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Καθηγητής Δρ Χρήστος Λιονής

Σκοπός μαθήματος Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων.

Ειδικότερα, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να αναγνωρίζουν και να βάζουν σε

προτεραιότητα τις ανάγκες των ασθενών ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν

την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Μαθησιακά

αποτελέσματα

μαθήματος:

Στο τέλος του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που οδηγούν στην καθυστέρηση της

διάγνωσης ενός χρόνιου νοσήματος και στην ανεπαρκή συμμόρφωση του

ασθενούς.

2. Να εντοπίζουν τους προσδιοριστές της εμφάνισης των χρόνιων νοσημάτων

και της επίδρασης τους στη φυσική τους πορεία

3. Να προτείνουν αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των χρόνιων

νοσημάτων μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας.

4. Να προτείνουν τρόπους και λύσεις μέσω των οποίων η κλινική

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων θα

μπορούσε να αυξηθεί.

5. Να τροποποιούν την ποιότητα ζωής ατόμων και οικογενειών προς το

καλύτερο.

6. Να αναπτύσσουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε υγιείς και ασθενείς.

Προαπαιτούμενα: κανένα Προϋποθέσεις: καμία

Περιεχόμενο

μαθήματος:

 Παράγοντες που οδηγούν στην αντίληψη του συμπτώματος ως μέρος μιας

νοσηρής διεργασίας και στην απόφαση για επίσκεψη στις υπηρεσίες υγείας



(Ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις).

 Προσδιοριστές που οδηγούν στην εμφάνιση του χρόνιου νοσήματος.

 Υφιστάμενα θεωρητικά υποδείγματα φροντίδας χρόνιου νοσήματος.

 Ο ρόλος των θεραπευτών υγείας και της διεπιστημονικής διεργασίας στη

διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων.

 Τεχνικές αναζήτησης της υφιστάμενης γνώσης της σχετικής με τη

διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και τη κριτική σύνθεση της με βάση τις

συνθήκες και τις προτιμήσεις του ασθενούς.

 Τεχνικές ανάλυσης της λήψης της κλινικής απόφασης και τη λήψη της

απόφασης προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις και τις συνθήκες του

ασθενούς.

 Τα περισσότερο συχνά συναντούμενα χρόνια νοσήματα στην πρωτοβάθμια

φροντίδα υγείας και το φορτίο που τα συνοδεύει.

 Τα εργαλεία και τα μέσα που οδηγούν στην έγκαιρη αναγνώριση των

χρόνιων νοσημάτων και των επιπλοκών τους.

 Μέσα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των χρόνιων

νοσημάτων και ο ρόλος της διεπιστημονικής συνεργασίας.

 Μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας προληπτικών και

θεραπευτικών παρεμβάσεων.

 Παράγοντες που επηρεάζουν την πρακτική των επαγγελματιών υγείας και

τη συμμόρφωση των ασθενών (αναφορά σε υφιστάμενα θεωρητικά

υποδείγματα).

 Μέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων σε περίοδο

οικονομικής κρίσης.

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%

Γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικά


