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Φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών 
 

Στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης του Π.Σ. του τμήματος μας βασικός άξονας είναι η 
αναζήτηση ενός περισσότερου (ή πιο) ανταγωνιστικού και ευέλικτου συστήματος 
εκπαίδευσης, που να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις των επιστημονικών γνώσεων στο 
θέμα της επιστημονικής φροντίδας, εκπαίδευσης στην υγεία και αποκατάστασης ατόμων, 
οικογενειών και κοινωνικών ομάδων. Η τελευταία αναμόρφωση του Π.Σ. έγινε πριν από 
μια 10ετία κατά την οποία υπήρξαν σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις τόσο στην 
επιστήμη της Νοσηλευτικής, όσο στη διδακτική και μαθησιακή φιλοσοφία. 

Σκοπός η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και διαφορετικών διδακτικών 
προσεγγίσεων, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας, στηριζόμενες στα 
πορίσματα σύγχρονων θεωριών και ερευνών και αποφεύγοντας δυσκίνητες, και άκαμπτες. 
Επιπλέον, στόχος του αναμορφωμένου Π.Σ. είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας 
και πράξης, της εφαρμογής ερευνητικών δεδομένων στην πράξη, καθώς και ενημέρωση 
της θεωρίας από την πράξη μέσω ενδοσκοπικών τεχνικών. Επιπλέον, το αναμορφωμένο 
Π.Σ. στοχεύει στο να δώσει στο Τμήμα και στη Γενική Συνέλευση τη δυνατότητα 
απλούστερου και πιο αποτελεσματικού σχεδιασμού σχετικά με την ανάπτυξη και αλλαγή 
του προγράμματος, το διδακτικό δυναμικό, τις κατευθύνσεις αλλά και τις μεταπτυχιακές 
σπουδές. Τέλος, σκοπός της αναμόρφωση του Π.Σ. ήταν η πλήρη εναρμόνιση με τους 
νόμους και οδηγίες του Ελληνικού κράτους για την ανώτατη εκπαίδευση.  

Το Π.Σ. περιλαμβάνει τρείς Τομείς Μαθημάτων, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, 
στις οποίες ενσωματώθηκαν ουσιαστικές τροποποιήσεις οι οποίες προκύπτουν από τα νέα 
επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της Νοσηλευτικής επιστήμης και της 
Νοσηλευτικής εκπαίδευσης. 
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Β’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR2010 Ανατομία ΙI 
(Υ) 

2 2  4 8 4.8 

NUR2020 Φυσιολογία IΙ 
(Υ) 

2 2  4 8 4.8 

NUR2030 Βασική 
Νοσηλευτική 
(Υ) 

3 4 2 9 15 9 

NUR2041 Κοινοτική 
Νοσηλευτική Ι 
(Υ) 

3  1 4 10 6 

NUR2051 Νοσηλευτική 
Δεοντολογία & 
Βιοηθική (Υ) 

3   3 9 5.4 

 ΣΥΝΟΛΟ 13 8 3 24 ώρες  50 30  ECTS   

Α’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR1010 Ανατομία Ι (Υ) 3 2  5 11 6.6 

NUR1020 Φυσιολογία Ι 
(Υ) 

3 2  5 11 6.6 

NUR1030 Εισαγωγή στη 
Νοσηλευτική 
(Υ) 

2 5 1 8 12 7.2 

NUR1041 Βιολογία (Υ) 3  1 4 10 6 

NUR1051 Ψυχολογία της 
Υγείας  (Υ) 

2   2 6 3.6 

 ΣΥΝΟΛΟ 13 9 2 24 ώρες 50 30  ECTS   
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Γ’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR3011 Παθολογική 
Φυσιολογία 
(Υ) 

2  1 3 7 4.2 

NUR3020 Κοινοτική 
Νοσηλευτική 
ΙΙ (Υ) 

3 4 1 8 14 8.4 

NUR3031 Οικονομία της 
Υγείας (Υ) 

2  2 4 8 4.8 

NUR3041 Χειρουργική 
(Υ)  

2  1 3 7 4.2 

NUR3051 Φαρμακολογία 
(Υ) 

2  2 4 8 4.8 

NUR3061 Γεροντολογική 
Νοσηλευτική 
(Υ)  

2   2 6 3.6 

 ΣΥΝΟΛΟ 13 4 7 24 ώρες  50 30  ECTS   

Δ’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR4011 Παθολογία Ι 
(Υ) 

3   3 9 5.4 

NUR4021 Παθολογική 
Νοσηλευτική Ι 
(Υ) 

3  1 4 10 6 

NUR4030 Χειρουργική 
Νοσηλευτική Ι 
(Υ) 

3 7  10 16 9.6 

NUR4041 Κοινωνιολογία 
της Υγείας (Υ) 

2  1 3 7 4.2 

NUR4051 Διαιτολογία/ 
Διατροφή (Υ) 

2  2 4 8 4.8 

 ΣΥΝΟΛΟ 13 7 4 24 ώρες  50 30  ECTS   
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Ε’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR5011 Παθολογία ΙΙ 
(Υ) 

3  2 5 11 6.6 

NUR5020 Παθολογική 
Νοσηλευτική ΙΙ 
(Υ) 

3 7  10 16 9.6 

NUR5031 Χειρουργική 
Νοσηλευτική ΙΙ 
(Υ) 

3   3 9 5.4 

NUR5041 Πρώτες 
Βοήθειες  (Υ) 

2  2 4 8 4.8 

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1 
NUR5051 Σεξουαλικά 

Μεταδιδόμενα 
Νοσήματα (EΥ) 

 
 
2 

   
 
2 

 
 
6 

 
 
3.6 

NUR5061 Υγιεινή του 
Περιβάλλοντος 
(ΕΥ) 

 ΣΥΝΟΛΟ 13 7 4 24 
ώρες  

50 30  ECTS   

ΣΤ’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR6011 Παιδιατρική (Υ) 2  2 4 8 4.8 
NUR6020 Παιδιατρική  

Νοσηλευτική 
(Υ) 

3 4  7 13 7.8 

NUR6031 Καρδιολογία – 
Επείγουσα 
Ιατρική (Υ) 

2  2 4 8 4.8 

NUR6041 Μαιευτική 
Γυναικολογία  
(Υ) 

2  2 4 8 4.8 

NUR6051 Μαιευτική 
Γυναικολογία  
Νοσηλευτική  
(Υ) 

2  1 3 7 4.2 

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1 
NUR6061 Διοίκηση 

Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας (ΕΥ) 

 
 
 
2 

   
 
 
2 

 
 
 
6 

 
 
 
3.6 NUR6071 Οργάνωση των 

Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΥ) 

 ΣΥΝΟΛΟ 13 4 7 24 ώρες  50 30  ECTS   
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Η’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR8011 Πτυχιακή 
εργασία 
(Υ) 

     10 

NUR8022 Πρακτική  
(Υ) 

     20 

 ΣΥΝΟΛΟ      30  ECTS   

Ζ’ εξάμηνο 
Κωδικός 
μαθήματος 

Μαθήματα Θεωρία Εργαστήρια Άσκηση 
Πράξης  

Ώρες 
εργασίας  

Φόρτος 
εργασίας 

Διδακτικές 
μονάδες 
(ECTS) 

NUR7010 Νοσηλευτική 
Επειγόντων 
Περιστατικών (Υ) 

2 4  6 10 6 

NUR7020 Νοσηλευτική 
Ψυχικής Υγείας 
(Υ) 

3 4  7 13 7.8 

NUR7031 Ξένη Γλώσσα (Υ) 2  1 3 7 4.2 
NUR7041 Μεθοδολογία 

Έρευνας (Υ) 
2  2 4 8 4.8 

NUR7051 Νοσηλευτική – 
Σεμινάρια (Υ) 

2   2 6 3.6 

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1 
NUR7061 Τηλεπληροφορική 

της Υγείας (EΥ) 
 
 
2 

 
 
 
 

  
 
2 

 
 
6 

 
 
3.6 NUR7071 Πληροφορική της 

Υγείας (EΥ) 
 ΣΥΝΟΛΟ 13 8 3 24 

ώρες  
50 30  ECTS   
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Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) 

 

Κωδικός Μαθήματα 
Διδακτικές 
Μονάδες      

ECTS 

Επίπεδο 
Μαθήματος 

 

NUR1010  Ανατομία Ι  6,6 
Υποχρεωτικό 

NUR1020  Φυσιολογία Ι  6,6 
Υποχρεωτικό 

NUR1041 Βιολογία 6 
Υποχρεωτικό 

NUR2010 Ανατομία II  4,8 
Υποχρεωτικό 

NUR2020 Φυσιολογία ΙΙ 4,8 
Υποχρεωτικό 

NUR3051 Φαρμακολογία   4.8 
Υποχρεωτικό 

NUR4041 Κοινωνιολογία της Υγείας 4,2 Υποχρεωτικό 

NUR5051 Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοήματα  3,6 Κατεπιλογήν 
Υποχρεωτικό 

NUR5061 Υγιεινή του Περιβάλλοντος   3,6 
Κατεπιλογήν 
Υποχρεωτικό 

  ΣΥΝΟΛΟ 45 
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Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Μαθήματα 
Διδακτικές 

Μονάδες ECTS 
Επίπεδο 

Μαθήματος 
 

NUR1030  Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 7.2 Υποχρεωτικό 

NUR3011  Παθολογική Φυσιολογία  4,2 
Υποχρεωτικό 

NUR3041 Χειρουργική   4.2 Υποχρεωτικό 

NUR4011  Παθολογία Ι  5.4 Υποχρεωτικό 

NUR4051 Διαιτολογία - Διατροφή   4.8 Υποχρεωτικό 

NUR5011 Παθολογία ΙΙ 6,6 Υποχρεωτικό 

NUR5041 Πρώτες Βοήθειες   4.8 Υποχρεωτικό 

NUR6011 Παιδιατρική   4,8 Υποχρεωτικό 

NUR6031 Καρδιολογία Επείγουσα Ιατρική   4,8 Υποχρεωτικό 

NUR6041 Μαιευτική – Γυναικολογία    4,8 
Υποχρεωτικό 

NUR7041 Μεθοδολογία της Έρευνας    4,8 Υποχρεωτικό 

NUR7031 Ξένη Γλώσσα   4,2 Υποχρεωτικό 

NUR4041 Πληροφορική της Υγείας 3.6 Κατεπιλογήν 
Υποχρεωτικό 

NUR7061  Τηλεπληροφορική της Υγείας  3.6 Κατεπιλογήν 
Υποχρεωτικό 

  ΣΥΝΟΛΟ 67,8  
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Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) 

 

Κωδικός Μαθήματα 
Διδακτικές 
Μονάδες 

ECTS 

Επίπεδο 
Μαθήματος 

 
NUR2041  Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 6 Υποχρεωτικό 

NUR2030  Βασική Νοσηλευτική  9 Υποχρεωτικό 

NUR3020  Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 8.4 Υποχρεωτικό 

NUR3061 Γεροντολογική Νοσηλευτική    3,6 Υποχρεωτικό 

NUR4021  Παθολογική Νοσηλευτική Ι  6 Υποχρεωτικό 

NUR4030 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι   9,6 Υποχρεωτικό 

NUR5020 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 9,6 Υποχρεωτικό 

NUR5031 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 5,4 Υποχρεωτικό 

NUR6020 Παιδιατρική Νοσηλευτική  7,8 Υποχρεωτικό 

NUR6051 Μαιευτική – Γυναικολογική Νοσηλευτική  4.2 Υποχρεωτικό 

NUR7010 Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών   6 Υποχρεωτικό 

NUR7061  Νοσηλευτική – Σεμινάρια 3.6 Υποχρεωτικό 

NUR7020 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας    7,8 Υποχρεωτικό 

NUR8011 Πτυχιακή Εργασία  20 Υποχρεωτικό 

NUR8022 Πρακτική Άσκηση  10 Υποχρεωτικό 

  ΣΥΝΟΛΟ 117  
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Μαθήματα Διοίκηση, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών (ΔΟΝΑ) 

 

Κωδικός Μαθήματα Διδακτικές 
Μονάδες 
ECTS 

Επίπεδο 
Μαθήματος 

 
NUR2051 Νοσηλευτική Δεοντολογία & Βιοηθική 5.4 

Υποχρεωτικό 

NUR3031 Οικονομία της Υγείας 
  

4,8 Υποχρεωτικό 

NUR1051 Ψυχολογία της Υγείας 3,6 Υποχρεωτικό 

NUR6061 Διοίκηση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 3,6 Κατεπιλογήν 
Υποχρεωτικό 

NUR6071 Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 3,6 Κατεπιλογήν 
Υποχρεωτικό 

  ΣΥΝΟΛΟ 21  

 

 

Πίνακας με προαπαιτούμενα 

 

Εισαγωγή στη Νοσηλευτική είναι προαπαιτούμενο της Νοσηλευτική Ψυχικής 
Υγείας 

Παθολογική Φυσιολογία είναι προαπαιτούμενο της Παθολογίας Ι και  
Παθολογίας ΙΙ 
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Μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α. 
 

