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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ καηεπηηθή γελλήζεθε κε ηελ γέλλεζε ηνπ πξψηνπ αλζξψπνπ. Ζ ηζηνξία ησλ καηψλ πνπ ράλεηαη 

ζηνπο αηψλεο μεθηλά κε ηελ πξψηε γπλαίθα πνπ βνήζεζε κηα επίηνθν γπλαίθα λα γελλήζεη ην παηδί ηεο. Ζ 

καηεπηηθή αλήθεη ζηα αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα θαη ζηηο επηζηήκεο πγείαο, έηζη νη καίεο/καηεπηέο αζθνχλ 

ιεηηνχξγεκα.   

 

Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ καηψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηε 19εο θαη 20εο 

επηεκβξίνπ1989 έδσζε ηνλ νξηζκό ηεο καίαο. «Η καία είλαη ην άηνκν ην νπνίν έρνληαο παξαθνινπζήζεη 

θαλνληθά εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα καίαο δεόλησο αλαγλσξηζκέλν από ηελ ρώξα ζηελ νπνία βξίζθεηαη, έρεη 

επηηπρώο νινθιεξώζεη ην θαζνξηδόκελν πξόγξακκα ζπνπδώλ καίαο θαη έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

ηθαλόηεηεο ώζηε λα ιάβεη δίπισκα ή/θαη εθ ηνπ λόκνπ άδεηα λα αζθεί ην επάγγεικα ηεο καίαο. Πξέπεη λα είλαη 

ηθαλή λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε επίβιεςε, θξνληίδα θαη ζπκβνπιέο ζηε γπλαίθα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζύλεο, ηνλ ηνθεηό θαη ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηό, λα δηεμάγεη ηνθεηνύο κε δηθή ηεο επζύλε θαη λα 

θξνληίδεη ην λενγέλλεην θαη ην βξέθνο. Η πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ, ηε 

δηάγλσζε ζηε κεηέξα ή ην λενγέλλεην ζπκπησκάησλ πνπ θαλεξώλνπλ αλσκαιίεο θαη ηελ εθαξκνγή 

επεηγόλησλ κέηξσλ  ειιείςεη ηαηξηθή βνήζεηαο. Η καία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη 

ηελ πγεηνλνκηθή αγσγή όρη κόλν γηα ηνπο αζζελείο, αιιά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλόηεηα. Σν έξγν ηεο 

πεξηιακβάλεη αγσγή πξηλ από ηνλ ηνθεηό θαη πξνεηνηκαζία ησλ γνλέσλ θαη επεθηείλεηαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

ηεο γπλαηθνινγίαο, νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη θξνληίδαο λενγέλλεηνπ. Η καία κπνξεί λα αζθήζεη ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο ζε λνζνθνκεία, πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, θαη΄νίθνλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιε ππεξεζία».    

 

Οη πξψηνη λφκνη ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο καίεο δεκνζηεχνληαη ην 1856 θαη 

αλαθέξνληαη ζηηο εκπεηξηθέο καίεο θαη ζην καηεπηηθφ ζρνιείν. ηελ εθπαίδεπζε ησλ καηψλ αλαθέξεηαη θαη 

ν λφκνο ηνπ 1932 γηα ηελ ίδξπζε ηεο καηεπηηθήο ζρνιήο ζην καηεπηήξην «Μαξίθα Ζιηάδε» ζηελ Αζήλα,  

φπσο θαη ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1942 γηα ηελ ίδξπζε ηεο καηεπηηθήο ζρνιήο ζην δεκφζην καηεπηήξην 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 1951 θαζνξίδεηαη ε ζηνιή πνπ ζα έπξεπε λα θνξνχλ νη δηπισκαηνχρεο καίεο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ηε ζηνιή πεξηιακβάλεηαη θαη ην ζήκα (θαξθίηζα γηα ην πέην) 

ελδεηθηηθφ ηεο ζρνιήο θνίηεζεο. Σν 1953 δεκνζηεχεηαη λνκνζεηηθφ δηάηαγκα πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ 

καηεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καηψλ. χκθσλα κε απηφ ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 

δηθαίσκα άζθεζεο ηνπ καηεπηηθνχ επαγγέικαηνο έρνπλ κφλν νη καίεο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηηο 

καηεπηηθέο ζρνιέο θαη έρνπλ πάξεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ηνλ ππνπξγφ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. 

Σν ηξηεηέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηηο  ζρνιέο καηψλ είλαη εληαίν. Με βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1955 

νξίδνληαη ηα «πεξί ζπιιόγνπ επηζηεκόλσλ καηώλ». ε θάζε πεξηθέξεηα Δθεηείνπ ηδξχεηαη ζχιινγνο  

επηζηεκφλσλ καηψλ (.Δ.Μ.) ζηνλ νπνίν γξάθνληαη ππνρξεσηηθά φιεο νη καίεο πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα 

ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δθεηείνπ, θακία καία δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ζε δχν .Δ.Μ. Παξάιιεια κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο ζρνιέο Μαηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ην 1973 ηδξχνληαη ηκήκαηα Μαηψλ ζηα ΚΑΣΔΔ 

(Ν.Γ. 6522/70) πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα. 

Με ηνλ ηδξπηηθφ Νφκν 1404/1983 ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ νη ζρνιέο ηνπ Μαηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο εληάρζεθαλ ζηα Σκήκαηα Μαηεπηηθήο ησλ Σ.Δ.Η Θεζζαινλίθεο θαη Αζελψλ, απηά είλαη 

ηα κφλα ηκήκαηα εθπαίδεπζεο Μαηψλ/Μαηεπηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα.    

 

Σν πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ εμέδσζε νδεγίεο (80/154/ΔΟΚ θαη 80/155/ΔΟΚ) ηελ 

21ε Ηαλνπαξίνπ 1980 «Πεξί ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ 

καίαο θαη πεξί ησλ κέηξσλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο πξαγκαηηθήο αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο 

θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ» θαη «Πεξί ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ λνκνζεηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

καίαο». Οη νδεγίεο απηέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

καηψλ/καηεπηψλ ζηα θξάηε κάιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία καηψλ (International Confederation of Midwives I.C.M.) είλαη έλαο 

νξγαληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ ζπιιφγνπο καηψλ, 80 ζχιινγνη καηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν αλήθνπλ ζηελ 

I.C.M.  

ηφρνη ηεο I.C.M. είλαη: 

1. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηε γπλαίθα, ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα, ζηηο 

ρψξεο φινπ ηνπ θφζκνπ. 
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2. Πξναγσγή ηεο πξφιεςεο κε ηελ καηεπηηθή θξνληίδα 

3. εμχςσζε ηνπ ξφινπ ησλ καηψλ, ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο 

4. ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο αμίαο ηεο καηεπηηθήο παγθνζκίσο, ψζηε λα επηηεπρζεί κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ κεηξηθήο θαη λενγληθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

Σν Σκήκα Μαηεπηηθήο αλήθεη ζην Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Θεζζαινλίθεο 

πνπ ηδξχζεθε κε ηελ έθδνζε ηνπ Νφκνπ 1404/1983 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, Σ.Δ.Η» θαη εληάρζεθε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε κε ην Νφκν 2916/2001. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηνπ 

Α.Σ.Δ.Η.Θ., ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ην πκβνχιην ηνπ Σ.Δ.Η.Θ. ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φινη νη 

δηεπζπληέο ζησλ ρνιψλ. 

Πξφεδξνο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ. είλαη ν Γξ. Παπινο Καξαθνιηζίδεο, ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Σερλνι. Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο  

Αληηπξφεδξνη ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ.  είλαη ν Γξ Κσζηαληίλνο Βαξζακίδεο, ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Φπζηθνζεξαπείαο, ν Γξ Καξηπίδεο Φίιηππνο ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη               

ν Γξ. Παλαγηψηεο Σδηψλαο ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο  

Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη ν Γξ. Νηθφιανο Σζίηζεο. 

 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

    

Σν Σκήκα Μαηεπηηθήο καδί κε ηα Σκήκαηα Ννζειεπηηθήο, Φπζηθνζεξαπείαο, Σερλνιφγσλ Ηαηξηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ, Βξεθνλεπηνθνκίαο θαη Αηζζεηηθήο – Κνζκεηνινγίαο ζπλζέηνπλ ηελ ρνιή Δπηζηεκψλ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΠ). Ζ Γηνίθεζε ηεο ρνιήο αζθείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ρνιήο, ζην 

πκβνχιην ηεο ρνιήο ζπκκεηέρνπλ φινη νη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ. 

Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο είλαη ν Γξ. Πέηξνπ Υξήζηνο ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ 

Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (ηει. 2310 791485). 

Γξακκαηέαο ηεο .Δ.Τ.Π. είλαη ε θ. Διέλε Βνπράξα  (ηει. 2310 791484). 

 

ΣΜΖΜΑ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ 

 

Σν Σκήκα Μαηεπηηθήο δηνηθείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ 

Πξντζηακέλε.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. 

Σν πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ Σνκέσλ θαη έλαλ 

εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ. 

Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο είλαη ε Γξ. Μάξζα Μσξαΐηνπ, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα 

(ηει. 2310791521 θαη 2310 791492 ). 

Τπεχζπλε ηνπ Σνκέα Μαηεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Καηεχζπλζεο είλαη ε θα. Κνχθνπ Εσή (ηει. 2310 

791490) 

Τπεχζπλνο ηνπ Σνκέα Γεληθψλ θαη Ηδηθψλ Μαζεκάησλ είλαη ν Γξ. Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο ηαθηηθφο 

θαζεγεηήο  (ηει. 2310 791532). 

Δθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ είλαη ε θα. Μάξζα-Αιχζηα   Πάηζε 

Σελ Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο απνηεινχλ ν Πξντζηάκελνο  θ. Βαζίιεο Πνχιηνο θαη  ν θ. Κσλζηαληίλνο 

Πξνδξνκίδεο  ηει. 2310 791520, e-mail infomidw@midw.teithe.gr).   
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ 
 

Η. ΒΑΘΜΗΓΑ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

Οηθνλνκίδεο Γεώξγηνο 

Φαξκαθεπηηθή ρνιή Α.Π.Θ. 

Γηδαθηνξηθφ ζην Παλεπηζηήκην Bordeaux II 

Σζηξιηάγθνο Δπζηάζηνο 

Ηαηξηθή ζρνιή Α.Π.Θ., εηδηθφηεηα ζηελ Υεηξνπξγηθή, Σξαπκαηνινγία. 

Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηαηξηθή  
 

ΗΗ. ΒΑΘΜΗΓΑ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

Μσξαΐηνπ Μάξζα 

Σκήκα Μαηεπηηθήο ΚΑΣΔΔ Θεζζαινλίθεο 

Γηδαθηνξηθφ ζηε Φπρνινγία, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Σκήκα Σερλνιφγσλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 

Παηδαγσγηθφ ΔΛΔΣΔ 

Εαθξάθαο Μελέιανο 

Ηαηξηθή ζρνιή Α.Π.Θ., εηδηθφηεηα ζηελ Γπλαηθνινγία θαη Μαηεπηηθή 

Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηαηξηθή, Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνχξγνπ 
 

ΗΗΗ. ΒΑΘΜΗΓΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

Καξαπάληδηνο  Ζιίαο  

Ηαηξηθή ζρνιή παλεπηζηεκίνπ Tuebingen Γπη. Γεξκαλίαο , εηδηθφηεηα ζηελ Χηνξηλνιαξπγγνινγία. 

Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή παλεπηζηεκίνπ Tuebingen Γπη. Γεξκαλίαο 

Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή ΓΠΘ Χηνξηλνιαξπγγνινγία. 

 

ΗV. ΒΑΘΜΗΓΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Σανπζάλε Διεπζεξία 

Σκήκα Μαηεπηηθήο Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο 

Bachelor in Nursing , Παλεπηζηήκην ηνπ Μηδνχξη, ΖΠΑ  

Μεηαπηπρηαθφ: «Αλζξψπηλε Απφδνζε θαη Τγεία» , ΑΠΘ 

Κνύθνπ Εσή 

Σκήκα Μαηεπηηθήο Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. 

MSc: χγρξνλε πγεία θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, City University of London, UK 

Μεηαπηπρηαθφ: Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Μπνπξνπηδόγινπ Μαξία 

Σκήκα Μαηεπηηθήο Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο 

Μεηαπηπρηαθφ: «Πξναγσγή θαη Αγσγή Τγείαο», Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ  Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Θενδσξίδνπ Αλαηνιή 

Σκήκα Μαηεπηηθήο Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. 

Μεηαπηπρηαθφ: «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε», Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην  

Αλησλάθνπ Αγγειηθή 

Σκήκα Μαηεπηηθήο Σ.Δ.Η. Αζήλαο 

MSc: «Μαηεπηηθή Φξνληίδα» Middlesex University London U.K. 

Γεκεηξνπνύινπ Διέλε 

Σκήκα Μαηεπηηθήο Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. 

MSc: Πξνεγκέλε Κιηληθή πξάμε ζηελ Μαηεπηηθή. 

Παηδαγσγηθφ ΔΛΔΣΔ.. 
 

V. ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

Σαρηζίδνπ Υξπζνύια 

Σκήκα Μαηεπηηθήο ΚΑΣΔΔ, Θεζζαινλίθεο 

VΗ. ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

Υαηδειαδαξίδνπ Αγάπε 

Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ΚΑΣΔΔ 

Σκήκα Αηζζεηηθήο ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 

Παηδαγσγηθφ ΔΛΔΣΔ 
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 
 

Σν αθαδεκατθφ έηνο μεθηλά ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ρσξίδεηαη ζε δχν εμάκελα, ην ρεηκεξηλφ θαη ηη εαξηλφ. Ζ 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ είλαη 15 εβδνκάδεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ θάζε 

εμακήλνπ αθνινπζνχλ δχν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη δηάξθεηαο δχν εβδνκάδσλ ε θάζε κία εμεηαζηηθή πεξίνδνο. 

Σα καζήκαηα δηαθφπηνληαη:  

 Απφ ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ σο θαη ηελ 2α Ηαλνπαξίνπ. 

 Απφ ηελ Μεγάιε Σεηάξηε σο θαη ηελ Σεηάξηε κεηά ηελ Αλάζηαζε.  

 Απφ 6ε Ηνπιίνπ σο 31ε Απγνχζηνπ. 

Δπίζεο καζήκαηα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη: 

 Σνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, 26ε Οθησβξίνπ. 

 Σελ εζληθή Γηνξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ. 

 Σελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ, 17ε Ννεκβξίνπ. 

 Σσλ Θενθαλίσλ, 6ε Ηαλνπαξίνπ. 

 Σσλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ, 30ε Ηαλνπαξίνπ. 

 Σνπ Δπαγγειηζκνχ, 25ε Μαξηίνπ. 

 Σελ Καζαξά Γεπηέξα. 

 Σελ Πξσηνκαγηά. 

 Σνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο.   

Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εμακήλσλ θαη νη εκεξνκελίεο ησλ εμεηαζηηθψλ 

πεξηφδσλ νξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ.  
 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 
 

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μαηεπηηθήο ηεο ΔΤΠ ηνπ ΑΣΔΗΘ πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο ζε ζέκαηα Μαηεπηηθήο, 

Γπλαηθνινγία, Νενγλνινγία, Δπαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γελεηήζηαο 

αγσγήο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο.  

Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία κε ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. Σελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία ζηελ Διιάδα, ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη παγθφζκηα. 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ψζηε λα αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

επηζηήκνλεο σο καίεο θαη καηεπηέο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ: Γηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θχεζεο, αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ηεο εγθχνπ θαη 

ηνπ λενγλνχ, πξνγελλεηηθφο έιεγρνο, πξνεηνηκαζία νηθνγέλεηαο γηα ηνλ ηνθεηφ πξνγελλεηηθή θξνληίδα, 

εθηέιεζε ηνθεηνχ θεθαιηθήο θαη ηζρηαθήο πξνβνιήο, πξναγσγή ζειαζκνχ, θξνληίδα θαηά ηελ ινρεία. ηα 

πιαίζηα ζπιινγηθήο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο κε άιινπο επηζηήκνλεο λνζειεχεη παζνινγηθέο πεξηπηψζεηο 

ζηελ καηεπηηθή θαη ππνβνεζνχκελε γνληκφηεηα. 

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ: Κιηληθή εμέηαζε λενγλνχ, αλάλεςε, δηαηξνθή, λνζειεπηηθή θξνληίδα 

θπζηνινγηθψλ λενγλψλ θαη λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ λνζειεία ηνπο ζε 

Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ. 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ: Γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, ιήςε ηζηνξηθνχ, ιήςε επηρξηζκάησλ γηα test 

Παπαληθνιάνπ, ιήςε θνιπηθνχ θαη ηξαρειηθνχ εθθξίκαηνο γηα κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν, εμέηαζε καζηνχ, 

λνζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο θαη παζήζεηο καζηνχ. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ: Οξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ Οηθνγελεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γελεηήζηαο Γηαπαηδαγψγεζεο.  

Δθπφλεζε κειεηψλ, ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ, αγσγήο πγείαο, επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, θαη΄ νίθνλ 

λνζειείαο, θξνληίδαο κέζσ θηλεηψλ κνλάδσλ.  

Αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηεκνληθή 

ππφζηαζε θαη ηα επαγγεικαηηθά θαζήθνληα Μαίαο-Μαηεπηή.  
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ρεδηαζκφο κειεηψλ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ηνκείο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ησλ Μαηψλ – Μαηεπηψλ.  

Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο σο απφξξνηα ηεο 

εμέιημεο ηεο επηζηήκεο γεληθφηεξα θαη ηνπ θιάδνπ Μαηψλ – Μαηεπηψλ εηδηθφηεξα.  

 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

Σν ηκήκα Μαηεπηηθήο έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε θαη 

ηελ ηερλνινγία κε ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. Δπίζεο ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηελ άξηηα  θαηάξηηζε ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία ζηελ Διιάδα, ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη παγθφζκηα. 

ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ ην Σκήκα : 

 πλεξγάδεηαη κε ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 Υξεζηκνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ κε 

νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δηαξθήο εθπαίδεπζε). 

 Γηεμάγεη θιηληθή έξεπλα. 

 Αλαπηχζζεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα είλαη 

αληαγσληζηηθνί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 Πξνεηνηκάδεηαη γηα λα είλαη δεθηηθφ ζε αιιαγέο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 Πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζην ηκήκα. 

 ρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ ζε ζχκπξαμε κε παλεπηζηήκηα εζσηεξηθνχ  θαη 

εμσηεξηθνχ.   

 

ΓΟΜΖ ΠΟΤΓΩΝ 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην ηκήκα Μαηεπηηθήο είλαη νθηψ εμάκελα.  Οη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ 

ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο αζθήζεηο, εθπφλεζε εξγαζηψλ κε έκθαζε ζηελ 

ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ. Δηδηθή βαξχηεηα δίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

θνηηεηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα ππνδνκήο ησλ επηζηεκψλ Τγείαο 

πξφλνηαο, θαζψο επίζεο θαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο Μαίαο-Μαηεπηή, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. Σν ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

ζην επάγγεικα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, φπνπ ππάξρνπλ καηεπηηθά, γπλαηθνινγηθά 

θαη λενγλνινγηθά ηκήκαηα.  θνπφο ηεο πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ηε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη 

απηνπεπνίζεζεο, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή 

νκάδα, φπσο θαη ηθαλνηήησλ άζθεζεο ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα. 

Ζ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζε αληηθείκελν πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα ζπνπδψλ αμηνπνηψληαο ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ έξεπλα. 

Ζ θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) ζε φια ηα εμάκελα θαη καζήκαηα εμππεξεηεί ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζε Γηεζλέο επίπεδν. Ο θφξηνο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη ζε θάζε εμάκελν ζπνπδψλ. 

ε θάζε εμάκελν αληηζηνηρνχλ 30 δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη 50 ψξεο Φφξηνπ Δξγαζίαο . Μ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν 

εληζρχεηαη ν θνηηεηήο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπνπδέο ηνπ, λα κάζεη λα κειεηά θαη λα αλαδεηά ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπο ζπνπδψλ, ηελ πξαθηηθή  ηνπο άζθεζε θαη λα 

εθπνλνχλ ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία ζε νκφηηκα  Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη Ννζνθνκεία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο πηπρηνχρνο θαζίζηαηαη ν 

θνηηεηήο πνπ έρεη :  

 Παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία φια ηα ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά καζήκαηα θαη έρεη 

ζπγθεληξψζεη 240 δηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS.  

 Δγθξηζεί ε πηπρηαθή εξγαζία θαη έρεη πεξαηψζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην επάγγεικα.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Τ.Α. Δ5.1515/1999/Φ.Δ.Κ.  1622/18-8-99/η.β΄ (Καλνληζκφο 

πνπδψλ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο) θαη URL : www.teithe.gr  

 

http://www.teithe.gr/
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

 

Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ)  

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

 

Δμάκελν Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

1. Αλαηνκία  1ν  

2. Κνηλσληθή Τγηεηλή 2ν  

3. Φπζηνινγία  1ν  

4. Αγσγή Τγείαο                    1ν  

5. Αξρέο Μηθξνβηνινγίαο - Αηκνδνζία 1ν  

6. Φαξκαθνινγία 2ν   

7. Ννζνινγία-Αξρέο Παζνινγίαο 2ν  

8. Αλαηζζεζηνινγία-Αλαιγεζία-Αλάλεςε 3ν  

 
ύλνιν  

 

 

Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ)  
     
      

Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Δμάκελν Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

1. Μαηεπηηθή θχεζεο 3ν  

2. Μαηεπηηθή ηνθεηνχ- ινρείαο       4ν  

3. Μαηεπηηθή πςεινχ θηλδχλνπ-  

ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο 

5ν  

4. Γπλαηθνινγία 3ν  

5. Γπλαηθνινγηθή νγθνινγία Μαζηνινγία 4ν  

6. Βαζηθή Ννζειεπηηθή 1ν  

7. Παζνινγηθή- ρεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή 2ν  

8. Ννζειεπηηθή  εηδηθνηήησλ 3ν  

9. Βηνινγία αλαπαξαγσγήο- Τπνγνληκφηεηα 5ν  

10. Γηαηηεηηθή-Γηαηξνθή    2ν  

11. Νενγλνινγία 4ν  

12. Γελεηηθή-Δκβξπνινγία 2ν  

 
ύλνιν  

 

 

Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο (ΜΔ)  

 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Δμάκελν Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

1. Βαζηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα - 

Πξνζηαζία κεηξφηεηαο 

3ν  

2. Μαηεπηηθή Φξνληίδα θχεζεο 4ν  

3. Μαηεπηηθή Φξνληίδα ινρείαο -Μεηξηθφο 

ζειαζκφο    

6ν  

4. Μαηεπηηθή Φξνληίδα ηνθεηνχ 5ν  

5. Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ 7ν  

6. Γπλαηθνινγηθή Φξνληίδα 4ν  

7. Ννζειεπηηθή Γπλαηθνινγηθνχ 

ρεηξνπξγείνπ 

6ν  

8. Ννζειεπηηθή Νενγλνχ 5ν  

9. Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο- 

εμνπαιηθή Τγεία 

6ν  
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10. Φπρνζσκαηηθή εηνηκαζία γνλέσλ 7ν  

11. Κνηλνηηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα 7ν  

12. Δξεπλεηηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα 7ν  

13. πκβνπιεπηηθή - Γηδαθηηθή Μαηεπηηθή 

Φξνληίδα 

6ν  

 
ύλνιν  

 

Μαζήκαηα Γηνίθεζεο , Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ (ΓΟΝΑ)  

 

Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
Δμάκελν  

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

1. Κνηλσληθή  λνκνζεζία - Μαηεπηηθή 

Οξγάλσζε 

1ν   

2. Γενληνινγία - Ννκνζεζία 5ν   

3 
Φπρνινγία αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ 

6ν   

 
ύλνιν 

  

 

 

Πξναηξεηηθά Μαζήκαηα (Π.Μ.) 

      

Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

1. Α΄βνήζεηεο 

 Υεηξνπξγηθή 

2 Ξέλε νξνινγία     

 Πιεξνθνξηθή 

3 Βηνρεκεία  

 Βηνθπζηθή - Αθηηλνινγία 

 

 

ύζηεκα βαζκνινγίαο :  

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ, ε βαζκνινγία είλαη ζηε δεθάβαζκε θιίκαθα θαη εηδηθφηεξα 

:  

8,5 – 10 :  «Άξηζηα»  

7,0 – 8,4 : «Λίαλ Καιψο»  

5,0 – 6,9 : «Καιψο»  

4,0 – 4,9 : «Αλεπαξθψο»  

0,0 – 3,9 : «Καθψο»  

Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ελφο καζήκαηνο ε βαζκνινγία πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 5,0.  
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Α.Σ.Δ.Η.Θ -.Δ.Τ.Π   

ΣΜΖΜΑ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ    

ΑΑΗΗΣΣΖΖΖΖ  ΔΔΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖ  &&  ΓΓΖΖΛΛΧΧΖΖ  ΔΔΠΠΗΗΛΛΟΟΓΓΖΖ  ΜΜΑΑΘΘΖΖΜΜΑΑΣΣΧΧΝΝ      αθαδ.έηνπο: 20…- 200……....εμάκ., 

                                                                                                              Αξ.Πξσηνθφιινπ….… 

            Ζκεξνκελία……….. 

Ολνκαηεπώλπκν…………………...………………….…….…Όλνκα παηξόο…………………………… 

Γ/λζε θαηνηθίαο…………………………………………..….Σειέθσλν…………….....…….…………… 

Σξφπνο εηζαγσγήο………….…..……………………………Έηνο………..………….….Α.Μ…………… 

Παξαθαιψ λα κε εγγξάςεηε ζην …………ηππηθό εμάκελν ζπνπδψλ, γηα ην ρεηκεξηλό / εαξηλό εμάκελν. 

 

α/α ΚΩΓ Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ.Μ. Θ. Δ.  α/α ΚΩΓ Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ.Μ. Θ. Δ. 

1 10011 Βαζηθή 

Ννζειεπηηθή 

10,8 4 8  1 20011 Παζνινγηθή 

Ννζειεπηηθή 

12 4 10 

2 10021 Αλαηνκία 7,2 4 2  2 2002 Κνηλσληθή 

Τγηεηλή 

3 2  

3 1003 Φπζηνινγία 3 2   3 2003 Γελεηηθή – 

Δκβξπνινγία 

3 2  

4 1004 Αγσγή Τγείαο 3 2   4 2004 Γηαηηεηηθή – 

Γηαηξνθή 

3 2  

5 1005 Κνηλσληθή 

Ννκνζεζία – 

Μαηεπηηθή 

Οξγάλσζε 

3 2   5 2005 Ννζνινγία –  

Αξρέο 

Παζνινγίαο 

3 2  

6 1006 ηνηρεία 

Μηθξνβηνινγίαο – 

Αηκαηνινγία 

3 2   6 2006 Φαξκαθνινγία 6 4  

   30 16 10     30 16 10 

             

α/α ΚΩΓ Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ.Μ. Θ. Δ.  α/α ΚΩΓ Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ.Μ. Θ. Δ. 

1 30011 Βαζηθή Μαηεπηηθή 

Φξνληίδα 

9 4 6  1 40011 Μαηεπηηθή 

Φξνληίδα 

Κχεζεο 

9 4 5 

2 30021 Υεηξνπξγηθή 

Ννζειεπηηθή 

6 2 4  2 40021 Γπλαηθνινγηθή 

Φξνληίδα 

6,6 2 5 

3 3003 Μαηεπηηθή Κχεζεο 6 4   3 4003 Νενγλνινγία 5,4 4  

4 3004 Γπλαηθνινγία 6 4   4 4004 Μαηεπηηθή 

Σνθεηνχ – 

Λνρείαο 

5,4 4  

5 3005 Αλαηζζεζηνινγία , 

Αλαιγεζία, 

Αλάλεςε 

3 2   5 4005 Γπλαηθνινγηθή 

Ογθνινγία, 

Μαζηνινγία 

3,6 2  

   30 16 10     30 16 10 

             

α/α ΚΩΓ Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ.Μ. Θ. Δ.  α/α ΚΩΓ Σ΄ 

ΔΞΑΜΖΝΟ 

Γ.Μ. Θ. Δ. 

1 50011 Μαηεπη. Φξνλη. 

Λνρείαο – 

Μεηξηθφο 

Θειαζκφο 

9 4 5  1 60011 Μαηεπηηθή 

Φξνληίδα 

Σνθεηνχ  

9 4 5 

2 50021 Ννζειεπηηθή 

Νενγλνχ 

6,6 2 5  2 60021 Ννζει  Γπλ. 

Υεηξνπξγείνπ 

6 2 5 

3 5003 Μαηεπηηθή Τςεινχ 

Κηλδχλνπ – 

Σερλνινγηθέο 

Δθαξκνγέο 

5,4 4   3 6003 πκβνπιεπηηθή 

– Γηδαθηηθή ζηε 

Μαηεπηηθή 

Φξνληίδα 

3 2  
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4 5004 Γενληνινγία, 

Ννκνζεζία  

Πξνζηαζία 

Μεηξφηεηαο 

3 2   4 6004 Φπρνινγία 

Αλαπαξαγσγ. 

Πεξηφδνπ 

3 2  

5 5005 Τπνβνεζνχκελε 

Αλαπαξαγσγή 

3 2   5 6005 Οηθνγελ. 

Πξνγξ/ζκφο – 

εμνπαιηθή 

Τγεία 

6 4  

  ΔΠΗΛΟΓΖ       ΔΠΗΛΟΓΖ    

 5006          - Βηνρεκεία  

- Βηνθπζηθή-

Αθηηλνινγία 

3 2    6006 - Α΄ Βνήζεηεο 

- Υεηξνπξγηθή 

3 2  

   30 16 10     30 16 10 

             

α/α ΚΩΓ Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ.Μ. Θ. Δ.  α/α ΚΩΓ Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ.Μ. Θ. Δ. 

1 70011 ΜΔΝΝ 6,6 2 5        

2 70021 Κνηλνηηθή Μαηεπη. 

Φξνλη. 

9 4 5  1  Πξαθηηθή 

Άζθεζε 

20   

3 7003 Έξεπλα ζηε 

Μαηεπη. Φξνλ. 

3,6 2   2  Πηπρηαθή 

Δξγαζία 

10   

4 70041 Φπρνζσκαηηθή 

Δηνηκαζία Γνλέσλ 

7,2 4 2        

  
ΕΠΙΛΟΓΗ 

          

 7005 - Οξνινγία 

- Πιεξνθνξηθή 

3,6 2         

   30 14 12     30   

 

 

ΠΡΟΟΥΖ : Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαηεξήζεηο παξαθάησ 

 

 

 

 
 

Παξαηεξήζεηο 

 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ΣΔΗΘ (Δ5/1515/13-7-1999 ηνπ ΤΠΔΠΘ, άξζξν 4, παξ.7α, 7βη, 7βηη 

θαη παξ.8. ΦΔΚ 1622/18-8-99, ην ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ δειψλεη ν 

θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα είλαη νη δηδαθηηθέο κνλάδεο ηνπ ηππηθνχ εμακήλνπ ζπνπδψλ, ζπλ καζήκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε έμη (6) επηπιένλ δηδαθηηθέο κνλάδεο (Γ.Μ) 

1. Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμάκελν ζπνπδψλ πέξαλ ηνπ 8νπ κπνξνχλ λα δειψλνπλ ψξεο 

δηδαζθαιίαο καζεκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ην πνιχ ζε ζαξάληα (40) δηδαθηηθέο κνλάδεο (Γ.Μ) 

2. Να κε δειψλνληαη καζήκαηα, ηα πξναπαηηνχκελα ησλ νπνίσλ, δελ έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ν 

θνηηεηήο/ηξηα. 

 

Αιπζίδεο Μαζεκάησλ 

 

1. Βαζηθή Ννζειεπηηθή     Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή   Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή  

2. Βαζηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα    Μαηεπηηθή Φξνληίδα Κχεζεο  Μαηεπηηθή Φξνληίδα Λνρείαο 

3. Μαηεπηηθή Φξνληίδα Σνθεηνχ     Κνηλνηηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα  

4. Μαηεπηηθή Κχεζεο     Μαηεπηηθή Σνθεηνχ              Μαηεπηηθή Τςεινχ Κηλδχλνπ 

5. Νενγλνινγία     Ννζειεπηηθή Νενγλνχ  

6. Γπλαηθνινγία   Γπλαηθνινγηθή Ογθνινγία, Μαζηνινγία 

 

Σημειώζηε με κύκλο ηον απιθμό ηων διδακηικών Μονάδων (Δ.Μ.) ηων μαθημάηων πος θέλεηε να παπακολοςθήζεηε και 

μεηαθέπεηε ηο ζύνολό ηοςρ ζηο ηέλορ ηηρ παπούζαρ δήλωζηρ, ζηο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ.Μ.». 
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3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ν θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηξία (3) απφ ηα          

έμη (6) καζήκαηα ΔΠΗΛΟΓΖ.  

 

4. ηελ νξνινγία πξέπεη ν θνηηεηήο/ηξηα λα δειψζεη κία μέλε γιψζζα, απφ ηηο: Αγγιηθά, Γαιιηθά,  

Ηηαιηθά, Γεξκαληθά θαη Ρψζηθα.  

(Παξαθαιώ ππνγξακκίζηε κία από ηηο παξαπάλσ).  

