Τίτλος Μαθήματος:

Φυσιολογία της Κύησης, Μαιευτική Φροντίδα, Προετοιμασία
Γονέων

Κωδικός Μαθήματος:

BMN 502

Κατηγορία Μαθήματος:

Συμπληρωματικό

(Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο)

Επίπεδο Μαθήματος:
(πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
κύκλου)

Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος)

Έτος Σπουδών:

1-2

Τετράμηνο προσφοράς
Μαθήματος:

1-3

Αριθμός ECTS:

8

Όνομα ∆ιδάσκοντος:

Θα ανακοινωθεί

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν
επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να είναι ικανές/οι μέσω της διαδικασίας
των μαιευτικών διαγνώσεων και διεργασιών να:














Περιγράφουν και εξηγούν τις αναμενόμενες ανατομικές, βιοχημικές και φυσιολογικές
αλλαγές στη κύηση.
Προσδιορίζουν τις μητρικές ορμόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια της κύησης,
τα όργανα στόχους και εξηγούν τις σπουδαιότερες επιδράσεις στη κύηση.
Εξηγούν και διαφοροποιούν τα θετικά, τα υποθετικά και τα πιθανά σημεία κύησης.
Περιγράφουν τη διαδικασία διάγνωσης της κύησης και προσδιορισμό της Πιθανής
Ημερομηνίας τοκετού
Περιγράφουν και εκτελούν λήψη ιστορικού 1ης επίσκεψης
Αξιολογούν και προγραμματίζουν βάσει προτεραιοτήτων τις ανάγκες της εγκύου και
της οικογένειας.
Θέτουν στόχους φροντίδας, σχεδιάζουν, παρέχουν και επαναξιολογούν την
παρεχόμενη μαιευτική φροντίδα και τα αποτελέσματά της.
Εξηγούν και δίνουν παραδείγματα διατροφικών πηγών που παρέχουν τα
απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά για τη βέλτιστη διατροφή της μητέρας κατά τη
διάρκεια της κύησης.
Προάγουν την υγεία της εγκύου και ενδυναμώνουν την οικογένεια.
Συνεργάζονται αποτελεσματικά με τη μαιευτική ομάδα.
Εξηγούν το ρόλο του πατέρα στην κύηση.
Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα προετοιμασίας για
γενεϊκότητα.
Οργανώνουν πρακτικές παρεμβάσεις κατά τη προγεννητική φροντίδα.

Τρόπος ∆ιδασκαλίας:

∆ιδασκαλία στην τάξη, εργαστήρια και μελέτη.

Προαπαιτούμενο(α) και
Κανένα
Συναπαιτούμενο(α)
Μάθημα(τα):
Προτεινόμενα/προαιρετικά
Κανένα
μέρη του προγράμματος:
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός:
Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών-τριών σε θέματα που
αφορούν τη φυσιολογία και βιοχημεία της κύησης, Προγεννητική Μαιευτική φροντίδα και
προετοιμασία γονέων για γενεϊκότητα.
Περιγραφή:
Εισαγωγή στη φυσιολογία και βιοχημεία της κύησης και στη Προγεννητική
Μαιευτική φροντίδα.














Εννοιολογικό πλαίσιο.
∆οκιμασίες και σημεία κύησης.
Φυσιολογικές, βιοχημικές και ανατομικές αλλαγές της κύησης στο αναπαραγωγικό σύστημα
της γυναίκας, καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, ουροποιητικό.
Βασικός μεταβολικό ρυθμός, καλυπτήριο σύστημα, Νευρικό σύστημα, Γαστρεντερικό
σύστημα και Ενδοκρινικό σύστημα.
∆ιάγνωση της κύησης.
Υπολογισμός Ημερομηνίας Τοκετού
1η επίσκεψη στη κλινική προγεννητικής φροντίδας
Προσαρμογή μητέρας, πατέρα και αδελφών.
Προγράμματα προετοιμασίας για γονεϊκότητα
Σχέδιο τοκετού -επιλογές τόπου τοκετού
∆ιαχείριση προγεννητικής φροντίδας.
∆ιατροφή μητέρας και εμβρύου.

Βασικές Αρχές ∆ιδασκαλίας: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα φροντίδας της εγκύου,
σχεδιασμός προγράμματος προετοιμασίας για γονεϊκότητα.
Απαιτούμενα ή
Προτεινόμενα Εγχειρίδια:

Fraser, D.M. & Cooper, M.A. (2009) Myles Textbook for
Midwives. 15th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone
Elsevier.
Lowedermilk,D.L., Perry,S. (1999) Maternity Nursing. St
Louis: Mosby. Μετάφραση: Λυκερίδου,Α. & ∆ελτσίδου, Α.
World Health Organization ‘Safe Motherhood Resource
List’ – lists all WHO publications on Safe Motherhood –
all free of charge. WHO, Geneva

Miller, A.W.F & Gallander,H. (1989) Obstetrics Illustrated.
4th edition. Churchill and Liviingstone.
∆ιδακτική Μεθοδολογία:

∆ιδασκαλία:
Θεωρία:

29 Ώρες

Εργαστήριο:

13 Ώρες

Καθοδήγηση:

15 Ώρες

Αξιολόγηση:
Εξετάσεις:

55%

Εργασίες:

40%

Συμμετοχή:

5%
100%

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική Άσκηση:

Ναι

Χώρος ∆ιδασκαλίας:

Αίθουσα ∆ιδασκαλίας:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Εργαστήρια
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

