµέσου δοµών και υπηρεσιών καθώς και για διεπαγγελµατικών συνεργασιών. Στοχεύει στο να
κατανοήσει ο σπουδαστής το ρόλο του νοσηλευτή στην προώθηση της βέλτιστης υγείας του
ηλικιωµένου, να αναπτύξει επίσης αυτή την κατανόηση και τη στήριξή του. Ενηµερώνεται ο φοιτητής
επίσης για να δρα ως συνήγορος των ηλικιωµένων και να µαθαίνει να διασυνδέεται και να συνεργάζεται
µε όλα τα µέλη της οµάδας υγείας καθώς και µε οµάδες από άλλες υπηρεσίες. Τέλος, στοχεύει στην
ανάπτυξη της κατανόησης των βιολογικών, ψυχοκοινωνικών και πνευµατικών διαστάσεων κατά τη
διαδικασία της γήρανσης.
NURS- 315 Φροντίδα Ηλικιωµένων (Διαχείριση Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 4
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-310
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα θα επιτρέψει στο σπουδαστή να παρακολουθήσει και να αναπτύξει
ικανότητες διαχείρισης φροντίδας ατόµων τρίτης ηλικίας. Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν τις γνώσεις
και σε δοµές διαχείρισης φροντίδας ενηλίκων. Το µάθηµα θα προσφέρει την ευκαιρία της µάθησης
διαµέσου κλάδων και υπηρεσιών και για διεπαγγελµατικές συνεργασίες. Το µάθηµα στοχεύει όπως ο
σπουδαστής κατανοήσει τους ρόλους του νοσηλευτή στην προώθηση και προαγωγή της υγείας του
ενήλικα, να αναπτύξει την κατανόηση της στήριξης των πελατών µέσω της συνηγορίας του. Να
διασυνδέεται και να συνεργάζεται µε όλα τα µέλη της οµάδας υγείας καθώς και οµάδες από άλλες
υπηρεσίες. Τέλος, αναπτύσσει κατανόηση των βιολογικών, ψυχοκοινωνικών και πνευµατικών
διαστάσεων στη διαδικασία της γήρανσης.
NURS-320 Παιδιατρική Νοσηλευτική
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Junior Standing
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα βοηθά τους σπουδαστές να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές
τους στη φροντίδα παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους σε νοσοκοµειακό περιβάλλον. Το
µάθηµα επικεντρώνεται στα παιδιά µε σύνθετες ανάγκες, αναπηρίες και προβλήµατα ψυχικής υγείας.
Επίσης, διερευνά σύγχρονα θέµατα στη φροντίδα παιδιών µε περίπλοκες ανάγκες υγείας.
NURS-325 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Μονάδες (ECTS): 9
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-123, Junior Standing
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το συγκεκριµένο µάθηµα θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύσσουν τις γνώσεις
και τις ικανότητές τους στη φροντίδα ασθενών/πελατών όλων των ηλικιών µε ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα και ψυχιατρικές ασθένειες. Επίσης θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύσσουν
ικανότητες κριτικής σκέψης µέσα από ολιστικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις καθώς επίσης θα

