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Τύπος μαθήματος    : Θεωρητικό
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Τυπικό εξάμηνο        :  Γ΄
Επίπεδο μαθήματος : Υποχρεωτικό 

Σκοποί και Στόχοι του μαθήματος: Η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από τις διαδοχικές φάσεις της οντογενετικής πορείας του ατόμου καθώς και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στα προβλήματα – βιοσωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας – του αναπτυσσόμενου ατόμου. 
1) Η κατανόηση από πλευράς των φοιτητών των διαδοχικών φάσεων που ακολουθεί η ανάπτυξη από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία, η αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο, τα ιδιαίτερα προβλήματα της τρίτης ηλικίας.
2)Η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα αγωγής υγείας σε παιδιά και εφήβους, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες κάθε φάσης της ανθρώπινης ζωής στα ψυχολογικά προβλήματα της νοσηλείας στο νοσοκομείο.   
Περιγραφή μαθήματος:
1)  Το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας – το αναπτυξιακό μοντέλο για την αξιολόγηση της υγείας.
Αναπτυξιακές περίοδοι στα πλαίσια της ψυχολογίας της υγείας – θεωρίες για την εξέλιξη του ατόμου.
Από τη βρεφική στην εφηβική ηλικία: Ψυχοκινητική – γνωστική – ηθική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.
Η διαμόρφωση των αντιλήψεων υγείας σε ενήλικες και άτομα της τρίτης ηλικίας.
  2)   Τα ψυχολογικά προβλήματα της νοσηλείας στο νοσοκομείο.
	Η φροντίδα του παιδιού στο νοσοκομειακό περιβάλλον ως μέσο για ανθρώπινη επικοινωνία και ανάπτυξη.

Η ψυχολογική προετοιμασία του παιδιού για τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.
Η αντιμετώπιση επώδυνων ιατρικών εξετάσεων – το πρόβλημα του πόνου στα παιδιά.
Παιδιά με χρόνιο νόσημα – το παιδί και ο θάνατος.
Οι ψυχολογικές αντιδράσεις των ενηλίκων ασθενών στο στρες της νόσου.
Η ψυχολογική αντιμετώπιση των γηριατρικών ασθενών.
Σχέσεις προσωπικού υγείας με τον ασθενή και την οικογένειά του.
   3)  Επιλογή θεμάτων από την ψυχολογία της εγκύου και της επιτόκου.
	Γονεϊκή κρίση, Μητρότητα, Πατρότητα.

Γενετική καθοδήγηση και συμβουλευτική της εγκύου.
Τα ψυχολογικά προβλήματα της εφηβικής εγκυμοσύνης.
Η κατάθλιψη κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό.
Οι ψυχολογικές συνέπειες των προβλημάτων γονιμότητας και διακοπής κυήσεως. 

Βιβλιογραφικές   Παραπομπές:
Μελισσά – Χαλικιοπούλου Χρ., Η εξελικτική  και η κλινική ψυχολογία στο χώρο της υγείας. Θεσσαλονίκη Μελισσά, 2006

	Παρασκευόπουλος Ι., Εξελικτική Ψυχολογία τόμος Ι-ΙV, Αθήνα Ελληνικά Γράμματα, 1999.

                  3. P.R.Dubenstein, J.M.Masling. Ψυχοδυναμική προσέγγιση της  υγείας και της  ασθένειας,  Αθήνα: Gutenberg 2007.
                  4. Βοσνιάδου Σ. (Επιμέλεια) Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας (2 τόμοι),     Ι                 Αθήνα: Gutenberg 2000


Ύλη μαθήματος «Εξελικτική Ψυχολογία»
Από το σύγγραμμα της καθηγήτριας Χρυσούλας  Μελισσά, "Η Εξελικτική και η Κλινική Ψυχολογία στο χώρο της υγείας".
 
 
Ύλη Σελίδες
Εισαγωγή 15-19
Το αναπτυξιακό μοντέλο υγείας 23-33
Η ψυχολογία υγείας στα παιδιά 41-85
Τα ψυχολογικά προβλήματα κατά τη νοσοκομειακή νοσηλεία 101-139
Η ψυχολογία της εγκύου και της επιτόκου 163-187
 Η καθηγήτρια, 
ΧΡ. ΜΕΛΙΣΣΑ