Τα μαθήματα Διοίκησης αντιστοιχούν  στα ακόλουθα δυο Κατ’ 
επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα 

 
NUR5051 

 
Διοίκηση 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας 

 
3,6 Κατ’ επιλογήν 

Υποχρεωτικό 

 
NUR5061 

 
Οργάνωση 
Υπηρεσιών 
Υγείας 

 
3,6 Κατ’ επιλογήν 

Υποχρεωτικό 

 
 
Τα μαθήματα Οικονομίας αντιστοιχεί  στο ακόλουθο Υποχρεωτικό 

μάθημα 
 
NUR5061 

 
Οικονομία της 
Υγείας 

 
3,6 Υποχρεωτικό 

 
 

Τα μαθήματα Νομοθεσίας αντιστοιχεί  στο ακόλουθο Υποχρεωτικό 
μάθημα 

 
NUR2051 
 

 
Νοσηλευτική 
Δεοντολογία & 
Βιοηθική (Υ) 

 
5.4 

 
Υποχρεωτικό 

 
 

Τα μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών αντιστοιχεί στο ακόλουθο 
Υποχρεωτικό μάθημα 

 
NUR5061 

 
Ψυχολογία της 
Υγείας (Υ) 

 
3,6 Υποχρεωτικό 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Εξάμηνα Θεωρία  Εργαστήρια ΑΠ Ώρες Φόρτος 
Εργασίας 

Α’ 13 9 2 24 50 

Β’ 13 8 3 24 50 

Γ’ 13 4 7 24 50 

Δ’ 13 7 4 24 50 

Ε’ 13 7 4 24 50 

ΣΤ’ 13 4 7 24 50 

Ζ’ 13 8 3 26 50 

Γενικό 
Σύνολο 

91 47 30 168 350 

 
Γενικό Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίου Προγράμματος Σπουδών 
(κανόνας: σύνολο εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας από 24 έως 26 ώρες) 
 
Σύνολο ωρών Θεωρίας ανά εβδομάδα:    91 (54.2%) 
Σύνολο ωρών Εργαστηρίων ανά εβδομάδα:   47  (27.9%) 
Σύνολο ωρών Άσκηση Πράξης ανά εβδομάδα:   30  (17.8%) 
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων    8 εξάμηνα x 30 Δ.Μ.= 240 Δ.Μ. 
Φόρτος εργασίας ανά εβδομάδα    50 ώρες ανά εβδομάδα 
 
Σύνολα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 
Μαθήματα Γενικής Υποδομής + ΔΟΝΑ   20% + 10% = 30% 
(κανόνας: μέχρι 30% του συνόλου των μαθημάτων)       
 
Ειδικής Υποδομής και Ειδικότητας    32.5% + 37.5% = 70% 
(κανόνας: μέχρι 70% του συνόλου των μαθημάτων)       
 
Επιλογής Υποχρεωτικά       προσφέρονται: 3 από 6  = 10% 
(κανόνας: μέχρι 10% του συνόλου των μαθημάτων μετά το Δ’ εξάμηνο) 
 
Πτυχιακή Εργασία (Η΄εξάμηνο)      1 
 
Γενικό Σύνολο Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών     40 
(κανόνας: 40 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας)    
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
Α’   ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR1010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήριο) 
Τυπικό Εξάμηνο  Α΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες 

εργαστήριο 
Διδ. Μονάδες 6,6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
 
Σκοπός του μαθήματος  
Η ανατομία ως απόκτηση ενιαίας γνωσιολογικής οντότητας, για την θεμελίωση των 
γνώσεων του ανθρώπινου σώματος. 
 
Στόχοι του μαθήματος 
Η θεμελίωση των γνώσεων από τους σπουδαστές της Περιγραφικής, Τοπογραφικής και 
Κλινικής Ανατομικής.  
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία  
Κεφαλή, τράχηλος,, κορμός, ράχη  
Κυκλοφορικό σύστημα –Αρτηρίες, φλέβες  
Μυοσκελετικό σύστημα  
• Τύποι αρθρώσεων,σπονδυλική στήλη 
• Μύες όλου του σώματος  
• Θώρακας, διάφραγμα, πύελος,πυελικά τοιχώματα 
• Υπεζωκότας, μεσοθωράκιο,  
Εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός  
Οδοί των αισθήσεων  
Αυτόνομο νευρικό σύστημα  
Εγκεφαλικές συζυγίες 
Εργαστήριο 
Με την βοήθεια των προπλασμάτων οι φοιτητές εκπαιδεύονται κατά ομάδες στην 
Ανατομική και παρουσιάζουν μελέτες επί του περιεχομένου του μαθήματος με στόχο την 
ενημέρωση και την προσέγγιση των πηγών γνώσης (Βιβλιοθήκες, Internet) 
Βιβλιογραφία 

• Drake R., Vogl W., Mitchell M. A. 2006. GRAY'S Ανατομία. Πασχαλίδης, Αθήνα 

• Παρασκευάς Γ. 2008. Ανατομία του ανθρώπου. University studio Press, Αθήνα  

• Netter Frank H., 2003. Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών Ι: Ανατομία. Πασχαλίδης, Αθήνα 

• Snell RS. 1998. «Κλινική Ανατομική». Εκδόσεις Λίτσας , Αθήνα 

• Kahle «Εγχειρίδιο Ανατομικής με Έγχρωμο Άτλαντα» (3 τόμοι ) Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας,1996 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR1020 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ I 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήριο) 
Τυπικό Εξάμηνο  Α΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες 

εργαστήριο 
Διδ. Μονάδες 6,6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός μαθήματος 
Ο σκοπός του μαθήματος της Φυσιολογίας είναι να γίνει κατανοητό από τον σπουδαστή η 
φυσιολογική λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, 
Στόχοι μαθήματος 
1. Κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού. 
2. Σωστή εκμάθηση της Φυσιολογίας για την καλύτερη κατανόηση των κλινικών 

μαθημάτων. 
3. Προσαρμογή των φυσιολογικών τιμών του οργανισμού ανάλογα με την επίδραση του 

περιβάλλοντος. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία :Διδασκαλία της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των συστημάτων του 
ανθρώπινου οργανισμού. ΚΝΣ ο βασικός παράγοντας που παίζει ρόλο στη λειτουργία του 
οργανισμού. 
Θεωρία  
- κύτταρο 
- αίμα 
- πεπτικό σύστημα 
- κυκλοφοριακό σύστημα 
- αναπνευστικό σύστημα  
- ουροποιητικό σύστημα 
- δέρμα λειτουργίες του δέρματος 
Εργαστηριακά μαθήματα  
- Ανάλυση κυττάρων από διαφορετικά σημεία του σώματος 
- Μορφολογική κα βιοχημική ανάλυση αίματος 
- Μέτρηση ph διαφόρων σωματικών υγρών 
- Επίδραση διαφόρων χημικών ουσιών και στοιχείων στη λειτουργία της καρδιάς  
- Φυσική και Χημική ανάλυση ούρων 
- Ιστολογική εξέταση του δέρματος 
- Ανάλυση του αντανακλαστικού τόξου (πειραματόζωα) 
- Μυογράφημα 
- Επίδραση των ορμονών σε διάφορα όργανα του σώματος (καρδιά, έντερο) 
- Μέτρηση βασικού μεταβολισμού 
-  
Βιβλιογραφία  

• Δεσπόπουλος, 1996. Εγχειρίδιο φυσιολογίας. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 
• A,Guyton, 1996. Φυσιολογία του ανθρώπου - Μετάφραση   Α. Ευαγγέλου. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 

Αθήνα 
• Netter Frank H., 2004.Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών ΙΙΙ: Φυσιολογία. Πασχαλίδης, Αθήνα. 
• McGeown J.G, 2008. Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου. Πασχαλίδης, Αθήνα. 
• Επίτομη Φυσιολογία Δεύτερη Εκδοση Ιωάννου Σ. Χατζημηνά, 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR1030 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήρια + 

άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Α΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 5 ώρες 

εργαστήριο + 1 Ασκ πρ. 
Διδ. Μονάδες 7.2 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα  

 
Σκοπός του μαθήματος: να εισάγει τους σπουδαστές στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής, 
στην ιστορική της εξέλιξη καθώς και στην κατανόηση από τους σπουδαστές αφενός μεν 
της σημασίας της ολότητας του ανθρώπου, αφετέρου δε της σημαντικότητας της 
Νοσηλευτικής Επιστήμης στην φροντίδα της υγείας.  
Στόχοι του μαθήματος: α) Να κατακτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές γνώσεις σχετικά 
με την φιλοσοφία της υγείας και της ασθένειας, β) να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις 
θεωρίες της επικοινωνίας και τους μηχανισμούς που διέπουν τον ανθρώπινο ψυχισμό 
απέναντι στη νόσο και στην πορεία αυτής, γ) να κατορθώσουν οι σπουδαστές να 
αφομοιώσουν τις θεωρίες για την Νοσηλευτική προσέγγιση της νόσου και της φροντίδας 
της.  
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη και σκοποί της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Ορισμοί 
της υγείας και της ασθένειας. Θεωρία της προσαρμογής. Μηχανισμοί άμυνας του Εγώ. 
Θεωρία των συστημάτων. Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Επικοινωνία - Μοντέλα 
επικοινωνίας - Μεταβλητές που επηρεάζουν την επικοινωνία - Μη λεκτική επικοινωνία. 
Νοσηλευτική Διεργασία - Κλίμακα αναγκών Maslow - Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών. 
Συνέντευξη - Παρατήρηση. Νοσηλευτικό ιστορικό. Θεωρία του ελλείμματος της 
αυτοφροντίδας (D. Orem)). Θεωρία των συστημάτων φροντίδας της υγείας (B. Neuman). 
Θεωρία της ενοποιημένης ολότητας του ανθρώπου (M. Rogers). Θεωρία της προσαρμογής 
του ατόμου (C. Roy).  
  
Βιβλιογραφία 

• DeWitt S.C., 2006Βασικές αρχές και δεξιότητες της νοσηλευτικής φροντίδας - 1ος τόμος Λαγός Αθήνα  
• Ζυγά Σ., 2010. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη. Βήτα, Αθήνα.  
• Lielis C., 2000. Θεμελιώδεις Αρχές της Νοσηλευτικής. Η επιστήμη και η τέχνη της Νοσηλευτικής 

φροντίδας. Τόμοι Ι, ΙΙ,ΙΙΙ. Εκδόσεις Πασχαλιδης, Αθήνα. 
• McKenna H., 1997. Nursing theories and models. London, Routledge.  
• Watson J., 1998.  Nursing: human science and human care: a theory of nursing. New York, National 

League for Nursing,  
• Watson, J., 1985. Nursing: human science and health care: a theory of nursing. New York: University 

League for Nurses, New York. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR1041 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Α΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να δώσει στους σπουδαστές μια περιληπτική και ακριβή παρουσίαση των βασικών εννοιών 
της βιολογίας του κυττάρου. 
Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοούν τα πρακτικά οφέλη των 
βιολογικών ανακαλύψεων για την μελλοντική ευημερία και υγεία, όπως και τους πιθανούς 
κινδύνους που προκύπτουν από την εφαρμογή της πληθώρας των νέων γνώσεων. 
 
Στόχοι του μαθήματος. 
• Η βασική κατανόηση του κυττάρου ως μονάδα της ζωντανής ύλης. 
• Η παροχή νέων γνώσεων που αφορούν την εφαρμογή γενετικών δοκιμασιών για 

διαγνωστικούς λόγους, την γενετική τροποποίηση των τροφίμων, την επινόηση νέων 
φαρμάκων, την αποτύπωση του DNA στην Ιατροδικαστική. Στόχος οι γνώσεις αυτές 
να τους καταστήσουν ικανούς να έχουν άποψη σε θέματα εφαρμογής των και 
εξισορρόπησης των κινδύνων με τα οφέλη. 

• Το εργαστηριακό σκέλος θα τους φέρει στο χώρο εργασίας ενός βιολόγου, τον τρόπο 
σκέψης και την άμεση παρατήρηση του κυττάρου και των διεργασιών που λαμβάνουν 
χώρα. 