βοηθήσει να επιτευχθούν νοσηλευτικές παρεµβάσεις στη διαχείριση της φροντίδας ασθενών µε
έµφαση στην αξιολόγηση.
NURS-330 Σεµινάρια Νοσηλευτικής
Μονάδες (ECTS): 4
Ώρες Διδασκαλίας: 1
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-430
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα σεµινάρια νοσηλευτικής είναι σχεδιασµένα να διευκολύνουν τους σπουδαστές να
µάθουν µε ειδικές νοσηλευτικές στρατηγικές και παρεµβάσεις µέσω της διδασκαλίας, καθώς και µε
ανάδραση µε τους άλλους συµφοιτητές να κάνουν επαναξιολόγηση των νοσηλευτικών πεπραγµένων.
NURS-410 Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων
Μονάδες (ECTS): 10
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-225
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ασθενειών που αφορούν πραγµατικά και
ενδεχόµενα προβλήµατα υγείας σε ενήλικους ασθενείς/πελάτες που πάσχουν από χρόνιες και
εκφυλιστικές ασθένειες, οι οποίες απαιτούν συνεχιζόµενη νοσηλευτική φροντίδα και περίθαλψη σε
κλινικό περιβάλλον-κοινότητα. Επίσης, καθιστά τους σπουδαστές ικανούς να αναπτύσσουν περαιτέρω
εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες για τη φροντίδα αυτών των ασθενών/πελατών.
NURS-415 Επείγουσα Φροντίδα
Μονάδες (ECTS): 10
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-220
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα προσφέρει τις κατάλληλες πληροφορίες και γνώσεις βασισµένες σε
στοιχεία για την ανάπτυξη των πρακτικών ικανοτήτων που απαιτούνται από το νοσηλευτή για την
παροχή και διαχείριση της φροντίδας των πελατών σε περιβάλλον εντατικής παρακολούθησης. Δίνει
έµφαση στην ιεράρχηση και αξιολόγηση των αναγκών µε τη χρήση αναλυτικής και συνθετικής σκέψης,
ενώ µελετά ενέργειες σχετικές µε την επίλυση των προβληµάτων. Επιπλέoν, αυτό το µάθηµα καθιστά
ικανούς τους σπουδαστές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων σε ένα
πολυεπαγγελµατικό περιβάλλον διαφόρων ειδικοτήτων. Τέλος, εδραιώνει τη θεωρητική γνώση και
εµπειρογνωµοσύνη που έχουν εξασφαλισθεί, στη διάρκεια των προηγούµενων ετών, προετοιµάζοντας
τους σπουδαστές για επαγγελµατική πρακτική ως εγγεγραµµένοι νοσηλευτές.
NURS-420 Εξειδικευµένες Μονάδες Φροντίδας (Παροχή Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 10
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-425
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα δηµιουργεί νέο οικοδόµηµα πάνω στις υφιστάµενες γνώσεις και
επικεντρώνεται στην παροχή φροντίδας µέσω αξιολόγησης, διάγνωσης και διαχείρισης των αναγκών
φροντίδας σε συνεργασία µε τους πελάτες και τους φροντιστές τους. Μεγιστοποιεί τις δυνατότητες για
διαθεµατική και διαθεσµική µάθηση, εντός των πλαισίων διαφορετικών συστηµάτων υγείας. Το µάθηµα
στοχεύει συγκεκριµένα να συγκρίνει και να αντιπαραβάλει τη διαχείριση της φροντίδας υγείας στην
Κύπρο και σε άλλες χώρες. Η µάθηση θα δοµείται µε τρόπο που απαιτεί από το σπουδαστή να µελετά
ενέργειες σε σχέση µε την επίλυση προβληµάτων και τη λήψη κλινικών αποφάσεων εντός των

διαεπαγγελµατικών και πολυθεσµικών οµάδων. Επίσης θα καταστήσει ικανό το σπουδαστή να
εδραιώσει τη µάθησή του και να προετοιµαστεί για επαγγελµατική πρακτική ως νέος νοσηλευτής.
NURS-425 Εξειδικευµένες Μονάδες Φροντίδας (Διαχείριση Φροντίδας)
Μονάδες (ECTS): 10
Ώρες Διδασκαλίας: 5
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-420
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό συνεχίζει να δηµιουργεί νέες γνώσεις πάνω στις υφιστάµενες και
επικεντρώνεται στην παροχή φροντίδας µέσω αξιολόγησης, διάγνωσης και διαχείρισης των αναγκών
φροντίδας σε συνεργασία µε τους πελάτες και τους φροντιστές τους. Αυτό το µάθηµα θα
µεγιστοποιήσει τις δυνατότητες για διαθεµατική και διαθεσµική µάθηση, εντός των πλαισίων
διαφορετικών συστηµάτων υγείας. Το µάθηµα στοχεύει συγκεκριµένα να συγκρίνει και να
αντιπαραβάλει τη διαχείριση της φροντίδας υγείας στην Κύπρο και άλλες χώρες. Η µάθηση θα δοµείται
µε τρόπο που απαιτεί από το σπουδαστή να µελετά ενέργειες σε σχέση µε την επίλυση προβληµάτων
και τη λήψη κλινικών αποφάσεων, εντός των διαεπαγγελµατικών και πολυθεσµικών οµάδων. Αυτό το
µάθηµα επίσης θα καταστήσει ικανό το σπουδαστή να εδραιώσει τη µάθησή του και να προετοιµαστεί
για επαγγελµατική πρακτική ως νέος εγγεγραµµένος νοσηλευτής.
NURS-430 Πτυχιακή Εργασία
Μονάδες (ECTS): 10
Ώρες Διδασκαλίας: 2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Όλα τα µαθήµατα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-330
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα είναι σχεδιασµένο για να εξοικειώνει τους σπουδαστές µε την ερευνητική
διαδικασία, λ.χ. το σχεδιασµό, τη µεθοδολογία, τη συγκέντρωση δεδοµένων, τη µελέτη του υλικού, την
ανάλυση δεδοµένων, την αξιολόγησή τους, τα συµπεράσµατα, τις εισηγήσεις τους και το πώς να
παρουσιάζουν όλα τα ανωτέρω. Αυτό το µάθηµα γίνεται στο φθινοπωρινό και συνεχίζει στο εαρινό
εξάµηνο του τετάρτου έτους του προγράµµατος.
NURS-440 Διαπολιτισµική Νοσηλευτική
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σ’ αυτό το µάθηµα ο σπουδαστής καθίσταται ικανός να κατανοεί και να φροντίζει
ανθρώπους διαφόρων πολιτισµών, διερευνώντας τις διαστάσεις που διαµορφώνουν τη διαπολιτισµική
εµπειρία φροντίδας. Επικεντρώνεται στη διερεύνηση και κατανόηση της µοναδικότητας της ιδίας
προσωπικότητας και των άλλων ως πολιτισµικά ανθρώπινα όντα, καθώς και τη σηµασία του να
καθίσταται κανείς πολιτισµικά ευαισθητοποιηµένος και αποτελεσµατικός στην παροχή φροντίδας
υγείας.
NURS-450 Κλινική Πρακτική
Μονάδες (ECTS): 0
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
Περιγραφή: Αυτό αποτελείται από 2300 ώρες κλινικής άσκησης, η οποία πραγµατοποιείται κατά τη
διάρκεια των σπουδών. Αποτελείται τόσο από ώρες που συγκεντρώνονται στη διάρκεια των οκτώ
τακτικών εξαµήνων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια των τεσσάρων θερινών περιόδων.

