ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

    Τύπος μαθήματος   :  Θεωρητικό
  Ωρες/ε βδ.                 : 3 Θ
Δ.Μ / ECTS               : 4
Τυπικό εξάμηνο        : Α΄
Επίπεδο μαθήματος    : Υποχρεωτικό 

Σκοποί και Στόχοι του μαθήματος: Η κατανόηση της υγείας ως ένα πολυπαραγοντικό και ευρύτερα κοινωνικό φαινόμενο καθώς και των ψυχοκοινωνικών διαστάσεων των χρόνιων νοσημάτων.
1)Ανάλυση των ψυχολογικών θεωριών που συνδέουν τις ψυχικές καταστάσεις με τις λειτουργίες της φυσιολογίας του οργανισμού.
2) Κατανόηση των ψυχολογικών τεχνικών και παρεμβάσεων για μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων.
Περιγραφή μαθήματος:
1) Η ανάπτυξη της σύγχρονης Ολιστικής Ιατρικής.
	Σύντομη αναδρομή στη γέννηση και ιστορική εξέλιξη της ολιστικής αντίληψης για την υγεία.

Η νόσος ως κρίσιμη καμπή της ζωής. Η ανάθεση της ευθύνης για την υγεία από τον ιατρό στον ασθενή.
Επικοινωνία ασθενών – θεραπευτών.
Η τήρηση των ιατρικών εντολών. Νοσοκομειακός χώρος και ασθενής.
Η ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου ως ευεργετικός παράγοντας.
Τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων που φροντίζουν συγγενείς με χρόνια προβλήματα υγείας.
2)  Χρόνια νοσήματα και ψυχοκοινωνικά προβλήματα – ψυχολογικές παρεμβάσεις.
	Η Ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.
	Συμπεριφορικοί παράγοντες και καρδιαγγειακά νοσήματα – Γυναίκα και καρδιαγγειακές παθήσεις.
	Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο.
	Ψυχολογικές παρεμβάσεις για την προστασία από τον ιό HIV και τη θεραπεία ασθενών με AIDS.
	Ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη, βρογχικό άσθμα, αρθροπάθειες κ.α.).
	Νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
	Οι ασθενείς και ο θάνατος.

Συμβουλευτική ασθενών με χρόνια νοσήματα.
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Ύλη μαθήματος Ψυχολογία Υγείας

Από το σύγγραμμα της καθηγήτριας Χρυσούλας  Μελισσά, «Ψυχολογία της Υγείας».
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