Περιγραφή του μαθήματος. 
Εισαγωγή στο κύτταρο. Κύτταρο κάτω από το μικροσκόπιο Ποικιλότητα των κυττάρων. 
Χημική σύσταση του κυττάρου. Μόρια των κυττάρων. Ενέργεια, βιοσύνθεση. Τα κύτταρα 
αποκτούν ενέργεια από τις τροφές. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών. Δομή και 
λειτουργία του DNA. Αντιγραφή του DNA. Επιδιόρθωση του DNA. Από το DNA στις 
πρωτεΐνες. Τα χρωμοσώματα και η ρύθμιση των γονιδίων. Γενετική ποικιλότητα. Η 
τεχνολογία του DNA.  Κλωνοποίηση του DNA. Γενετική μηχανική. Δομή μεμβρανών. 
Λιπιδική Διπλοστοιβάδα. Μεμβρανικές πρωτεΐνες.  
Μεμβρανική μεταφορά. 
Παραγωγή ενέργειας στα Μιτοχόνδρια. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά. 
Κυτταρική επικοινωνία. Κυτταροσκελετός. 
Κυτταρική διαίρεση. Επισκόπηση του κυτταρικού κύκλου Μίτωση Κυτταροκίνηση Μείωση. 
Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος. Ιστοί. Το εξωκυττάριο Στρώμα 
και Συνδετικοί ιστοί. Η Διατήρηση και η Ανανέωση των Ιστών και η απορρύθμισή τους 
από τον καρκίνο.  

     
Βιβλιογραφία 

• Αγγελίδης Χ., 2007. Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας. Εφύρα, Ιωάννινα 
• Alberts B., 2006. Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας. Πασχαλίδης, Αθήνα 
• Αlberts B., Bray D., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., 1998. Βασικές Αρχές 

Κυτταρικής Βιολογίας. Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου. Πασχαλίδης, Αθήνα. 
• Fuller S., 1998. Basis of Medical Cell Biology. Appleton and Lange. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR1051 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Α΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία 
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παρουσίαση και η επεξεργασία των 
σημαντικότερων θεματικών ενοτήτων της επιστήμης της Ψυχολογίας, με στόχο την 
αξιοποίηση των θεωρητικών γνώσεων και τη σύνδεση αυτών με την κλινική πρακτική.  
 
Στόχοι του μαθήματος: α) Να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που 
συμβάλλουν στην κατανόηση του σημαντικού ρόλου που παίζει η ψυχολογία στην υγεία 
και στην αρρώστια., τόσο αιτιογενώς όσο και στη θεραπευτική πορεία μιας νόσου. β) Να 
κατανοήσουν οι σπουδαστές την ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δίνεται από τους 
Νοσηλευτές στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του ασθενούς (ενήλικα και παιδιού), που 
πάσχουν από μια χρόνια ή και απειλητική για τη ζωή τους νόσο, καθώς και σε κείνες των 
μελών της οικογένειάς τους. γ) Να κατανοήσουν οι σπουδαστές ορισμένες αρχές σχετικά 
με την ψυχολογική στήριξη που πρέπει να παρέχεται στους ασθενείς και την οικογένειά 
τους. 
 Περιγραφή του μαθήματος 
1. Οργάνωση της Προσωπικότητας του Ενηλίκου: Ψυχολογία της Προσωπικότητας – 

Ατομικών Διαφορών, Θεωρίες Δόμησης της Προσωπικότητας, Νευρωσικοί Μηχανισμοί 
Άμυνας, Ρόλοι – Στάσεις – Αναπαραστάσεις. 

2. Ανάπτυξη: Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στη βρεφική και νηπιακή ηλικία - Θεωρίες 
της προσκόλλησης, Η εξέλιξη του χαμόγελου, Ανάπτυξη του Φόβου και επίγνωση των 
συναισθημάτων στο Κλινικό πλαίσιο – Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη της 
Λανθάνουσας Περιόδου, Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του Εφήβου, Η εξέλιξη των 
γνωστικών Λειτουργιών.  

3. Προσεγγίσεις στη θεωρία των Συστημάτων: Συστεμική σκέψη, Το βιολογικό μοντέλο, 
το Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, Σύγκριση μοντέλων, Ιδιότητες και χαρακτηριστικά των 
Συστημάτων 

4. Οικο-σωματική-Βιωματική Προσέγγιση και Ασυμμετρική Λειτουργία του Εγκεφάλου: 
Βασικά αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τη λειτουργική ασυμμετρία των 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων, Προσέγγιση των δυναμικών Λειτουργικών Συστημάτων. 

5. Βιορυθμοί και μηχανισμοί ανάπτυξης του άγχους: Η λειτουργία του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος – Συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα, Τύποι 
βιορυθμών, Παραβίαση βιορυθμών, Μηχανισμός και στάδια ανάπτυξης του άγχους, Η 
βιολογική και η ψυχολογική έννοια του άγχους, Ο ρόλος της μάθησης στις διαδικασίες 
του άγχους, Τρόποι αντιμετώπισης καταστάσεων που προκαλούν άγχος.  

6. Τα Ψυχοσωματικά φαινόμενα – Η Οργανολογία του Φλις: Στρες Versus Άγχος, Σώμα 
και η ‘Φαυλοποίηση’ του Άγχους, Σωματοποίηση του Άγχους, Σωματοποιημένες 
Διαταραχές, Μη-Σωματοποιημένες Διαταραχές – Εμπλοκή Σωματικής Ταλαιπωρίας, 
Ψυχοσωματικές Διαταραχές – Εμπλοκή Αληθών Νοσολογιών, Αδιάγνωστη, Αμιγής, 
Σωματική Συμπτωματολογία, Γενικευμένη Σύνδεση Στρες-Άγχους με τη Σωματική 
Νόσο, Μοντέλα επιρροής στην ερμηνεία σύνδεσης Στρες και Νόσου. 

7. Ψυχιατρική Σημειολογία: Διαταραχές της Εμφάνισης και της Έκφρασης, Διαταραχές 
των Βιολογικών Λειτουργιών, Διαταραχές της κοινωνικής συμπεριφοράς, Διαταραχές 
της εγρήγορσης, Διαταραχές της Συνείδησης του Εαυτού, Διαταραχές του Θυμικού, 
Διαταραχές της Αντίληψης, Διαταραχές της Μνήμης, Διαταραχές της Σκέψης, 
Διαταραχές της Κρίσης. 
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8. Σχέση γιατρού-ασθενή: Στάση γιατρών και ασθενών απέναντι στη θεραπευτική σχέση, 
Μοντέλα που διέπουν τη σχέση γιατρού-ασθενή. 

 
Μέθοδοι Διδασκαλίας 
Διάλεξη, Power Point, Παρουσίαση άρθρων από βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ομάδες 
εργασίας, Διανομή άρθρων που σχετίζονται με τα θέματα παράδοσης και σχετικής 
βιβλιογραφίας με σκοπό την ενημέρωση και την τόνωση της εγρήγορσης των 
σπουδαστών. 
 
Βιβλιογραφία  

• Dimatteo 2006. Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας Ελληνικά Γράμματα Αθήνα Παπαδάτου 
• Δ, Αναγνωστόπουλος Φ. 1995. « Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας», Εκδόσεις  Ελληνικά γράμματα 
• Μελισσά-Χαλικιοπούλου Χρ. 2009. Ψυχολογία της Υγείας  
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Β’  ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήρια) 
Τυπικό Εξάμηνο  Β΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες 

εργαστήριο  
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος 
Η ανατομία ως απόκτηση ενιαίας γνωσιολογικής οντότητας, για την θεμελίωση των 
γνώσεων του ανθρώπινου σώματος. 
 
Στόχοι του μαθήματος 
Η θεμελίωση των γνώσεων από τους σπουδαστές της Περιγραφικής, Τοπογραφικής και 
Κλινικής Ανατομικής.  
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία  
• Ειδικά αισθητήρια όργανα  
• Δέρμα και μαζικός αδένας  
• Αναπνευστικό Σύστημα  
• Κυκλοφορικό σύστημα  
• Πεπτικό σύστημα  
• Ηπατικό -Χοληφόρο σύστημα  
• Ουροποιητικό Σύστημα  
• Γεννητικό σύστημα άρρενος και θήλεος 
• Ενδοκρινείς αδένες  
Εργαστήριο 
Με την βοήθεια των προπλασμάτων οι φοιτητές εκπαιδεύονται κατά ομάδες στην 
Ανατομική και παρουσιάζουν μελέτες επί του περιεχομένου του μαθήματος με στόχο την 
ενημέρωση και την προσέγγιση των πηγών γνώσης (Βιβλιοθήκες, Internet) 
Επίσης οι σπουδαστές κατά την κατάτμηση φρέσκων ιστών, ενημερώνονται για τον τρόπο 
χρήσης των χειρουργικών εργαλείων π.χ. ανατομική χειρουργική λαβίδα, ψαλίδι, νυστέρι) 
Βιβλιογραφία 

• Drake R., Vogl W., Mitchell M. A. 2006. GRAY'S Ανατομία. Πασχαλίδης, Αθήνα 

• Παρασκευάς Γ. 2008. Ανατομία του ανθρώπου. University studio Press, Αθήνα  

• Netter Frank H., 2003. Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών Ι: Ανατομία. Πασχαλίδης, Αθήνα 

• Snell RS. 1998. «Κλινική Ανατομική». Εκδόσεις Λίτσας , Αθήνα 

• Kahle, 1996. Εγχειρίδιο Ανατομικής με Έγχρωμο Άτλαντα. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR2020 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήρια) 
Τυπικό Εξάμηνο  Β΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες 

εργαστήριο  
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

   
Σκοπός μαθήματος 
Ο σκοπός του μαθήματος της Φυσιολογίας είναι να γίνει κατανοητό Από τον σπουδαστή η 
φυσιολογική λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, 
όπως επίσης και η σχέση που υπάρχει μεταξύ του μαθήματος της Φυσιολογίας με τα 
μαθήματα της Βιοχημείας της Ανατομίας και της Παθολογικής Φυσιολογίας. 
Στόχοι μαθήματος 
• Κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού. 
• Σωστή εκμάθηση της Φυσιολογίας για την καλύτερη κατανόηση των κλινικών 

μαθημάτων. 
• Προσαρμογή των φυσιολογικών τιμών του οργανισμού ανάλογα με την επίδραση του 

περιβάλλοντος. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία  
- νευρικό σύστημα 
- αισθήσεις  και αισθητήρια όργανα 
- μυικό σύστημα 
- ορμόνες – ενδοκρινείς αδένες 
- μεταβολισμός και διατροφή  
- θερμορύθμιση                   
Εργαστηριακά μαθήματα  
- Ανάλυση κυττάρων από διαφορετικά σημεία του σώματος 
- Μορφολογική κα βιοχημική ανάλυση αίματος 
- Μέτρηση ph διαφόρων σωματικών υγρών 
- Επίδραση διαφόρων χημικών ουσιών και στοιχείων στη λειτουργία της καρδιάς  
- Φυσική και Χημική ανάλυση ούρων 
- Ιστολογική εξέταση του δέρματος 
- Ανάλυση του αντανακλαστικού τόξου (πειραματόζωα) 
- Μυογράφημα 
- Επίδραση των ορμονών σε διάφορα όργανα του σώματος (καρδιά, έντερο) 
- Μέτρηση βασικού μεταβολισμού 
-  
Βιβλιογραφία  

• Δεσπόπουλος, 1996. Εγχειρίδιο φυσιολογίας. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 
• A,Guyton, 1996. Φυσιολογία του ανθρώπου - Μετάφραση   Α. Ευαγγέλου. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 

Αθήνα 
• Netter Frank H., 2004.Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών ΙΙΙ: Φυσιολογία. Πασχαλίδης, Αθήνα. 
• McGeown J.G, 2008. Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου. Πασχαλίδης, Αθήνα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR2030 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήρια + 

άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Β΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 4 ώρες 

εργαστήριο + 2 άσκησης πράξης  
Διδ. Μονάδες 9 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τις βασικές αρχές λειτουργίας του νοσοκομείου και 
με τις γενικές αρχές φροντίδας του ασθενή. 
 