ANTH-105 Πολιτιστική Ανθρωπολογία
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα εισάγει τους σπουδαστές στην ανθρώπινη πολιτισµικότητα. Εξερευνά
τους τρόπους µε τους οποίους οι µη δυτικές κοινωνίες αντιµετωπίζουν τα παγκόσµια ανθρώπινα
θέµατα όπως το γάµο, την οικογένεια, το φύλο, την εργασία, την ψυχαγωγία, την εξουσία, την
ταυτότητα, το νόηµα της ζωής, και το θάνατο. Ο στόχος αυτού του µαθήµατος είναι να καταστήσει τις
µη δυτικές κοινωνίες κατανοητές µε τους δικούς τους όρους και να διευρύνει τους ορίζοντες των
σπουδαστών, µέσω της εκτίµησης της πολιτισµικότητας.
BIOL-110 Στοιχεία Βιολογίας
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της βιολογίας και εγείρει
θεµελιώδη ερωτήµατα που ενισχύουν το ενδιαφέρον τους για την επιστήµη της ζωής. Οι σπουδαστές
αποκτούν βασικές γνώσεις στη βιολογία και στον τοµέα της ανθρώπινης γενετικής. Οι ηθικές και
νοµικές συνέπειες καθώς και οι ψυχολογικές επιπτώσεις του γενετικού ελέγχου συζητούνται κατά τη
διάρκεια µαθηµάτων. Τα θέµατα της ανθρώπινης βιολογίας περιλαµβάνουν τις βασικές αρχές της
κληρονοµικότητας, της φυσιολογίας, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης.
BIOL-240 Στοιχεία Βιοφυσικής
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-105, BIOL-110
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα προσφέρει στους σπουδαστές τα βασικά στοιχεία για κατανόηση της φυσικής
σε σχέση µε το ανθρώπινο σώµα και τον τεχνολογικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για κλινικές
εφαρµογές. Ο σπουδαστής θα µάθει για τις βιοφυσικές αρχές των υπερήχων, της ιονίζουσας, της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και τα πρότυπα ασφαλείας. Τις κύριες επιπτώσεις της ακτινοβολίας
στα κύτταρα και τους ιστούς καθώς και την προστασία από την ακτινοβολία. Ο σπουδαστής εισάγεται
στη χρήση των ισοτόπων στην ακτινολογία, την πυρηνική ιατρική και τη θεραπεία µέσω ακτινοβολίας.
Η αποστείρωση των ιατρικών εργαλείων και εξοπλισµού, η διατήρηση της υγείας στη διάρκεια της
ακτινοθεραπείας, και οι προϋποθέσεις ασφαλείας των ρυθµιστικών συστηµάτων και οι ευθύνες των
µελών της οµάδας ακτινοβολίας, επίσης εµπεριέχονται. Ο σπουδαστής εξασφαλίζει επίσης γνώσεις για
τις πρόσφατες εφαρµογές όπως τις τεχνικές πυρηνικής απεικόνισης, τους αξονικούς τοµογράφους, τις
τεχνικές υπερήχων, τη χειρουργική µέσω λέιζερ και τα βιολογικά υλικά που χρησιµοποιούνται στην
ιατρική.
COMP-150N Εφαρµογές Μικροϋπολογιστών
Μονάδες (ECTS): 2
Ώρες Διδασκαλίας: 2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα είναι σχεδιασµένο να εισαγάγει το σπουδαστή σε δηµοφιλούς εφαρµογής
πακέτα λογισµικού, που περιλαµβάνουν την επεξεργασία κειµένων, ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων,
διαχείριση τράπεζας δεδοµένων και στατιστικές εφαρµογές. Έµφαση δίδεται στον τρόπο µε τον οποίο
το καθένα µπορεί να βοηθήσει το χρήστη στο σπίτι, την τάξη ή το γραφείο.

ESP-100N Αγγλικά για Νοσηλευτές Ι
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: BENG-070
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη βασική ορολογία που χρησιµοποιείται στα
Αγγλικά στο νοσηλευτικό επάγγελµα. Αναπτύσσει το ειδικό λεξιλόγιο της νοσηλευτικής ορολογίας.
Αναπτύσσονται οι δεξιότητες της ανάγνωσης και κατανόησης, γραφής, ακρόασης και οµιλίας, πάντα
µέσα στο πλαίσιο του επαγγέλµατος του νοσηλευτή.
ESP-110N Αγγλικά για Νοσηλευτές ΙΙ
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: ESP-100N
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό παρέχει στους φοιτητές µια επιπρόσθετη εξειδικευµένη γλώσσα που
χρησιµοποιείται στο νοσηλευτικό επάγγελµα. Αναπτύσσει το ειδικό λεξιλόγιο της νοσηλευτικής. Γίνεται
περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και κατανόησης, γραφής, ακρόασης και οµιλίας
,πάντα στο πλαίσιο του νοσηλευτικού επαγγέλµατος.
GREK-101 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµός I
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διδάσκεται ο σπουδαστής και εξασκείται στις 4 βασικές δεξιότητες: στην ακουστική
κατανόηση (να µπορεί να κατανοεί βασικές πληροφορίες σε οικείες περιστάσεις, νοουµένου ότι οι
οµιλητές µιλούν αργά), στη δεξιότητα οµιλίας (να επικοινωνεί σε ένα βασικό επίπεδο), στην κατανόηση
κειµένου (να καταλαβαίνει σύντοµα και απλά κείµενα) και στη δεξιότητα γραφής (να µπορεί να γράφει
απλά και µικρά κείµενα σε οικεία του θέµατα). Επίσης, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε τις ακόλουθες
πολιτιστικές ενότητες: βασική γεωγραφία και ιστορία Κύπρου και Ελλάδας, έθιµα που σχετίζονται µε
η
γιορτές και δρώµενα ( Χριστούγεννα, Πάσχα, 25 Μαρτίου κ.λπ.).
GREK-102 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµός II
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: GREK-101
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος του µαθήµατος είναι να διδαχθεί ο σπουδαστής πώς να διαβάζει, να γράφει και
να επικοινωνεί στην ελληνική γλώσσα. Επικεντρώνεται στο πώς να γράφει ολοκληρωµένες προτάσεις,
στην ελληνική έκθεση και την καλύτερη προφορική επικοινωνία. Διδάσκονται τα πιο δηµοφιλή
αξιοθέατα της Κύπρου και της Ελλάδας (Ακρόπολη, Πλάκα, Αρχαιολογικό Μουσείο κ.λπ.) καθώς
επίσης σηµαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις Κύπρου και Ελλάδας, κ.ά.
MATH-221 Στατιστική Ι
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το µάθηµα αποσκοπεί στη χρήση από το σπουδαστή των στατιστικών τεχνικών ως
βοήθηµα στην επιχειρησιακή ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων. Τα θέµατα που καλύπτονται
περιλαµβάνουν τη συλλογή δεδοµένων, µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς, κατανοµές
πιθανοτήτων, δειγµατοληψία και κατανοµές δειγµάτων και επαγωγική στατιστική.
NUTR-100 Εισαγωγή στη Διατροφολογία
Μονάδες (ECTS): 5
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-104
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσφέρεται µία εισαγωγή στις θεµελιώδεις αρχές της ανθρώπινης διατροφής.
Εξετάζειται η σχέση µεταξύ διατροφής, πέψης και µεταβολικής λειτουργίας του ανθρώπινου
οργανισµού στην υγεία και την ασθένεια. Παρουσιάζονται επίσης, η σύνθεση και η ασφάλεια των
τροφίµων.
PSY-270 Ψυχολογία της Υγείας
Μονάδες (ECTS): 6
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: NURS-123
ΣΥΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Κανένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µάθηµα αυτό αναφέρεται σε θεωρίες, µεθόδους και τεχνικές που αφορούν την υγεία
και την ασθένεια. Αυτό το µάθηµα αφορά στα κοινωνικογνωσιακά µοντέλα που περιγράφουν τις
ψυχολογικές διεργασίες που οδηγούν στη διατήρηση της υγείας και την προώθηση της ψυχολογικής
ευηµερίας των σωµατικά ασθενών ατόµων. Επίσης, προσδιορίζει τις ψυχολογικές και φυσιολογικές
αντιδράσεις των ατόµων εντός του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εµφανίζονται οι σχετικές
συµπεριφορές υγείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Ανάπτυξη Κλινικών Δεξιοτήτων
Οι κατωτέρω πίνακες εµφανίζουν τα κύρια θέµατα των πρακτικών δεξιοτήτων στη διάρκεια του
τετραετούς προγράµµατος της Νοσηλευτικής.
Δίνουν µία σαφή ένδειξη για το πώς οι δεξιότητες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων.
Το επίπεδο επιτευγµάτων ακολουθεί την Benner (1984) Adapted Framework for Novice to Expert. Από
τους σπουδαστές απαιτείται να ασκούν µε ασφάλεια τις πρακτικές τους δεξιότητες, µέχρι το τέλος του
τέταρτου έτους, ώστε να µπορούν να αποδείξουν την ικανότητά τους στο να ασκήσουν το επάγγελµά
τους.
Από τους σπουδαστές αναµένεται να αναπτύξουν ικανότητες σ’ όλη τη διάρκεια των ετών,
οικοδοµώντας στα θεµέλια που τέθηκαν κατά το πρώτο έτος. Πρέπει να είναι ικανοί να κατανοήσουν
και να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους µε τη χρήση προσοµοιώσεων από το τέλος του δευτέρου έτους,
ενσωµατώνοντας γνώσεις από το πρώτο και δεύτερο έτος.
Να είναι σε θέση να επιδεικνύουν επαγγελµατική συµπεριφορά, επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητες
τεκµηρίωσης και διεπαγγελµατική συνεργασία µε την εφαρµογή των σεναρίων προσοµοίωσης.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πρώτο Έτος
Μάθηµα

Επίπεδο

Δεξιότητες
Βασική τεχνητή υποστήριξη ζωής
Αξιολόγηση ABCDEF /τεχνητή ανάνηψη
ενηλίκου/παιδιού/νηπίου (Κατευθυντήριες οδηγίες EU
Resuscitation Council)
Μετακίνηση και χειρισµός ασθενούς
Υγιεινή και ασφάλεια, αξιολόγηση κινδύνων,
απόρριψη απορριµµάτων
Πρόληψη µολύνσεων
Συµπεριλαµβάνεται: πλύσιµο χεριών/διεθνείς οδηγίες
Επικοινωνιακές δεξιότητες – λεκτικές, µη λεκτικές

NURS-110/115

Βασικό

Περιβάλλον και άνεση – στρώσιµο κρεβατιού, θέσεις
τοποθέτησης ασθενούς
Παρακολούθηση ζωτικών σηµείων:
θερµοκρασία - σφίξεις - αναπνοές - αρτηριακή πίεση
Ατοµική υγιεινή (φροντίδα) – στόµατος, οφθαλµών και
δέρµατος.
Τεκµηρίωση φροντίδας – νοσηλευτική διεργασία,
συµπλήρωση διαγράµµατος ασθενούς
Διατροφή από του στόµατος (µε και χωρίς
αισθητηριακή στέρηση) και παρακολούθηση
διατροφής (βασική)
Διαχείριση σωµατικών εκκρίσεων και κοπράνων –
ιδιωτικότητα και αξιοπρέπεια
Χρόνος στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων για την πρακτική
άσκηση σε εκβάσεις που δεν αντιµετωπίσθηκαν κατά
την κλινική τους άσκηση
Παρακολούθηση γλυκόζης αίµατος – βασική ανάλυση
και χαρτογράφηση

NURS-120/125

Βασικό

Παρακολούθηση, δειγµατοληψία για ανάλυση ούρων,
κοπράνων, πτυέλου, εµέτου
Φροντίδα ασθενούς µε µόνιµο καθετήρα στην
ουροδόχο κύστη
Αξιολόγηση εισαγωγής και τεκµηρίωση

Αισθητηριακή στέρηση
Αφαίρεση σωλήνων παροχετεύσεων – πρόληψη
µολύνσεων, γενικά µέτρα πρόληψης, απόρριψη
σηπτικών αποβλήτων
Παρακολούθηση ναυτίας, εµέτου και διάρροιας
monitoring
Άσηπτη Τεχνική – απλή επίδεση
Χρόνος στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων για πρακτική
άσκηση σε εκβάσεις που δεν αντιµετωπίσθηκαν στην
κλινική άσκηση

Δεύτερο Έτος
Μάθηµα

Επίπεδο

Δεξιότητες
Βασική τεχνητή υποστήριξη ζωής

Αρχάριος

Αξιολόγηση ABCDEF /τεχνητή ανάνηψη
ενήλικα/παιδιού/νηπίου (κατευθυντήριες οδηγίες EU
Resuscitation Council)
Ασφαλής µετακίνηση ασθενούς– νοσοκοµειακό και µη
νοσοκοµειακό περιβάλλον