 

Κάζε θνηηεηήο-ηξηα πνπ ζα δειώζεη κάζεκα επηινγήο έρεη ππνρξέσζε λα ην δώζεη εμεηάζεηο γηα 

ηε ιήςε  ηνπ πηπρίνπ! 

 

Πξναπαηηνύκελα καζήκαηα εηδηθόηεηαο γηα εμάκελε Πξαθηηθή Άζθεζε  

1. Βαζηθή Ννζειεπηηθή  

2. Φαξκαθνινγία 

3. Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή  

4. Μαηεπηηθή Κχεζεο 

5. Ννζειεπηηθή Νενγλνχ 

6. Ννζειεπηηθή Γπλαηθνινγηθνχ Υεηξνπξγείνπ 

7. Μαηεπηηθή Τςεινχ Κηλδχλνπ – Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο 

8. ΜΔΝΝ 

 

Τπνζεκείσζε: 

Όινη νη ζπνπδαζηέο γηα λα θάλνπλ ηελ εμάκελε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ 

πεξάζεη ηα 2/3 ησλ καζεκάησλ ηνπο  

ΠΡΟΟΧΗ 

1. Οη ζπνπδαζηέο Σ.Δ.Η φισλ ησλ εμακήλσλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην πηπρίν, ππνρξενχληαη ζε 

αλαλέσζε εγγξαθήο θαη δήισζε επηινγήο καζεκάησλ. 

2. Αλ δελ θαηαηεζεί ζπκπιεξσκέλε θαη εκπξφζεζκε δήισζε καζεκάησλ ν ζπνπδαζηήο δελ κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ησλ δχν εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ ηνπ 

εμακήλνπ. 

3. πνπδαζηήο πνπ δελ αλαλέσζε ηελ εγγξαθή ηνπ γηα δχν ζπλερφκελα εμάκελα  ΓΗΑΓΡΑΦΔΣΑΗ  απφ 

ηα κεηξψα ηεο ρνιήο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πηπρίν. 

 

 

Θεζζαινλίθε, ……/……/20… ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ  

 ΓΖΛΩΖ:……… 

  

 

Ο/Η  ΔΗΛ………  ……………………… 

                 

(Τπνγξαθή) 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

(ΦΔΚ 159, 14 Ηνπλίνπ 1989, ηεχρνο Α, άξζξν 2.) 

 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Μαηεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ησλ 

Αλψηαησλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη πξαθηηθέο (θιηληθέο) 

γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ηνκέα, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη κε ηελ εθαξκνγή ηεο Ννζειεπηηθήο θξνληίδαο ηεο εγθχνπ, 

επηηφθνπ, ιερσΐδαο θαη λενγλνχ, ηεο Γπλαηθνινγηθήο αξξψζηνπ θαζψο επίζεο, κε ηελ νξγάλσζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πγεηνλνινγηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ή νκάδσλ ζε 

ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο/ηνπ.  

Οη παξαπάλσ πηπρηνχρνη έρνπλ ηα εμήο θαζήθνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

 Δθηέιεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαηφπηλ ηαηξηθήο νδεγίαο θαη Παξαζθεπή παξεληεξηθψλ 

δηαιπκάησλ (απφ ην ζηφκα, νξζφ, θφιπν, ελέζεηο ππνδφξηεο, ελδνκπτθέο, ελδνδεξκηθέο, 

ελδνθιέβηεο) 

 Καζεηεξηαζκφο νπξνδφρνπ θχζηεο. 

 Σνπνζέηεζε θαζεηήξα   Levain, θαηφπηλ ηαηξηθήο νδεγίαο. 

 Πεξηπνίεζε ηξαχκαηνο θαη ρεηξνπξγηθψλ ηνκψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 πξξαθή κηθξνηξαπκάησλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 Λήςε αίκαηνο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 

 Λήςε επηρξηζκάησλ γηα έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ Ca ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ (εμέηαζε θαηά 

Παπαλνθνιάνπ)  θαη θνιπηθνχ εθθξίκαηνο γηα κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε. 

 Πξνεηνηκαζία θαη απνζηείξσζε εξγαιείσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. 

 Δμέηαζε νχξσλ εγθχνπ γπλαίθαο γηα ηελ εμαθξίβσζε  ζαθράξνπ, νμφλεο θαη ιεπθψκαηνο θαηά ηελ 

εμέηαζε. 

 Λήςε θαη θαηαγξαθή καηεπηηθνχ ηζηνξηθνχ. 

 Παξνρή νινθιεξσκέλεο Ννζειεπηηθήο θξνληίδαο ηεο εγθχνπ, επηηφθνπ, ιερσΐδαο θαη λενγλνχ, ζην 

λνζνθνκείν θαη ζην ζπίηη ζχκθσλα κε ην θαζεθνληνιφγην. 

 Σήξεζε απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, δηαγξακκάησλ. Μεηξψσλ, ηζηνξηθψλ θαη αξρείσλ θαη κε ηε ρξήζε 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, βηηακίλεο, ζίδεξν, ζπαζκνιπηηθά, πεζηδίλε, κεηξνζπζηαιηηθά, 

κεηξνζπζπαζηηθά θαη ηνπηθά αλαηζζεηηθά. 

 σζηή πιεξνθφξεζε. Παξνρή νδεγηψλ ζε ζέκαηα  νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθαξκνγή 

θαζνξηζκέλσλ κεζφδσλ αληηζχιιεςεο. 

 Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

 Δθηέιεζε ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ην γηαηξφ. 

 Λήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο (δήισζε) ζε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηνπ ηνθεηνχ απφ ηε καία. 

 

 ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ. 

Καηά ηην εγκςμοζύνη 

 Γηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη θιηληθή παξαθνινχζεζε ηεο θπζηνινγηθήο εγθπκνζχλεο. 

 Έγγξαθε ή ζπκβνπιεπηηθή παξνρή νδεγηψλ γηα ηηο απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο κε ζθνπφ 

ηελ φζν γίλεηαη έγθαηξε δηάγλσζε θάζε εγθπκνζχλεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηε κεηαθνξά ζηα εηδηθά 

θέληξα ή θιήζε ηνπ γηαηξνχ. 

 Παξνρή νδεγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη ηεο δηαηξνθήο. 

 Καηάξηηζε  πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο γνλέσλ γηα ην κειινληηθφ ηνπο ξφιν θαη εμαζθάιηζε 

πιήξνπο πξνεηνηκαζίαο γηα ην θπζηθφ ηνθεηφ (ςπρνπξνθπιαθηηθή) 

 

 Καηά ηον ηοκεηό 

 Παξαθνινχζεζε, θξνληίδα, πξνεηνηκαζία θαη βνήζεηα ηεο επηηφθνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ. 

 Έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εκβξχνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κήηξαο κε φια ηα ζχγρξνλα 

ηερλνινγηθά κέζα (monitors θ.ι.π.) θαηφπηλ ηαηξηθήο νδεγίαο. 
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 Δθηέιεζε θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ, πεξηλαηνηνκίαο κεηά απφ ηνπηθή αλαηζζεζία θαη ζπξξαθή 

πεξηλαίνπ, φπνπ ρξεηάδεηαη θαη κέρξη ξήμεο  ΗΗ βαζκνχ. 

 Δθηέιεζε ηνθεηνχ επί ηζρηαθήο πξνβνιήο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη απνπζίαο καηεπηήξα. 

 Έγθαηξε δηάγλσζε παζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ζηελ επίηνθν θαη ην έκβξπν πνπ απαηηνχλ 

παξέκβαζε γηαηξνχ θαη ζπλεξγαζία κε ην γηαηξφ ζε πεξίπησζε καηεπηηθήο επέκβαζεο. 

 Λήςε απαξαίηεησλ θαη επεηγφλησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη ζε απνπζία γηαηξνχ, φπσο είλαη ή 

δαθηπιηθή απνθφιιεζε πιαθνχληα θαη ε επηζθφπεζε ηεο κήηξαο. 

 Δπηζθφπεζε ηξαρήινπ ηνπ θφιπνπ. 

 

Καηά ηη λοσεία 

 Παξαθνινχζεζε θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα ιερσΐδαο ζην λνζνθνκείν θαη ζην ζπίηη κέρξη 6 

εβδνκάδεο. 

 Παξνρή βνήζεηαο θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. 

 Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ ηερλίηε δηαηξνθή, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 Φξνληίδα ηνπ λενγλνχ ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Λήςε φισλ ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

 ε πεξίπησζε πξφσξνπ θαη πξνβιεκαηηθνχ λενγλνχ αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηελ 

θαηάιιειε κνλάδα. 

 Πξνεηνηκαζία γηα ηελ ππνδνρή  πξφσξνπ ή πξνβιεκαηηθνχ λενγλνχ, θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα 

απηνχ ζηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο. 

 

ΣΟΜΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο καηεπηηθήο έρνπλ ηνκείο απαζρφιεζεο ηνπο παξαθάησ ηνκείο εξγαζίαο: 

Ππωηοβάθμια θπονηίδα: 

Κέληξα πγείαο, πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, αγξνηηθά ηαηξεία, πγεηνλνκηθνί ζηαζκνί, καηεπηηθά – 

γπλαηθνινγηθά ηαηξεία ΗΚΑ, ΠΗΚΠΑ θαη άιισλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ζην εζληθφ 

θέληξν άκεζεο βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) ζηηο κνλάδεο κεηαθνξάο επεηγφλησλ καηεπηηθψλ, γπλαηθνινγηθψλ θαη 

λενγληθψλ πεξηζηαηηθψλ, θέληξα θαη ηκήκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Δεςηεποβάθμια και ηπιηοβάθμια θπονηίδα: 

ε γεληθά θαη εηδηθά λνζνθνκεία, καηεπηηθά ηκήκαηα (αίζνπζα ηνθεηψλ, εμσηεξηθά καηεπηηθά 

ηκήκαηα, ηαηξεία, ηκήκαηα ιερσΐδσλ, θπζηνινγηθψλ λενγλψλ 1νπ επηπέδνπ λνζειείαο, πξνγελλεηηθνχ 

ειέγρνπ, κνλάδεο εγθπκνζχλεο πςεινχ θηλδχλνπ, εληαηηθήο λνζειείαο λενγλψλ). Γπλαηθνινγηθά ηκήκαηα, 

γπλαηθνινγηθή νγθνινγία, εμσηεξηθά γπλαηθνινγηθά ηαηξεία, ρεηξνπξγεία, καηεπηηθά – γπλαηθνινγηθά 

ζηείξσζεο, θέληξα καζηνχ, θέληξα αλίρλεπζεο θαξθίλνπ γπλαηθνινγηθψλ νξγάλσλ. 

Εκπαίδεςζη  

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

Εξέλιξη  

Μπνξνχλ λα εμειίζζνληαη ζε φιν ην θάζκα ηεο δηνηθεηηθήο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο  ηεο ζρεηηθήο 

κε ηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ελεύθεπο επάγγελμα 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο καηεπηηθήο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ειεχζεξν επάγγεικα, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα έρνπλ επί 2εηία αζθήζεη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ζε λνζνθνκείν 

ή άιιν ίδξπκα πγείαο αλαγλσξηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην 

ππνπξγείν πγείαο. 

 

 