Στόχοι του μαθήματος 

• Η κατανόηση από τον φοιτητή του συσχετισμού ΑΤΟΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΥΓΕΙΑ-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ και η Νοσηλευτική διεργασία ως μέθοδος για την ικανοποίηση 
αυτών των αναγκών  

• Η κατανόηση του πολυδιάστατου ρόλου των νοσηλευτών 
 

Περιγραφή του μαθήματος  
• -Κεφάλαιο 1, Νοσοκομεία. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους σκοπούς του 

νοσοκομείου, στη διαίρεση, την οργάνωση και διοίκηση των νοσοκομείων. Επίσης 
γίνεται περιγραφή της νοσηλευτικής μονάδας, των θαλάμων και του βασικού 
εξοπλισμού της κλινικής. Τέλος γίνεται αναφορά στη λειτουργία των εξωτερικών 
ιατρείων. 

• -Κεφάλαιο 2, Ο Άρρωστος στο Νοσοκομείο. Αναπτύσσονται περιληπτικά οι βασικές και 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου και τα μέτρα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίησή τους. Γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές 
νοσηλείας, στη φροντίδα του νοσηλευτικού υλικού. Ο σπουδαστής εισάγεται στις 
έννοιας της ασηψίας, αντισηψίας και αποστείρωσης και τις αρχές που διέπουν τις 
έννοιες αυτές. 

• -Κεφάλαιο 3, Προληπτικά, Θεραπευτικά-Ανακουφιστικά και Υποστηρικτικά Μέτρα. Στο 
3 κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων στα πλαίσια της ευθύνης 
και των αρμοδιοτήτων της / του νοσηλεύτριας/τη. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο ο 
σπουδαστής εξοικειώνεται με τις βασικές αρχές χορήγησης φαρμάκων. 

• -Κεφάλαιο 4, Μέτρηση και εκτίμηση ζωτικών σημείων του ανθρώπινου οργανισμού.  
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ζωτικά σημεία και στον σωστό τρόπος 
λήψης του σφυγμού, της θερμοκρασίας, της αναπνοής, της αρτηριακής και φλεβικής 
πίεσης. 

• -Κεφάλαιο 5, Γενικές αρχές για τη νοσηλευτική φροντίδα του χειρουργικού ασθενή. 
Αναπτύσσεται στα πλαίσια της Γενικής Νοσηλευτικής, η προεγχειρητική και 
μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα του αρρώστου, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές 
που μπορεί να παρουσιάσει ο ασθενής,, οι νοσηλευτικές αρχές για τη περιποίηση του 
χειρουργικού τραύματος. 

Βιβλιογραφία  
• Perry G., 2011. Βασική Νοσηλευτική και Κλινικές Δεξιότητες Πασχαλίδης Αθήνα  
• Timby B., 2009. Fundamental Nursing Skills and Concepts, edition 9. Lippincott Williams & Wilkins. PA  
• DeWitt S., 2006. Βασικές αρχές και δεξιότητες της νοσηλευτικής φροντίδας. Λαγός Αθήνα  
• Kenworthy N., Snowly G., Gilling C., 2005. Common Foundation Studies in Nursing. Churchill 

Livingstone, London 
• White L., 2005. Foundations of Basic Nursing, 2nd edition. Thomson & Delmar Learning, NY. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR2041 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Β΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση 

πράξης  
Διδ. Μονάδες 6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος: να παρουσιάσει τους τομείς δραστηριότητας και τους τρόπους 
δραστηριοποίησης του Κοινοτικού Νοσηλευτή καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
στηρίζεται η άσκησή του. 
Στόχοι του μαθήματος: α) Να κατακτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές γνώσεις σχετικά 
με τη νοσηλευτική δραστηριότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στους χώρους 
εργασίας με βάση τη νοσηλευτική διεργασία, β) να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές σε 
θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και να γνωρίσουν τις νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις σ' αυτόν τον τομέα και γ) να κατανοήσουν οι σπουδαστές τους τρόπους και 
τις εφαρμογές της νοσηλευτικής έρευνας στην κοινότητα.  
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρητικά μοντέλα στην Κοινοτική Νοσηλευτική. Αγωγή υγείας στην κοινότητα. 
Κοινοτική νοσηλευτική στην οικογένεια: Αξιολόγηση οικογένειας, Ανάλυση και 
χαρακτηριστικά οικογένειας, Η οικογένεια ως σύστημα, Νοσηλευτική συμβολή στην υγεία 
της οικογένειας. Η κοινοτική Νοσηλευτική στο σχολείο: Ιστορική αναδρομή της Σχολικής 
Νοσηλευτικής, προαγωγή της υγείας του σχολικού πληθυσμού. 
 
Βιβλιογραφία   

• Saucier Lundy K. & Janes S., 2009. Community health nursing: caring for the public's health, 2nd 
edition. Jones and Barlett Publishgers, LLC  

• Nies M.A. McEwen M. 2007. Κοινοτική Νοσηλευτική - Προάγοντας την υγεία των πληθυσμών. Λαγός 
Αθήνα  

• Nies M.A. McEwen M., 2007. Κοινοτική Νοσηλευτική - Προάγοντας την υγεία των πληθυσμών. Λαγός, 
Αθήνα. 

• Winsome S.J. & Keleher H., 2007. Community Nursing Practice: Theory, Skills and Issues. Allen & 
Unwin, Australia 

• Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου Α., Σουρτζή Π. 2005. Κοινοτική Νοσηλευτική. Βήτα Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR2051 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Νοσηλευτική Δεοντολογία & 

Βιοηθική 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Β΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 5.4 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

                 
Σκοπός  
 Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων αναφορικά με το δίκαιο που διέπει την άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος, τα δικαιώματα των ασθενών και τις υποχρεώσεις των 
νοσηλευτών  
Στόχοι 
 Να συνειδητοποιήσουν οι σπουδαστές την ηθικά αποδεκτή και νόμιμη θεραπευτική 
παρέμβαση κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας               
Περιγραφή μαθήματος 
Θα διδαχθούν στοιχεία από τις παρακάτω ενότητες : 
Η ανατομία των Ηθικών Διλημμάτων στο χώρο της Νοσηλευτικής. Βασική Δεοντολογία και 
Εθνικοί /Διεθνείς Κώδικες επαγγέλματος.  
Σύντομη Περιγραφή των Φιλοσοφικών Θεωριών του <<Ωφελιμισμού>> και  του 
<<Φορμαλισμού >>. Προσαρμογή αυτών στη Νομοθεσία. 
Μεθοδολογία λήψης απόφασης. Ποιος ο ρόλος της προσωπικότητας του  Νοσηλευτή  
στην Ευθύνη της Απόφασης. 
Δικαιώματα ασθενών : Ενημέρωση, ίση μεταχείριση, σεβασμός, συμμετοχή. 
Ανάγκες ασθενών :φυσικές και πνευματικές ανάγκες. Προσδιορισμός και ικανοποίησή 
τους. 
Δικαιώματα και Ευθύνες του επαγγελματία Νοσηλευτή. 
Ανάπτυξη σύγχρονης προβληματικής γύρω από το θέμα των αμβλώσεων και της 
χρησιμοποίησης -μεταμόσχευσης εμβρυϊκών ιστών. 
Η σύγχρονη Γενετική και η εφαρμογή της στην Τεχνητή Γονιμοποίηση. Επιχειρήματα  
υπέρ και κατά.. 
Δίλημμα εμπιστοσύνης: το νοσηλευτικό απόρρητο. Νοσηλεία ασθενών με ΑΙDS. 
Δίλημμα ενημέρωσης για διάγνωση-πρόγνωση -θεραπεία. Ενημέρωση των πολιτών  
για τα δικαιώματά τους.  
Διλήμματα στο τέλος της ζωής. Αντιμετώπιση ασθενούς που πεθαίνει. Αντιμετώπιση  
παιδιού στο τέλος της ζωής του.  
Ευθανασία.  
.Εγκεφαλικός θάνατος Δωρεά οργάνων δωρεά σώματος Το θέμα της μεταμόσχευσης 
στην Ελλάδα και Διεθνώς.  
Προσωπικά διλήμματα. Κατά την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.  
Πως αντιμετωπίζονται τα  θέματα, της απεργίας, της προσφοράς δώρων 
των διαφημίσεων. 
Βιβλιογραφία  

• Fry S., Johnstone M.J. 2005. Ζητήματα ηθικής στη νοσηλευτική πρακτική: Ένας οδηγός για τη λήψη 
ηθικής αποδεκτών αποφάσεων Πασχαλίδης Αθήνα  

• Ομπέση Φ. 2007. Δίκαιο Νοσηλευτικής Ευθύνης Βήτα Αθήνα 
• Davis A., Tschudin V., De Raeve L., 2006. Essentials of teaching and learning in nursing ethics: 

perspectives and methods. Churcill Livingstone, London. 
• Κουτσελίνης Α., 1999. Βασικές αρχές βιοηθικής ιατρικής δεοντολογίας και ιατρικής ευθύνης. 

Παρισιάνος, Αθήνα  
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Γ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR3011 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Γ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.2 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

     
Σκοπός του μαθήματος  
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό στο να κατανοήσει τις 
μορφολογικές και λειτουργικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό που προκαλούνται στα 
κύτταρα, στους ιστούς και στα όργανα και σε ολόκληρο τον οργανισμό εν τέλει, κάτω από 
την επίδραση βλαπτικών παραγόντων 
Ενδογενών ή εξωγενών, 
Στόχοι του μαθήματος 

• Διαχωρισμός της πολυπλοκότητας των αιτίων που προκαλούν σοβαρές 
λειτουργικές και μορφολογικές αλλοιώσεις στα όργανα 

• Αξιολόγηση του αποτελέσματος των  παραπάνω επιδράσεων στις λειτουργίες των 
οργάνων και προσπάθεια επεξήγησης και κατανόησης των θεμελιωδών 
αλλοιώσεων που προκύπτουν στον ανθρώπινο οργανισμό. 

• Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα φαινόμενα που αναφέρονται και αφορούν 
νοσηλευτικές παρεμβάσεις 

Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία :  
1. Θα διδαχθούν όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι ενεργοποιούνται από ένα παθογόνο αίτιο 

και οδηγούν στις κλινικές και εργαστηριακές εκδηλώσεις των νόσων. 
2. Θα αναλυθούν οι παθογενετικοί μηχανισμοί που ευθύνονται για την εμφάνιση των 

νόσων  
Οι παθογενετικοί μηχανισμοί αφορούν τις παρακάτω ενότητες - Νοσήματα του : 
• Αίματος  
• Κυκλοφορικού  συστήματος 
• Αναπνευστικού  συστήματος 
• Πεπτικού   συστήματος 
• Ενδοκρινών αδένων  
• Ουροποιογεννητικού συστήματος  
• Νευρικού συστήματος  
• Νεοπλασμάτων  
Ιδιαίτερες αναφορές θα γίνουν στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που αποτελούν 
αντικείμενο επισταμένης έρευνας της τελευταίας 10ετίας και ευθύνονται για την 
δημιουργία της αθηροσκλήρυνσης και της αυτοανοσίας.  
Βιβλιογραφία  

• Γιωτάκη Ε., 2010. Συγχρονή Εσωτερική Παθολογία. Σιώκης, Αθήνα  

• Φερτάκης Α.Ρ., 1998. Παθολογική Φυσιολογία. Εκδόσεις Πασχαλιδης, Αθήνα 

• McPhee S. J., 2000. Παθολογική Φυσιολογία. Λίτσας, Αθήνα 

• Γιωτάκη Ε., 2001. Παθολογική φυσιολογία. ΤΕΙ Ηπείρου, Ιωάννινα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR3020 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙI 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήριο + 

άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Γ΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 4 ώρες 

εργαστήρια + 1 ώρα άσκηση 
πράξης 

Διδ. Μονάδες 8.4 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος: να παρουσιάσει τους τομείς δραστηριότητας και τους τρόπους 
δραστηριοποίησης του Κοινοτικού Νοσηλευτή καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
στηρίζεται η άσκησή του. 
Στόχοι του μαθήματος: α) Να κατακτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές γνώσεις σχετικά 
με τη νοσηλευτική δραστηριότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στους χώρους 
εργασίας με βάση τη νοσηλευτική διεργασία, β) να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές σε 
θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και να γνωρίσουν τις νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις σ' αυτόν τον τομέα και γ) να κατανοήσουν οι σπουδαστές τους τρόπους και 
τις εφαρμογές της νοσηλευτικής έρευνας στην κοινότητα.  
Περιγραφή του μαθήματος 
. Κοινοτική Νοσηλευτική στους χώρους εργασίας: Ορισμός και σκοποί, Ιστορική αναδρομή 
της επαγγελματικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους εργασιακούς χώρους. 
Κοινοτική νοσηλευτική στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Νοσηλεία στο σπίτι. Κοινοτική 
νοσηλευτική και περιβάλλον: εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί, βλαπτικοί περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, νοσηλευτικές εφαρμογές στην περιβαλλοντική υγιεινή. Επιδημιολογική 
έρευνα και νοσηλευτική στην κοινότητα. 
 
