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Σκοπός μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει το πρώτο μέρος της θεματικής ενότητας

με τίτλο: «Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι» και να αναπτύξει εφαρμογές της

οικογενειακής στήριξης υγείας, στην καθημερινή ζωή. Η σειρά διδακτικών ενοτήτων

που διέπει την λειτουργία της συγκεκριμένης θεματικής επικεντρώνεται σε

σύγχρονα και διαχρονικά θέματα που προβληματίζουν την σύγχρονη οικογένεια,

εστιάζει σε ζητήματα χρήση νέων τεχνολογιών στην καθημερινή κλινική δράση και

εξειδικεύει σε ειδικά προβλήματα υγείας.

Μαθησιακά

αποτελέσματα

μαθήματος:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να:

 Σχεδιάζουν πλάνο οικογενειακής φροντίδας υγείας

 Αξιολογούν υπάρχοντα πλάνα παροχής φροντίδας και να συστήνουν

εποικοδομητικές αλλαγές

 Παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι που διαβιούν οικογένειες με

προβλήματα υγείας

 Προσφέρουν γενικές υπηρεσίες κατ’οίκον φροντίδας υγείας

 Εστιάζουν στις υγιείς οικογένειες ενδυναμώνοντας το ρόλο τους.

 Διαφοροποιούν την αξιολόγηση ασθενούς στο σπίτι σε σχέση με το

νοσοκομείο

 Προτεραιοποιούν τις ανάγκες της οικογένειας

 Γνωρίζουν με επάρκεια ζητήματα νομοθεσίας και πολιτικών στην Κύπρο και

την Ελλάδα

 Αντιλαμβάνονται το πλαίσιο γνώσης για την διαπολιτισμική φροντίδα

υγείας



Προαπαιτούμενα: κανένα Προϋποθέσεις: καμία

Περιεχόμενο

μαθήματος:

Ενδεικτικά: Σχεδιασμός πλάνου φροντίδας υγείας, Αξιολόγηση πλάνου φροντίδας,

Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι, Υπηρεσίες κατ’οίκον φροντίδας, Διαφοροποίηση

αξιολόγησης ασθενούς στο σπίτι σε σχέση με το νοσοκομείο, Κινητές μονάδες ΨΥ

και κοινότητα, Σχεδιασμός πλάνου φροντίδας ψυχικής υγείας στην οικογένεια,

Εκπαίδευση οικογένειας στην έγκαιρη αναγνώριση υποτροπής, Νομοθετικό

πλαίσιοΠλάνο φροντίδας οικογένειας με ειδικές ανάγκες και άλλες αναπηρίες,

Αυτισμός και νοητικές αναπηρίες, Κινητικές αναπηρίες και οικογένεια, Ζητήματα

ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, Δικαιώματα και υπηρεσίες 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%

Γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικά


