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Σκοπός μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για να παρέχουν τις βέλτιστες φροντίδες υγείας σε

άτομα , στην οικογένεια και σε ομάδες πληθυσμού. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην

επικοινωνία με την οικογένεια, σε θεωρητικά μοντέλα προσέγγισης, αξιολόγησης

και παρέμβασης σε ζητήματα υγείας που αφορούν την οικογένεια.

Μαθησιακά

αποτελέσματα

μαθήματος:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να:

 Προσδιορίζουν την οικογένεια ως σύστημα

 Αναγνωρίζουν παράγοντες κινδύνου της οικογένειας

 Αναλύουν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση υγείας των ατόμων και της

οικογένειας

 Σχεδιάζουν παρεμβάσεις φροντίδας υγείας σε οξέα κοινά και χρόνια

προβλήματα υγείας σε άτομα όλων των ηλικιών και στην οικογένεια

 Σχεδιάζουν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας ατόμων όλων

των ηλικιών και της οικογένειας

 Εκπονούν μελέτες και προγράμματα οικογενειακής υγείας

 Κατασκευάζουν πρωτόκολλα για παρεμβάσεις υγείας στην οικογένεια

 Τροποποιούν πιθανές ανθυγιεινές συνήθειες της οικογένειας.

Προαπαιτούμενα: κανένα Προϋποθέσεις: καμία

Περιεχόμενο

μαθήματος:

 Εισαγωγή στη Γενική-Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας.

 Οικογένεια ως σύστημα.

 Παράγοντες οικογενειακού συστήματος και οι επιπτώσεις στην υγεία της

οικογένειας.

 Θεωρητικές προσεγγίσεις οικογενειακής υγείας.

 Χαρακτηριστικά και δομή της οικογένειας.



 Λειτουργίες υγιούς οικογένειας

 Κίνδυνοι υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής.

 Προσεγγίσεις για μείωση κινδύνων.

 Στρατηγικές πρόληψης.

 Παρεμβάσεις φροντίδας στην οικογένεια και στα άτομα εξελικτικά.

 Διεπιστημονική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας στο σπίτι.

 Πολιτισμική επάρκεια στη φροντίδα υγείας της οικογένειας.

 Η έρευνα στην Γενική –Οικογενειακή φροντίδα υγείας

Μεθοδολογία

Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος συμπεριλαμβάνει διαλέξεις για την παρουσίαση του

θεωρητικού υπόβαθρου. Στη διδασκαλία χρησιμοποιoύνται αναλυτικές

παρουσιάσεις με PowerPoint και ηλεκτρονικό υλικό με εικόνες και σχεδιαγράμματα

με στόχο τη καλύτερη κατανόηση των εννοιών. Χρησιμοποιείται επίσης σχετικό

υλικό δημοσιευμένο σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με στόχο την

παρακολούθηση των πιο πρόσφατων εξελίξεων σχετικών με το αντικείμενο του

μαθήματος.
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Μέσα από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου παρέχεται πρόσβαση

σε ηλεκτρονικά αποθετήρια επιστημονικών περιοδικών και άρθρων, ενδεικτικά

ProQuest, Cambridge University Press και Science Direct με χιλιάδες επιστημονικά

περιοδικά στου τομείς των επιστημών υγείας.

Αξιολόγηση Τελική Γραπτή Αξιολόγηση 50%

Συνεχής Αξιολόγηση 10%



Ενδιάμεση Αξιολόγηση 40%
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