Βιβλιογραφία   
 

• Saucier Lundy K. & Janes S., 2009. Community health nursing: caring for the public's health, 2nd 
edition. Jones and Barlett Publishgers, LLC  

• Nies M.A. & McEwen M., 2007. Κοινοτική Νοσηλευτική - Προάγοντας την υγεία των πληθυσμών. 
Λαγός, Αθήνα  

• Nies M.A. & McEwen M., 2007. Κοινοτική Νοσηλευτική - Προάγοντας την υγεία των πληθυσμών. 
Λαγός, Αθήνα. 

• Winsome S.J. & Keleher H., 2007. Community Nursing Practice: Theory, Skills and Issues. Allen & 
Unwin, Australia 

• Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου Α., Σουρτζή Π. 2005. Κοινοτική Νοσηλευτική Βήτα, Αθήνα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR3031 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Γ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρα άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός μαθήματος 
Είναι η διδασκαλία των βασικών εννοιών της Οικονομικής Επιστήμης και η εφαρμογή τους 
στη λειτουργία του τομέα της Υγείας. 
 
Περιγραφή μαθήματος 
1ο μέρος :Διδάσκεται η ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης και θεωρίας και αναφέρονται οι 
βασικές έννοιες και οι τέσσερις νόμοι της Οικονομικής Επιστήμης. Αναλύεται η θεωρία της 
Χρησιμότητας, η θεωρία της Ζήτησης, η καμπύλη της ζήτησης, και η ελαστικότητα. Επίσης 
η θεωρία της προσφοράς, η παραγωγική διαδικασία, και η έννοια του κόστους, της 
αγοράς, της ισορροπίας και της διαμόρφωσης  των τιμών. 
2ο μέρος : Αναφέρεται στην Μακροοικονομία, τους Εθνικούς λογαριασμούς, το Εθνικό 
Εισόδημα, τις τιμές και την διεθνή οικονομία. 
3ο μέρος: Αναπτύσσεται ο κλάδος Οικονομία της Υγείας. και περισσότερο η έννοια του 
δημόσιου και ιδιωτικού, η Παραγωγικότητα, και η Αποδοτικότητα της Υγείας. 
 
Βιβλιογραφία:  

• Υφαντόπουλος Γ., 2003. Τα Οικονομικά της Υγείας. Τυπωθήτω, Αθήνα 
• Σούλης Σ., 1998. Οικονομική της Υγείας. Παπαζήσης, Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR3041 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Γ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.2 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Είναι η κατανόηση της μεθοδολογίας στη διαγνωστική προσπέλαση του χειρουργικού 
ασθενούς.  
Στόχοι του μαθήματος 
Να κατανοήσει ο σπουδαστής την σημειολογία των χειρουργικών παθήσεων και να 
καταρτιστεί θεωρητικά στις βασικές αρχές ου διέπουν τον μεταβολισμό του χειρουργικού 
ασθενούς  
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία  
Θα διδαχθεί η ιστορική εξέλιξη της εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στη 
χειρουργική πράξη. Επίσης θα διδαχθεί η κλινική προσέγγιση και η κατανόηση της 
ψυχολογίας του χειρουργικού ασθενούς. 
Θα διδαχθεί η κάκωση, οι διαταραχές του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, οι διαταραχές 
της θρέψης, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές οι φλεγμονές και οι χειρουργικές λοιμώξεις, η 
αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, η αντιμετώπιση του πολυτραυματία και η επούλωση των 
τραυμάτων. 
Επίσης θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των χειρουργικών παθήσεων των ενδοκρινών 
αδένων του θώρακος, της καρδιάς, και των μεγάλων αγγείων, του μαστού, των οργάνων 
του γαστρεντερολογικού σωλήνα, του ήπατος, του παγκρέατος και του σπληνός, καθώς 
και τα σπουδαιότερα κλινικά σύνδρομα της χειρουργικής Ογκολογίας. Επίσης αναλύονται 
οι λαπαροσκοπικές τεχνικές καθώς και τα σημερινά επιτεύγματα των μεταμοσχεύσεων 
οργάνων. 
Εργαστήριο 
Άσκηση στη λήψη του ιστορικού στην κλινική εξέταση, στην διαγνωστική προσπέλαση, 
και στην ιεράρχηση των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων του χειρουργικού 
ασθενούς, στην προεγχειρητική προετοιμασία καθώς και στη μετεγχειρητική 
παρακολούθηση των χειρουργημένων ασθενών. 
Υποβάλλονται σε σύντομη ανάπτυξη θεμάτων από την διδαχθείσα ύλη. 
Βιβλιογραφία  

• Economou S., 2001. Άτλας χειρουργικών τεχνικών. Πασχαλίδης Αθήνα. 

• Doherty G., Lowney J., Mason J., Reznik S., Smith M., 2006. Washington Εγχειρίδιο Χειρουργικής.  

Πασχαλίδης Αθήνα. 

• Μπάλλας και συν., 1997. Χειρουργική. Λίτσας, Αθήνα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR3051 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Γ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  

Οι θεωρητικές διαλέξεις στη Γενική και Συστηματική – Κλινική Φαρμακολογία σκοπό έχουν 
την κατανόηση και εκμάθηση των γενικών αρχών της φαρμακοκινητικής (απορρόφηση, 
κατανομή, μεταβολισμό και απέκκριση των φαρμάκων), της φαρμακοδυναμικής (υποδοχείς 
φαρμάκων, συνέργεια – ανταγωνισμός και μηχανισμούς δράσεις αυτών), της 
φαρμακογενετικής (δηλαδή πως δρουν τα φάρμακα στα χρωμοσώματα και στα ένζυμα). 
Επίσης, την κατανόηση για τις τυχόν παρενέργειες, εθισμό και τοξικομανία, και των 
αλληλεπιδράσεών τους με το βιολογικό σύστημα ή μεταξύ τους και τις εφαρμογές που 
έχουν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών. 
Στόχοι του μαθήματος 
Οι φοιτητές μαθαίνουν τις αρχές της θεραπευτικής και ενημερώνονται για τη διαδικασία 
εφεύρεσης και ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων. 
Διδάσκονται για τα αποτελέσματα – επιδράσεις των φαρμάκων στις λειτουργίες των 
διαφόρων οργάνων, καθώς και για τις τυχόν παρενέργειες και αλλοιώσεις που προκαλούν 
στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ρόλο – συμπεριφορά του μέλλοντος νοσηλευτή προς τον 
ασθενή. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία 

Οι φοιτητές θα διδαχθούν αναλυτικά για τα φάρμακα (σύνθεση, δραστική ουσία, έκδοχο, 
φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα, μηχανισμούς δράσης, τρόποι χορήγησης, 
ενδείξεις, αντενδείξεις, ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση αυτών, 
δοσολογία σε παιδιά διαφόρων ηλικιών, σε ηλικιωμένους, στην κύηση και γαλουχία, για τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες, για υπερδοσολογία – ανεπιθύμητες ενέργειες 
και άμεση αντιμετώπιση αυτών). Επίσης, θα διδαχθούν για τα φάρμακα που δρουν στα 
διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού :  
• Φάρμακα του Α. Ν. Σ. & Κ. Ν. Σ. (αυτόνομου & κεντρικού νευρικού συστήματος) 
• Φάρμακα του κυκλοφορικού συστήματος. 
• Φάρμακα για την άμεση και χρόνια αποκατάσταση των αλλεργικών καταστάσεων - 

παθήσεων. 
• Φάρμακα του γαστρεντερικού  
• και των ενδοκρινικών & μεταβολικών παθήσεων. 
• Προσταγλανδίνες – βραδυκινίνη – αλδοστερόνη 
• Φάρμακα αντιβιοτικά, γενικά και ειδικά κατά λοιμώξεων 
• Φάρμακα για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης. 
• Αντιλιπιδαιμικά φάρμακα 
• Διουρητικά  
• Φάρμακα στην κύηση 
• Φαρμακοθεραπεία & αναπαραγωγική λειτουργία  
• Αναλγησία & αναλγητικά φάρμακα 
• Αντιθρομβωτικά φάρμακα 
• Φαρμακοθεραπεία σε νεαρά & ηλικιωμένα άτομα 
• Συνταγολογία  
Πρακτική Άσκηση 
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Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω θεωρητικών διαλέξεων συμπληρώνονται με την πρακτική 
εξάσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών (ασκήσεις Γενικής – Συστηματικής & Κλινικής 
φαρμακολογίας) 
Βιβλιογραφία  

• Θεοχαρίδης Θ., 1997. Φαρμακολογία : Βασικές έννοιες στην κλινική πράξη. Λίτσας, Αθήνα. 
• Goodman & Gildman, 2002. Φαρμακολογία. Πασχαλίδης, Αθήνα. 
• Luellman N. & Mohr K., 2002. Φαρμακολογία – Τοξικολογία.  Παρισιάνος, Αθήνα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR3061 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Γ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να αναδείξει τον ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων της 3ης ηλικίας  
Στόχοι του μαθήματος 
Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να προσεγγίσουν επιστημονικά τα προβλήματα 
των ηλικιωμένων και να κατανοήσουν τις φυσικές μεταβολές που συμβαίνουν καθώς και 
τις παθολογικές εκδηλώσεις της 3ης ηλικίας. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία  
Αναλύεται η φυσιολογία του γήρατος κατά σύστημα και κατά όργανο, καθώς και τα 
προβλήματα υγείας των υπερηλίκων όπως : 
• διαταραχές κινητικότητας, οστεοπόρωση, πτώσεις, κατακλίσεις, 
•  προβλήματα διατροφής, κύστεως, εντέρου 
• προβλήματα διατροφής  
• αφυδάτωση, αναπνευστικές λοιμώξεις  
• λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος 
• ψυχοκινητικά προβλήματα (μοναξιά, κατάθλιψη, σύγχυση, άνοια, ν.Alzheimer 
• και όλα τα ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα όπου αφορούν ηλικιωμένους. 
Άσκηση πράξης  
Περιλαμβάνει εκτίμηση προβλημάτων υγείας και δραστηριοτήτων των ηλικιωμένων 
ατόμων βάση γραπτού οδηγού. Επίσης επισκέψεις σε γηροκομεία, και Κέντρα Ανοιχτής 
Περίθαλψη Ηλικιωμένων. 
 
Βιβλιογραφία  

• Redfern & Ross, 2011. Νοσηλευτική Φροντίδα Ηλικιωμένων. Πασχαλίδης, Αθήνα 
• Mauk Κ., 2009. Gerontological Nursing: Competencies for Care, 2nd edition. Jones and Barlett 

Publishers, MA 
• Capezuti L., 2006. Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice 3rd edition. Springer 

Publishing Company LLC, NY  
• Πλατή Χ. 2000. Γεροντολογική νοσηλευτική. Βήτα, Αθήνα. 
• Wright St., 1998. Νοσηλευτική Υπερηλίκων. ΄Ελλην, Αθήνα 
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Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR4011 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Δ΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 5.4 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα Παθολογική Φυσιολογία 

 
Σκοπός του μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό στο να κατανοήσει την 
μεθοδολογία στη διαγνωστική προσπέλαση του παθολογικού ασθενούς, καθώς και τις 
βασικές αρχές που διέπουν τις εκδηλώσεις των νοσημάτων της παθολογίας. 
Στόχοι του μαθήματος 
•  Η εμπέδωση της Σημειολογίας των παθολογικών παθήσεων.  
• Η εφαρμογή των μεθόδων κλινικής αξιολόγησης του ασθενούς  
• Η απόκτηση γνώσεων ειδικής νοσολογίας 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία :  

1. Κλινική αξιολόγηση ασθενούς : 
• Νόσος, σύμπτωμα, φυσικό σημείο, διάγνωση. 
• Λήψη ιστορικού, μέθοδοι κλινικής εξέτασης των διαφόρων συστημάτων  

2. Νοσήματα διαφόρων συστημάτων και οργάνων: 
• Αναπνευστικού: κλινικές εκδηλώσεις νόσων αναπνευστικού, οξεία και 

χρόνια βρογχίτιδα, εμφύσημα, πνευμονίες, βρογχικό άσθμα, 
πνευμοθώρακας, παθήσεις του υπεζωκότα, όγκοι του πνεύμονα, πνευμονική 
φυματίωση, Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, πνευμονιοκονιώσεις, 

• Πεπτικού: κύρια συμπτώματα και σημεία, παρακλινικές εξετάσεις, παθήσεις 
οισοφάγου, στομάχου, λεπτού και παχέος εντέρου. Διαγνωστική και 
θεραπευτική ενδοσκόπηση. 

• Νοσήματα ήπατος και χοληφόρων: ηπατίτιδες, ενεργητική και παθητική 
ανοσοπροφύλαξη ηπατική ανεπάρκεια, λειτουργικός και εργαστηριακός 
έλεγχος, κίρρωση, καρκίνος, χολολιθίαση (ERCP) 

• Νοσήματα παγκρέατος: οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα, καρκίνος,  
• Aιμοποιητικού:  αιμοποιητικά όργανα, παράγοντες πήξεως, νοσήματα από 

διαταραχές των ερυθρών, των λευκών αιμοσφαιρίων και των 
αιμοπεταλίων,ομάδες αίματος, μετάγγιση αίματος, αντιδράσεις. 

• Λοιμώδη νοσήματα: κύριες εκδηλώσεις, λοιμώξεις από Gram(+ ) και Gram 
(-) μικρόβια, ιούς μύκητες, και παράσιτα. Λοιμώξεις σεξουαλικά 
μεταδιδόμενες, και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας ( AIDS) 

Φροντ/κη. Άσκηση :  
• Εξάσκηση στην φυσική άσκηση του ασθενούς 
• Λήψη και καταγραφή ιστορικού παθολογικών ασθενών 

Βιβλιογραφία  
• Γιωτάκη Ε. 2010. Συγχρονή Εσωτερική Παθολογία. Σιώκης, Αθήνα  
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• Vincent M., 2009. Εργαστηριακές εξετάσεις και διαφορική διάγνωση-οδηγός στην κλινική διερεύνηση. 

Πασχαλίδης, Αθήνα 

• Runge, 2006. Netter Παθολογία ΙΙ. Πασχαλίδης, Αθήνα. 

• Epstein O., 2004.Κλινική Εξέταση. Πασχαλίδης, Αθήνα. 

• Cecil 2000. Βασική Παθολογία. Λίτσας, Αθήνα 

• Harrison 2002. Εσωτερική Παθολογία.  Παρισιάνος, Αθηνά. 
• Read, 1995. Σύγχρονη παθολογία. Λίτσας. Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR4021 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Δ΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα Βασική Νοσηλευτική  

 
Σκοπός του μαθήματος 
Η παροχή θεωρητικών και κλινικών γνώσεων σχετικά με την νοσηλευτική φροντίδα 
ενηλίκων ασθενών με παθολογικά νοσήματα και την φροντίδα για την αποκατάσταση της 
υγείας τους. Θα παρουσιαστών και θα αναλυθούν μια σειρά από Νοσηλευτικές θεωρίες, οι 
οποίες θα επιτρέψουν στους φοιτητές την θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση των 
ατόμων που έχουν ανάγκη από νοσηλευτική φροντίδα.   
Στόχοι του μαθήματος 
Να κατανοήσουν την σημασία του «φροντίζειν» ως βάση της νοσηλευτικής πρακτικής, να 
αναλυθούν οι κεντρικές ιδέες της νοσηλευτικής επιστήμης: άτομο, περιβάλλον, υγεία και 
αρρώστια και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και ο ρόλος της νοσηλευτικής στην 
αντιμετώπιση των παραπάνω κεντρικών ιδεών με ολιστική προσέγγιση και όχι τμηματικά. 
Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να έχουν εξοικειωθούν 
με μια σειρά από διαφορετικές νοσηλευτικές θεωρίες, ώστε κάθε φορά στην κλινική τους 
πράξη να επιλέγουν εκείνη που είναι πιο σχετική και μπορεί καλύτερα να επιλύσει το 
κλινικό τους πρόβλημα  
Περιγραφή του μαθήματος 
Το διδακτικό μέρος θα περιλαμβάνει την παρουσίαση, την ανάλυση και την εφαρμογή 
Νοσηλευτικών θεωριών που έχουν δυνατότητα εφαρμογής στην παθολογική κλινική 
πράξη. Οι νοσηλευτικές θεωρίες κατατάσσονται σε τέσσερες ευρείες θεματικές ενότητες: 

1. Θεματική ενότητα – Θεωρίες Αλληλεπίδρασης (interactional)  
2. Θεματική ενότητα – Θεωρίες Εξέλιξης (developmental)  
3. Θεματική ενότητα – Θεωρίες Συστημάτων (systems)  
4. Θεματική ενότητα – Θεωρίες Συμπεριφορικές (behavioural)  

Θεωρίες από όλες τις παραπάνω θεματικές ενότητες θα διδαχθούν στο παρόν μάθημα   
Βιβλιογραφία  

• Μαντζούκας Στ., 2011 Νοσηλευτικές Θεωρίες, Μοντέλα και Πράξεις. Πασχαλίδης, Αθήνα 
• McEwen M., 2004 Νοσηλευτικές Θεωρίες. Βήτα Αθήνα 
• Μαντζούκας Σ. & Ζώη Λ., 2008. Το νοσηλευτικό θεωρητικό μοντέλο των Roper-Logan-Tierney και η 

εφαρμογή του στην κλινική πράξη. Νοσηλευτική, 47(1), 21-36. 
• Χαραλαμπίδου Ε., 2007. Φροντίδα: ο αυτοσκοπός της νοσηλευτικής επιστήμης. Νοσηλευτική, 45:437–

438 
• Edwards DS. 2001. Philosophy of nursing: an introduction. Basingstoke,Palgrave,  
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR4030 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήριο) 
Τυπικό Εξάμηνο  Δ΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 7 ώρες 

εργαστήριο  
Διδ. Μονάδες 9.6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος 
Η παροχή θεωρητικών και κλινικών γνώσεων σχετικά με την νοσηλευτική φροντίδα 
ενηλίκων ασθενών με Χειρουργικές παθήσεις και την φροντίδα για την αποκατάσταση της 
υγείας τους. Επίσης θα πρέπει να κατανοηθεί η νοσηλευτική διεργασία ως μέθοδος 
επίλυσης προβλημάτων και τρόπου σκέψης των νοσηλευτών  
Στόχοι του μαθήματος 
  Θα πρέπει οι φοιτητές να κατανοήσουν την σημασία του «φροντίζειν» ως βάση της 
νοσηλευτικής πρακτικής και τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της νοσηλευτικής και 
ιατρικής αντιμετώπισης χειρουργημένων ασθενών  
Με τη μελέτη και επεξεργασία των παρακάτω ενοτήτων ο φοιτητής θα μπορεί : 
Χρησιμοποιώντας τη νοσηλευτική διεργασία να βρίσκει λύση στο πρόβλημα του ασθενή  
Να εκτιμά την κατάσταση του ασθενή, που πάσχει από συγκεκριμένη νόσο 
Να αναγνωρίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας ανισοζυγίων στις βασικές 
φυσικές, ψυχικές και κοινωνικές του ανάγκες 
Να παρεμβαίνει νοσηλευτικά στο χώρο της κλινικής του άσκησης, δίνοντας λύση στα 
προβλήματα του αρρώστου  
Να αξιολογεί τα αποτελέσματα των νοσηλευτικών πράξεων 
Περιγραφή του μαθήματος 
Το διδακτικό μέρος θα περιλαμβάνει την  
• περιεγχειρητικη αγωγή 
• προεγχειρητικη αγωγή 
• διεγχειρητικη αγωγή 
• μετεγχειρητική αγωγή 
• Και την νοσηλευτική διάγνωση και εξατομίκευση νοσηλεία ς καθώς και την 
νοσηλευτική φροντίδα χειρουργημένων ασθενών με χειρουργικέs πράξεις που αφορούν :  
Τις χειρουργικές παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, του θώρακος, της καρδιάς, και των 
μεγάλων αγγείων, του μαστού, των οργάνων του γαστρεντερολογικού σωλήνα, του 
ήπατος, του παγκρέατος του σπληνός του ουροποιητικού συστήματος, 
Βιβλιογραφία  

• DeWit S., 2009. Παθολογική - Χειρουργική Νοσηλευτική. Πασχαλίδης Αθήνα 
• WoodHead, 2010. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα. Λαγός, Αθήνα 
• Σουμίλας, 1998. Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 
• Σαχίνη Α. & Πάνου Μ. 1997. Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική. Βήτα, Αθήνα.     
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR4041 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης)  
Τυπικό Εξάμηνο  Δ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.2 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος: να εισάγει τους σπουδαστές στην επιστήμη της κοινωνιολογίας 
και στις θεωρίες της.  
 
Στόχοι του μαθήματος:   
α) Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές κοινωνιολογικές έννοιες. β) να 
κατανοήσουν οι σπουδαστές τη συμβολή της Κοινωνιολογίας στην Υγεία. και στη Νόσο, γ) 
να  κατανοήσουν  οι  σπουδαστές  την εφαρμογή των   κοινωνιολογικών θεωριών στο 
σύστημα υγείας της Ελλάδας. 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες: Η κοινωνική ομάδα - Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικά 
στρώματα - Το πρόβλημα της ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων - Κοινή γνώμη - 
Πολιτισμός -Κοινωνία, υγεία και ασθένεια. Κοινωνικές διαστάσεις της ασθένειας. 
Κοινωνική επιδημιολογία. Κοινωνική πολυπλοκότητα και νόσος. Η λειτουργική προσέγγιση 
της απόκλισης. Η ασθένεια ως ρόλος. Η σχέση των ρόλων αρρώστου - θεραπευτή. Κριτική 
του ρόλου του αρρώστου. Η θεωρία της ετικεττοποίησης Συμβολή της Κοινωνιολογίας 
στην Υγεία. Η εφαρμογή των κοινονιωλογικών θεωριών στο σύστημα υγείας της Ελλάδας. 
• Κοινωνικές, οικονομικές ιστορικές συνθήκες που επέβαλλαν την αναγκαιότητα της 

κοινωνιολογίας 
• Η συγγένεια και η διαφοροποίησή της από τις άλλες επιστήμες 
• Βασικές θεωρίες και μοντέλα 
• Αύγουστος Κάντ, Μαξ βέμπερ, εμιλ Ντύρκαιμ, Κάρλ Μάρξ, έρβιν Γκόφμαν, Στάνλευ 

Μίλγκραμ 
• Η κοινωνιολογία στην κοινωνική κριτική. Απομυθοποιητικό μοντέλο 
• Η κοινωνιολογία στην ανθρώπινη σκέψη 
• Η κοινωνιολογία στην εφαρμοσμένη γνώση  
• Κοινωνική δομή-Κοινωνική στρωμάτωση – κοινωνικές τάξεις 
• Εξουσία-κουλτούρα και υποκουλτούρα 
• Κοινωνικοποίηση-οικογένεια-κοινότητα 
• Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 
 
Βιβλιογραφία 

• Bradby H., 2010. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας. Πεδίο, Αθήνα. 
• Porter S., 2009. Κοινωνιολογία για Επαγγελματίες Υγείας. Πασχαλίδης, Αθήνα.  
• Φελλάς Κ., 2006. Κοινωνία και υγεία: Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στον κυπριακό και 

στον ελλαδικό χώρο. Κριτικός, Αθήνα 
• Αγραφιώτης Δ., 2003. Υγεία - Αρρώστια – Κοινωνία. Τυπωθητω Αθήνα  
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR4051 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Δ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος 
Είναι να εξοικειώσει το σπουδαστή με την επιστήμη της διατροφής να κατανοήσει τις 
βασικές αρχές της καθώς και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατανάλωσης των τροφών 
και κατάστασης της υγείας μας.  
Το μάθημα αυτό στον τομέα της διαιτητικής εξοικειώνει το σπουδαστή με μαθηματικά 
μοντέλα που αναφέρονται στις ενεργειακές δαπάνες του ατόμων καθώς και με βασικούς 
διαιτητικούς υπολογισμούς. 
Στόχοι του μαθήματος 
Η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και η ωφέλιμη παρουσία του σπουδαστή στον 
εργασιακό του χώρο.  
Περιγραφή μαθήματος  
Εισαγωγή : 
Ορισμοί εννοιών : Διατροφή. Θρεπτικά συστατικά. Διατροφική κατάσταση. Διαιτητική. 
Διαιτητικό ιστορικό. Διατροφικό ιστορικό. Κλινική διαιτητική. Κακή διατροφή. Ελλιπής 
διατροφή. 
Βασικές αρχές διατροφής : 
Απαιτήσεις σε ενέργεια. Υδατάνθρακες. Λίπη. Κορεσμένα και ακόρεστα λιπαρά οξέα. 
Απαραίτητα λιπαρά οξέα. Πρωτεΐνες. Απαραίτητα αμινοξέα. Βιολογική αξία πρωτεϊνών. 
Βιταμίνες: πηγές, φυσιολογικός ρόλος και συμπτώματα ανεπάρκειας. Μακροστοιχεία και 
Ιχνοστοιχεία : πηγές, φυσιολογικός ρόλος και συμπτώματα ανεπάρκειας. Ο ρόλος του 
νερού. Πέψη, απορρόφηση και ενδιάμεσος μεταβολισμός των θρεπτικών συστατικών. 
Διαιτητικές συστάσεις.   
Διάκριση υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων. Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας,  
Η Μεσογειακή διατροφή ως παγκόσμιο πρότυπο και η αξία της Μεσογειακής δίαιτας, 
καθώς και η συμβολή της στην διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας. 
Φυσιολογική διατροφή: βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία. Εφηβεία. Ενηλικίωση. 
Γεροντική ηλικία. Τοκετός και γαλουχία. Αθλητών.  
Διαιτητική αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών 
Αναιμίες. Διαβήτης. Υπερλιπιδαιμίες. Γαστρεντερικές παθήσεις. Νεφροπάθειες. Υπέρταση. 
Οστεοπόρωση. Καρκίνος. 
Βιβλιογραφία  

• Γιωτάκη Ε., 2007. Συνταγές και διατροφολογία για υγιεινή διατροφή: Οδηγός διατροφής και για 

διαβητικούς. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα    

• Sheila J. & Jasmine J., 2008. Essentials of Nutrition and Dietetics for Nursing. B.I. Publications Pvt. 

