Τίτλος Μαθήματος:

∆ιοίκηση / Ηγεσία, Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

BPN 501

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:

6

Όνομα ∆ιδάσκοντος:

Θα ανακοινωθεί

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:














Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:
Ορίζει την Ηγεσία και το Μάνατζμεντ και τους τρόπους δια τον οποίων είναι εφικτή η
αλλαγή και καινοτομία,
Συζητά θέματα όπως η το οργανωτικό κλίμα, η λήψη αποφάσεων και η διαχείριση
του χρόνου και του στρες, νομικά και ηθικά θέματα και η ποικιλομορφία του χώρου
εργασίας.
Προσδιορίζει το ρόλο της ηγεσίας σε θέματα επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης,
υποκίνησης, δόμησης ομαδικής εργασίας και ανάθεσης ευθυνών,
Εξετάζει κριτικά τα θέματα που άπτονται του Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας σε σχέση με το ρόλο της Νοσηλευτικής Ηγεσίας,
∆ίνει παραδείγματα διατύπωσης οράματος, πολιτικής και διαδικασιών και ανάπτυξης
οργανωτικής δομής με σκοπό την αποκέντρωση και τη συμμετοχική διακυβέρνηση,
∆ίνει παραδείγματα μοντέλων σχεδιασμού και παροχής φροντίδας
Εξετάζει κριτικά τα θέματα διασφάλισης ποιότητας της φροντίδας,
Αναλύει τα θέματα που αφορούν στην επάρκεια προσωπικού όπως και τα
οικονομικά ζητήματα,
Συζητά τα θέματα πρόληψης της βίας στον εργασιακό χώρο όπως και τις
στρατηγικές διαχείρισης μαζικών καταστροφών,
Προσδιορίζει μεθόδους διαχείρισης των πληροφοριών,
Εξετάζει κριτικά θέματα στρατηγικού Μάνατζμεντ και Marketing.

Τρόπος ∆ιδασκαλίας:

∆ιάλεξη με συζήτηση / Συζήτηση σε μικρές ομάδες / Χρήση
Σεναρίων

Προαπαιτούμενο(α) και
Συναπαιτούμενο(α)
Μάθημα(τα):

Κανένα

Προτεινόμενα/προαιρετικά Κανένα
μέρη του προγράμματος:
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού επιδιώκεται να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις,
δεξιότητες, και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να ασκούν αποτελεσματική Νοσηλευτική
Ηγεσία και να ενεργοποιούν αλλαγές και να εισάγουν καινοτομίες στο χώρο εργασίας τους
και στο χώρο των υπηρεσιών φροντίδας υγείας γενικότερα.
Σκοπός:
Να αποκτήσει ο μελλοντικός νοσηλευτής ψυχικής υγείας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις
ώστε να είναι σε θέση να νοσηλεύει με ένα θεραπευτικό, αποτελεσματικό και ασφαλή
τρόπο τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε κοινοτικό περιβάλλον άτομα με σχιζοφρένεια και
άλλες ψυχωτικές διαταραχές και διαταραχές της διάθεσης.
Περιγραφή:
1. Αρχές Ηγεσίας στη Νοσηλευτική, και Αρχές, Μάνατζμεντ Αλλαγή και καινοτομία,
2. Οργανωτικό Κλίμα λήψη αποφάσεων, διαχείριση χρόνου και στρες,
3. Νομικά και Ηθικά θέματα, η ποικιλομορφία του χώρου εργασίας,
4. Επικοινωνία, πειθώ και διαπραγμάτευση, υποκίνηση, δόμηση ομαδικής και
αποτελεσματικής εργασίας,
5. Ανάθεση ευθυνών, εξουσία και αντιπαράθεση,
6. Το σύστημα Υγείας, Πολιτική Υγείας και Νοσηλευτική Ηγεσία,
7. ∆ιατύπωση Οράματος, Πολιτικής και ∆ιαδικασιών,
8. Οργανωτική δομή, αποκέντρωση και συμμετοχική διακυβέρνηση,
9. Μοντέλα σχεδιασμού και παροχής φροντίδας, διαχείριση περίπτωσης,
10. ∆ιαχείριση της υγείας των πολιτών, βελτίωση της ποιότητας, μέτρηση και διαχείριση
των αποτελεσμάτων,
11. Αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών, εργοδότηση και διατήρηση προσωπικού,
ωράριο εργασίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις,
12. Οικονομική διαχείριση, προϋπολογισμός, παραγωγικότητα και κόστος, αξιολόγηση
προσωπικού,
13. Πρόληψη της βίας του χώρου εργασίας , αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών,
14. ∆ιαχείριση πληροφοριών, στρατηγικό μάνατζμεντ, marketing.
Απαιτούμενα ή
Προτεινόμενα Εγχειρίδια:

Sullivan E., Decker P. Αποτελεσματική Ηγεσία και ∆ιοίκηση
στις Υπηρεσίες Υγείας (Μετάφραση-Επιμέλεια: Μπελάλλη
Θ) Γκιούρδας 2008 ISBN: 978-960-512-5073
Μερκούρης Α ∆ιοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝ
2010 ISBN:978-960-697-010-8
Huber D. Leadership and Nursing Care Management
Saunders Elsevier 2010 ISBN -13: 978-1416059844
S. Sullivan EJ. Effective Leadership and Management in
Nursing 7th Ed. Prentice Hall; 7th Ed. 2008 (ISBN-13: 9780135142639

Marriner-Tomey A. Guide to Nursing Management and
Leadership, 8th Ed. Mosby; (2008) ISBN-13: 9780323052382
Kelly P. Nursing Leadership & Management Delmar
Cengage Learning; 3rd Ed. 2011 ISBN-13: 978-1111306687
Barker AM, Sullivan DT, Emery MJ. Leadership Qualities for
Clinical managers: The Renaissance of Transformational
Leadership 2005 Jones & Bartlett Pub. ISBN-13:9780763747411
∆ιδακτική Μεθοδολογία:

∆ιδασκαλία
Καθοδήγηση

Αξιολόγηση:

Εξετάσεις
Εργασίες
Συμμετοχή:

42 Ώρες
15 Ώρες
55%
40%
5%
100%

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας:

Eλληνική

Πρακτική Άσκηση:

Όχι

Χώρος ∆ιδασκαλίας:

Αίθουσα ∆ιδασκαλίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