NURS-210/215

Επικοινωνιακές δεξιότητες
Βασικό

Βασικό/
Αρχάριος

Δοσολογίες – χορήγηση φαρµάκων (από το στόµα)
Παρακολούθηση γλυκόζης αίµατος
Χρόνος στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων για πρακτική
άσκηση σε εκβάσεις που δεν αντιµετωπίσθηκαν κατά
την κλινική άσκηση
Αξιολόγηση (παρακολούθηση ζωτικών σηµείων,
µέτρηση κορυφαίας εκπνευστικής ροής, παλµική
οξυµέτρηση, δείκτης µάζας σώµατος)

Βασικό/
Αρχάριος

Πρόληψη µολύνσεων/διεθνείς οδηγίες/αποµόνωση
(Νοσηλευτική Προστατευτικής Αποµόνωσης)
Διαταρραχές αναπνοής και θέσεις του ασθενούς
Ανάλυση γλυκόζης αίµατος και χαρτογράφηση
αναλογικής κλίµακας (Blood glucose Monitoring
analysis and sliding scale charting)

Δοσολογία – χορήγηση φαρµάκων από του στόµατος
και παρεντερικά (ενδοµυϊκές και υποδόριες ενέσεις)
Τεχνικές ενέσεων (ενδοµυϊκές, υποδόριες), τεκµηρίωση
και ασφαλής απόρριψη επικίνδυνων απορριµµάτων
Φροντίδα καθετήρα, φροντίδα αναστόµωσης
Άσηπτη τεχνική
NURS-220/225

Βασικό

Καθετηριασµός ουροδόχου κύστεως
Γενική και τοπική προεγχειρητική φροντίδα

Βασικό/
Αρχάριος

Μετεγχειρητική φροντίδα – παρακολούθηση και
επιπλοκές
Επίδεση, έλξη, φροντίδα ασθενών µε γύψο- νάρθηκα
Ενδοφλέβιες εγχύσεις, παρακολούθηση του ασθενούς

Βασικό

Βασικό/
Αρχάριος

Μετάγγιση αίµατος και παραγώγων του
Έλεγχος, φροντίδα και παρακολούθηση
Τυποποίηση αίµατος
Διατροφική αξιολόγηση – συντήρηση και
παρακολούθηση διατροφής και υγρών τόσο στο
Παθολογικό όσο και στο Χειρουργικό
Εργαστήριο Δεξιοτήτων/Προσοµοιώσεις για πρακτική
εξάσκηση σε εκβάσεις που δεν αντιµετωπίσθηκαν στην
τοποθέτησή τους στον κλινικό χώρο

Τρίτο Έτος
Μάθηµα

Επίπεδο

Δεξιότητες
Βασική τεχνική υποστήριξη ζωής

NURS-310/315

Προχωρηµένος
Αρχάριος/
Ασφαλής Πρακτική

Αξιολόγηση ABCDEF /τεχνητή ανάνηψη
ενήλικας/παιδί/νήπιο (κατευθυντήριες οδηγίες EU
Resuscitation Council)
Μετακίνηση και χειρισµός – νοσοκοµειακό και οικιακό
περιβάλλον
Υγιεινή και ασφάλεια, αξιολόγηση κινδύνων
Δοσολογία, χορήγηση φαρµάκων σε κοινοτικό

περιβάλλον
Πρόληψη µολύνσεων και περίθαλψη σε οικιακό
περιβάλλον
Ανακούφιση ασθενών στην κοινότητα