Ltd. New Delhi. 

• Grodner M., Long S. & DeYoung S., 2004. Foundations and clinical applications of nutrition: a nursing 

approach. Mosby, St. Louis. 
• MAYO CLINIC Diet Manual’, 7th Edition. Mosby, Baltimore,                                  
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Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR5011 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Ε΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκησης 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 6.6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα Παθολογική Φυσιολογία 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό στο να κατανοήσει την 
μεθοδολογία στη διαγνωστική προσπέλαση του παθολογικού ασθενούς, καθώς και τις 
βασικές αρχές που διέπουν τις εκδηλώσεις των νοσημάτων της παθολογίας. 
Στόχοι του μαθήματος 

• Η εφαρμογή των μεθόδων κλινικής αξιολόγησης του ασθενούς  
• Η απόκτηση γνώσεων ειδικής νοσολογίας 

 
Περιγραφή του μαθήματος 
 
Θεωρία  
Νοσήματα διαφόρων συστημάτων και οργάνων 
• Ανοσολογικό: Ανοσία, αυτοανοσία, αλλεργία 
• Νευρικού: Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, μηνιγγίτιδες, εγκεφαλίτιδες, 

επιληψία,κώμα, κεφαλαλγία, ίλιγγος 
• Ουροποιητικού:Κύρια συμπτώματα και σημεία. Ευρήματα από τα ούρα. Λοιμώξεις 

των ουροφόρων οδών, Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 
σπειραματονεφρίτιδες, νεφρωσικό σύνδρομο, τεχνητός νεφρός, νεφρολιθίαση, 
μεταμόσχευση νεφρού  

• Μυοσκελετικού: Κοινά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. Συχνότερα νοσήματα 
των Αρθρώσεων, του συνδετικού ιστού, και των οστών όπως: ρευματοειδής, 
αγκυλοποιητική, νεανική Ψωριασική, ουρική και εκφυλιστική αρθρίτιδα, 
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Σκληροδερμία, δερματο-μυοσίτιδα, 
αγγειίτιδες, οζώδες ερύθημα, οστεοπόρωση. 

• Ενδοκρινών αδένων: Δράσεις των ορμονών. Σύνδρομα υπό και υπέρ λειτουργίας. 
Νοσήματα της υπόφυσης, του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών, των 
επινεφριδίων των γονάδων και του παγκρέατος. 

• Σακχαρώδης διαβήτης 
• Κυκλοφορικού; κλινική εξέταση και παρακλινικές εξετάσεις. Κύρια συμπτώματα και 

σημεία. Συγγενείς καρδιοπάθειες και βαλβιδοπάθειες, ενδοκαρδίτιδα, 
περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, πνευμονική εμβολή, ρευματικός πυρετός, καρδιακή 
ανεπάρκεια, αρρυθμίες, στηθάγχη, έμφραγμα, παθήσεις των αγγείων, υπέρταση, 
μηχανισμός, αρτηριοσκλήρυνσης. 

• Όγκοι: Οι συνηθέστεροι όγκοι κατά συχνότητα εμφάνισης τόσο του άρρενος όσο 
και του θήλεος και η αντιμετώπιση τους. 

Φροντ/κλ. Άσκηση :  
• Εξάσκηση στην φυσική άσκηση του ασθενούς 
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• Λήψη και καταγραφή ιστορικού παθολογικών ασθενών 
• Εξοικείωση με την διαγνωστική διαδικασία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του 

ασθενούς 
• Κλινικά τεστ με την μορφή ερωτήσεων ή κλινικών περιστατικών για την εξοικείωση 

των σπουδαστών με την θεωρία. 
Βιβλιογραφία  

• Γιωτάκη Ε., 2010. Συγχρονή Εσωτερική Παθολογία. Σιώκης, Αθήνα  

• Vincent M., 2009. Εργαστηριακές εξετάσεις και διαφορική διάγνωση-οδηγός στην κλινική διερεύνηση. 

Πασχαλίδης, Αθήνα 

• Runge, 2006. Netter Παθολογία ΙΙ. Πασχαλίδης, Αθήνα. 

• Epstein O., 2004.Κλινική Εξέταση. Πασχαλίδης, Αθήνα. 

• Cecil 2000. Βασική Παθολογία. Λίτσας, Αθήνα 

• Harrison, 2002. Εσωτερική Παθολογία. Παρισιάνος, Αθηνά. 
• Read, 1995. Σύγχρονη παθολογία. Λίτσας. Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR5020 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ IΙ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Ε΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 7 ώρες 

εργαστήριο 
Διδ. Μονάδες 9.6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η παροχή θεωρητικών και κλινικών γνώσεων σχετικά με την νοσηλευτική φροντίδα 
ενηλίκων ασθενών με παθολογικά νοσήματα και την φροντίδα για την αποκατάσταση της 
υγείας τους. Επίσης, θα γίνει πρακτική και κλινική εφαρμογή των Νοσηλευτικών Θεωριών 
με σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. 
ΣΤΟΧΟΙ 
Με τη μελέτη και επεξεργασία μια σειρά από Νοσηλευτικές Θεωρίες οι συμμετέχοντες στο 
μάθημα θα μπορούν: 
• Να κατανοήσουν και να κάνουν οι φοιτητές/τριες κριτική ανάλυση στις Νοσηλευτικές 

Θεωρίες 
• Να χρησιμοποιούν οι φοιτητές/τριες τις Νοσηλευτικές Θεωρίες, ώστε να παράγουν 

Νοσηλευτικές αξιολογήσεις/διαγνώσεις, να δημιουργήσουν νοσηλευτικό πλάνο και να 
εφαρμόσουν το πλάνο στην κλινική πράξη  

• Να αξιολογήσουν οι φοιτητές/τριες τα αποτελέσματα των νοσηλευτικών πράξεων 
• Να  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το διδακτικό μέρος θα περιλαμβάνει την νοσηλευτική διάγνωση και εξατομίκευση 
νοσηλεία ς καθώς και την νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με  

1. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με αναπνευστικές δυσλειτουργίες 
2. Νοσηλευτικές θεωρίες, νοσηλευτική τεκμηρίωση και νοσηλευτική πρακτική 
3. Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού από παθολογικούς ασθενείς 
4. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με ουρολογικές δυσλειτουργίες 
5. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με πεπτικές διαταραχές 
6. Κριτική ανάλυση βιβλιογραφίας και συγγραφή εργασίας 
7. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με αιματολογικές διαταραχές  

Βιβλιογραφία  
• Μαντζούκας Στ. 2011 Νοσηλευτικές Θεωρίες, Μοντέλα και Πράξεις. Πασχαλίδης, Αθήνα. 
• Osborne K., 2011. Παθολογική - Χειρουργική Νοσηλευτική. Πασχαλίδης Αθήνα.  
• Μαντζούκας Σ. & Ζώη Λ., 2008. “Το νοσηλευτικό θεωρητικό μοντέλο των Roper-Logan-Tierney και η 

εφαρμογή του στην κλινική πράξη”. Νοσηλευτική, 47(1), 21-36. 
• Χαραλαμπίδου Ε. 2007. Φροντίδα: ο αυτοσκοπός της νοσηλευτικής επιστήμης. Νοσηλευτική, 45:437–

438 
• Mantzoukas S. & Jasper M., 2008. “Types of nursing knowledge used to guide care of hospitalized 

patients”. Journal of Advanced Nursing, 62(3), 318-326. 
• Mantzoukas S., 2008. “A review of evidence based practice, nursing research and reflection – levelling 

the hierarchy” Journal of Clinical Nursing, 17(2), 214-223. 
• Mantzoukas S. & Watkinson S. 2007. “Advanced Nursing Practice: Reviewing the literature and 

developing the generic features” Journal of Clinical Nursing, 16, 28-37. 
• McEwen M. 2004 Νοσηλευτικές Θεωρίες Βήτα Αθήνα 
• Holland K, Jenkins J, Solomon J, Whittam S., 2003. Applying the Roper-Logan-Tierney model in 

practice. Edinburgh, Churchill Livingstone.  
• Edwards DS. 2001. Philosophy of nursing: an introduction. Basingstoke,Palgrave,  
• Roper N, Logan W, Tierney A., 2000. The Roper, Logan and Tierney model of nursing. Edinburgh, 

Churchill Livingstone. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR5031 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ IΙ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Ε΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία 
Διδ. Μονάδες 5.4 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

      
ΣΚΟΠΟΣ 
Η παροχή θεωρητικών και κλινικών γνώσεων σχετικά με την νοσηλευτική φροντίδα 
ενηλίκων ασθενών με Χειρουργικές παθήσεις και την φροντίδα για την αποκατάσταση της 
υγείας τους. Επίσης θα πρέπει να κατανοηθεί η νοσηλευτική διεργασία ως μέθοδος 
επίλυσης προβλημάτων και τρόπου σκέψης των Νοσηλευτών  
ΣΤΟΧΟΙ 
  Θα πρέπει οι φοιτητές να κατανοήσουν την σημασία του «φροντίζειν» ως βάση της 
νοσηλευτικής πρακτικής και τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της νοσηλευτικής και 
ιατρικής αντιμετώπισης παθολογικών ασθενών  
Με τη μελέτη και επεξεργασία των παρακάτω ενοτήτων ο φοιτητής θα μπορεί : 
• Χρησιμοποιώντας τη νοσηλευτική διεργασία να βρίσκει λύση στο πρόβλημα του 

ασθενή του  
• Να εκτιμά την κατάσταση του ασθενή, που πάσχει από συγκεκριμένη νόσο 
• Να αναγνωρίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας ανισοζυγίων στις βασικές 

φυσικές, ψυχικές και κοινωνικές του ανάγκες 
• Να παρεμβαίνει νοσηλευτικά στο χώρο της κλινικής του άσκησης, δίνοντας λύση στα 

προβλήματα του αρρώστου  
• Να αξιολογεί τα αποτελέσματα των νοσηλευτικών πράξεων 
 

περίγραμμα μαθήματος 
Το διδακτικό μέρος θα περιλαμβάνει την  
• περιεγχειρητικη αγωγή 
• προεγχειρητικη φάση 
• διεγχειρητικη φάση 
• μετεγχειρητικη φάση 
Και την νοσηλευτική διάγνωση και εξατομίκευση νοσηλεία ς καθώς και την νοσηλευτική 
φροντίδα χειρουργημένων ασθενών με χειρουργικέs πράξεις που αφορούν :  
• παθήσεις οφθαλμών  
• παθήσεις αυτιών  
• μυοσκελετικες παθήσεις 
• κατάγματα  
• κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, 
• νεοπλάσματα οστών 
• ακρωτηριασμός 
• οστεοαρθρίτιδα ισχίου 
• ουρική αρθρίτιδα 
• οστεοπόρωση 
• ρευματοειδής αρθρίτιδα 
Βιβλιογραφία  