Αρχάριος/
Προχωρηµένος
Αρχάριος

Βασικό/
Αρχάριος
Αρχάριος/
Προχωρηµένος
Αρχάριος
NURS-320

Βασικό/ Αρχάριος/
Προχωρηµένος
Αρχάριος
Αρχάριος/
Προχωρηµένος
Αρχάριος

Φροντίδα ηλικιωµένων – Δεξιότητες παροχής φροντίδας
και προσοµοιώσεις
Χρόνος στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων/προσοµοιώσεις για
πρακτική εξάσκηση σε εκβάσεις που δεν
αντιµετωπίσθηκαν στην κλινική τοποθέτηση
Βρεφικός, παιδικός και εφηβικός χειρισµός και φροντίδα
– ατοµική φροντίδα
Υγιεινή και ασφάλεια, αξιολόγηση κινδύνων σε σχέση µε
βρέφη,
φροντίδα παιδιών και εφήβων
Δοσολογία/χορήγηση φαρµάκων για βρέφη, παιδιά και
εφήβους - εκπαίδευση γονέων και παιδιών
Δεξιότητες επικοινωνίας για τη φροντίδα βρεφών,
παιδιών και εφήβων
Παρακολούθηση ζωτικών σηµείων σε βρέφη, παιδιά και
εφήβους
Αξιολόγηση ασθενών µε προβλήµατα ψυχικής υγείας
Αξιολόγηση κινδύνων για την υγιεινή και ασφάλεια σε
περιβάλλον ψυχικής υγείας

Βασικό

Επικοινωνία µε ασθενείς/πελάτες µε προβλήµατα
ψυχικής υγείας
Αρχές αξιολόγησης και διαχείρισης επιθετικότητας
Δοσολογία και χορήγηση φαρµάκων σε ασθενείς µε
προβλήµατα ψυχικής υγείας -εκπαίδευση για τον
ασθενή/φροντιστή

NURS-325
Βασικό/Αρχάριος
Βασικό/
Προχωρηµένος
Αρχάριος

Παρακολούθηση των ψυχικά πασχόντων ασθενών
Κλινικές δεξιότητες/ Προσοµοίωση για εκβάσεις
πρακτικής εξάσκησης που δεν αντιµετωπίσθηκαν στην
τοποθέτηση για NURS- 320/325

Τέταρτο Έτος
Μάθηµα

Επίπεδο

Δεξιότητες
Βασική τεχνητή υποστήριξη ζωής

Ασφαλής Πρακτική/
Ικανός

Αξιολόγηση ABCDEF/τεχνητή ανάνηψη
ενήλικες/παιδιά/νήπια (καθοδηγητικές οδηγίες EU
Resuscitation Council)
Μετακίνηση και χειρισµός σε όλα τα περιβάλλοντα,
πρόληψη µολύνσεων σε οξύ και χρόνιο περιβάλλον,
υγιεινή και ασφάλεια, αξιολόγηση κινδύνων

Φροντίδα βαρέως πασχόντων ασθενών
(Προσοµοιώσεις)

NURS-410/415

Φροντίδα χρόνιων πασχόντων ασθενών
(Προσοµοιώσεις)
Ασφαλής Πρακτική/
Φροντίδα ασθενών µε πολυσύνθετες ανάγκες
Ικανός
(Προσοµοιώσεις)
Δοσολογία και χορήγηση φαρµάκων σε οξύ και χρόνιο
περιβάλλον (Προσοµοιώσεις)
Δεξιότητες επικοινωνίας – οξείες καταστάσεις,
ετοιµοθάνατοι και θάνατος (Προσοµοιώσεις)
Χρόνος στο Εργαστήριο για Δεξιότητες (προσοµοίωση)
Ασφαλής Πρακτική/
και για εκβάσεις πρακτικής εξάσκησης που δεν
Ικανός
αντιµετωπίσθηκαν στην τοποθέτηση
Προσοµοιώσεις για οµαδική εργασία και πρακτική που
να συµπεριλαµβάνει επικοινωνιακές δεξιότητες
NURS-420/425

Ασφαλής Πρακτική

Χρόνος στο Εργαστήριο για Δεξιότητες (προσοµοίωση)
και για εκβάσεις πρακτικής εξάσκησης που δεν
αντιµετωπίσθηκαν στην κλινική τοποθέτηση