• DeWit S., 2009. Παθολογική - Χειρουργική Νοσηλευτική. Πασχαλίδης Αθήνα 
• WoodHead, 2010. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα. Λαγός, Αθήνα 
• Σουμίλας, 1998. Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 
• Σαχίνη Α. & Πάνου Μ. 1997. Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική. Βήτα, Αθήνα.     
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR5041 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α` ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Ε΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκησης 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Η εκμάθηση και η ικανότητα εφαρμογής στην πράξη των απαραίτητων γνώσεων, για την 
παροχή της κατάλληλης ιατρικής βοήθειας, σε περίπτωση ενός έκτακτου και επείγοντος 
περιστατικού, μιας κάκωσης ή μιας ξαφνικής αρρώστιας. 
Στόχοι του μαθήματος 
• Ο σωστός τρόπος προσέγγισης του θύματος. 
• Εκτίμηση της βαρύτητας της κατάστασης. 
• Βασικές παρατηρήσεις και ενέργειες για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. 
Τρόπος μετακίνησης και μεταφοράς.  
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία 
Ποιος είναι ο ρόλος των Α` βοηθειών; Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται 
τραύματα μαλακών μορίων, άκρων, κοιλίας, θώρακα, κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις. 
Αιμορραγίες, κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρθρήματα. 
Εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, προβλήματα σχετικά με την θερμοκρασία. Δηλητηριάσεις, 
δαγκώματα, τσιμπήματα ιοβόλων ζώων, πνιγμός, λιποθυμία. 
Διαταραχές της αναπνοής, απόφραξη αεροφόρων οδών, τεχνητή υποστήριξη της 
αναπνοής. 
Διαταραχές της κυκλοφορίας, τεχνητή υποστήριξη της καρδιακή λειτουργίας, καρδιο-
αναπνευστική αναζωογόνηση. 
Καταπληξία, αντιδράσεις σε φάρμακα και μετάγγιση αίματος, κώματα. 
Επίδεση τραυμάτων, ακινητοποίηση καταγμάτων, επιδεσμολογία, μεταφορά τραυματία. Τι 
πρέπει να περιέχει ένα πρόχειρο φαρμακείο. 
Πρακτική Άσκηση 
Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες αποκτάται με θεωρητικά μαθήματα. Οι εικόνες, οι 
φωτογραφίες, οι προβολές βοηθούν στην καλύτερη και γρηγορότερη εκμάθηση. Επί 
πλέον χρειάζεται πρακτική άσκηση και εκπαίδευση (προπλάσματα, κούκλες, μηχανήματα, 
επίδεσμοι). 
 
 Βιβλιογραφία 

• Φίλος Κ., Κανάρης Χ. & Παπαδόπουλος Γ., 2006. Πρώτες βοήθειες - Επείγουσα προνοσοκομειακή 
ιατρική. Εφύρα Ιωάννινα 

• Τσούσκας Λ., 2007. Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα - Πρώτες Βοήθειες. University Studio Press, 
Αθήνα   

• Μαρβάκη Χ. & Κοτανίδου Α., 2008. Επείγουσα Νοσηλευτική. Έλλην, Αθήνα  
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR5051 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Ε΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Κατεπιλογήν υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
 Παρέχονται γνώσεις που θα καταστήσουν τον σπουδαστή ικανό να κατανοήσει, τη 
διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Η αιτιολογία, η κλινική εικόνα, η διαφορική διάγνωση των αφροδίσιων νοσημάτων. 
• Τρόποι μετάδοσης και αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αναχαίτιση των 

παθήσεων. 
• Δίδεται έμφαση στο σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. 
• Επιπτώσεις των παθήσεων στην γονιμότητα. 
 
περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία 

 Ιστορική αναδρομή. Η κατάσταση σήμερα και στο μέλλον. Σύγχρονα προβλήματα 
και πρακτική αντιμετώπιση. 
 Θα διδαχθούν η αιτιολογία, ο τρόπος μόλυνσης, τα σημεία εισόδου, οι επιπτώσεις 
των παθήσεων. Μέθοδοι πρόληψης. 
 Θα αναπτυχθούν, βακτηριακές λοιμώξεις, μυκητισιακές, παρασιτικές, χλαμυδιακές, 
ιογενείς. 
 Σύφιλη, ηπατίτιδα, σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (A.I.D.S.), 
γεννητικός έρπης, κολπίτιδες, τραχηλίτιδες, σαλπιγγίτιδες, ουρηθρίτιδες. 

 
Βιβλιογραφία 
         

• Cecil, 2000. Βασική Παθολογία. Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα. 
• Κασιμάτης Β., 2010. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Πρόληψη - Διάγνωση – Θεραπεία. E-book  
• Κουσκούκης Κ.Ε. & Καρπούζης Α., 2005. Σύγχρονη κλινική δερματολογία και αφροδισιολογία. 

Πασχαλίδης, Αθήνα 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR5061 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Ε΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Κατεπιλογήν υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να αξιοποιήσουν ως νοσηλευτές την έννοια της 
υγείας, η οποία αποτελεί την θεμελιακή υποδομή κάθε κοινωνικής, οικονομικής, 
πολιτιστικής, ψυχοδιανοητικής, εθνικής κ.λ.π. δραστηριότητας του ανθρώπου. Επίσης, να 
κατανοήσουν τις έννοιες της Ατομικής, Δημόσιας & Κοινωνικής Υγιεινής, οι οποίες είναι η 
διόρθωση εσφαλμένων ή η απόκτηση νέων πράξεων των ατόμων και εξασφαλίζουν την 
διατήρηση, την βελτίωση και την εξύψωση της υγείας τους και του ανθρωποσυνόλου στο 
οποίο ανήκουν και ζουν. 
Στόχοι του μαθήματος 
Γνώση της έννοιας και της οργάνωσης της υγείας. 
Ανάπτυξη αναγκαίων και ικανών μεθόδων – προγραμμάτων για την βέλτιστη και σωστή 
διατήρηση της υγείας στο ανθρωποκοινωνικό σύνολο. 
Να κατανοηθεί ότι τα υγιεινολογικά φαινόμενα έχουν άρρηκτη σύνδεση με το χρόνο και 
το χώρο και ότι οι διαταραχές της υγείας του ατόμου και των πληθυσμών προκαλούνται, 
είτε από άγνοια του μηχανισμού αυτού είτε από αδιαφορία.  
Να αποσαφηνιστούν στους φοιτητές οι συνηθισμένοι ιατρική όροι που χρησιμοποιούνται 
στην Υγιεινή, όσον αφορά τον φορέα παθογόνων – βιολογικών παραγόντων, όπως 
μικροβιοφόροι, ιοφόροι, παρασιτοφόροι και μυκητοφόροι ανάλογα με το είδος και να 
κατανοηθεί η λεγόμενη φυσική ανοσία σχετικά με την αντίσταση του ανθρώπου προς 
κάθε βιολογικό παθογόνο παράγοντα. 
Περιγραφή του μαθήματος 
• Γενική επισκόπηση της υγιεινής.  
• Ταξινόμηση και λεπτομερής ανάπτυξη της Ατομικής, Δημόσιας & Κοινωνικής Υγιεινής. 
• Θα διδαχθούν οι φοιτητές τους σπουδαιότερους πληθυσμιακούς νοσογόνους, 

βιολογικούς & μικροοργανισμικούς παράγοντες, οι οποίοι δια μέσου των μηχανισμών 
που ενεργοποιούν, οδηγούν στις κλινικές & εργαστηριακές εκδηλώσεις της νόσου. 

• Θα διδαχθούν επίσης, ομάδες νοσημάτων όπως :  
• Λοιμώξεις που οφείλονται σε σχιζομύκητες ή βακτήρια. 
• Γενικές γνώσεις για τους ιούς και λοιμώξεις που οφείλονται σε ιούς, όπως π.χ., για τη 

μάστιγα του αιώνα το A.I.D.S., ηπατίτιδες κ.λ.π. 
• Νοσήματα διάφορης αιτιολογίας & τις σημαντικότερες τροφικές δηλητηριάσεις 

μικροβιακής αιτιολογίας. 
• Στοιχεία υγιεινής των τροφίμων, του ύδατος και των υδρεύσεων 
• Αρχές οικολογία & οικοτοξικολογίας. 
• Υγεία & Αστικό – Αγροτικό περιβάλλον. 
• Διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων, καθώς και τη ρύπανση, 

ατμοσφαιρική – εσωτερικών χώρων & υδροφόρου ορίζοντα. 
• Βιολογικές επιδράσεις & περιβαλλοντογενή νοσήματα, που οφείλονται σε 

φυσικούς και χημικούς παράγοντες, καθώς και τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται για το περιβάλλον σε Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό & Εθνικό 
Περιβάλλον. 

Βιβλιογραφία 
• Κατσουγιαννόπουλος Β., 1997. Υγιεινή & Κοινωνική Ιατρική. Αφοί Κυριακίδη, Αθήνα.  
• Τριχόπουλος Δ.,  1997. Προληπτική Ιατρική (Αγωγή Υγείας – Κοινωνική Ιατρική – Δημόσια Υγιεινή). 

Παρισιάνος, Αθήνα. 
• Παπαδημητρίου Δ. Ε., 1999. Πληθυσμιακή Υγιεινή & Περιβάλλοντος,  
•  
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ΣΤ’  ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR6011 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  ΣΤ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκησης 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Είναι οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες του παιδιατρικού ασθενούς. Τον 
τρόπο προσέγγισης του παιδιού και την γρήγορη εναλλαγή της κλινικής εικόνας του 
νεογνού και βρέφους. 
 
Στόχοι του μαθήματος  
1. Να γνωρίσουν το φυσιολογικό νεογνό, βρέφος, νήπιο, παιδί και τις ψυχοκινητικές του 

δυνατότητες. 
2. Να έχουν πάντα κατά νουν στις ιδιαίτερες περιπτώσεις πιθανής κακοποίησης 
3. Να κατέχουν πρόσφατες γνώσεις όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και τους 

εμβολιασμούς 
4. Τονίζεται το σκέλος της σωστής διατροφής και καλής υγείας της ενήλικου ζωής. 
5. Ο νοσηλευτής να καταστεί ικανός να αναγνωρίζει και να αντιδρά άμεσα σε περιστατικά 

που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης.  
 
Περιγραφή του μαθήματος 

 Θα διδαχθούν οι παρακάτω ενότητες:  
 Προγεννητική περίοδος  
 Κύηση, τοκετός. Έμβρυο, νεογνό  
 Το φυσιολογικό νεογνό  
 Προβληματικά νεογνά  
 Νεογνικός ίκτερος   
 Λοιμώξεις του νεογνού  
 Συγγενείς διαμαρτίες περί την διάπλαση  
 Αύξηση, διάπλαση, ψυχοκινητική εξέλιξη   
 Διατροφή και διατροφικές διαταραχές  
 Προληπτική ιατρική  
 Εμβόλια, Ανοσοποίηση  
 Ανατροφή  
 Ψυχολογικά προβλήματα  
 Κοινωνική παιδιατρική  
 Φροντίδα του άρρωστου παιδιού   
 Λοιμώδη νοσήματα  
 Παιδιατρική γυναικολογία  

Βιβλιογραφία 
• Nelson, 2000. Βασική Παιδιατρική. Λίτσας, Αθήνα. 
• Ματσανιώτης & Καρπάθιος, 1999. Παιδιατρική. Λίτσας, Αθήνα.  
• Behrman R., Jenson H., Kliegman R., Cassidy J., 2001.  Pocket Companion.  
• Nelson Α., 2000. Textbook of Pediatrics. 16th edition W. B. Saunders.  
• Siberry G., Iannone R., Childs B., 2000. Harriet Lane Handbook : A manual for Paediatric House 

officers. 15th edition, Mosby.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR6020 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήριο) 
Τυπικό Εξάμηνο  ΣΤ΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 4 ώρες 

εργαστήριο 
Διδ. Μονάδες 7.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος Είναι η προσφορά γνώσεων για την παροχή φροντίδας στο 
άρρωστο  
Παιδί. 
Στόχοι του μαθήματος Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίσουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
της παροχής φροντίδας στους μικρούς ασθενείς. 
Περιγραφή του μαθήματος  
Αναφέρεται στη φροντίδα του ανθρώπου από την εμβρυϊκή του ακόμη ηλικία έως και την 
εφηβική. 
Αναλυτικότερα επικεντρώνεται στην ενημέρωση του ατόμου για την απόκτηση υγιούς 
παιδιού, στην αύξηση και ανάπτυξη από την νεογνική έως και την εφηβική ηλικία και για 
τους παράγοντες που επιδρούν δυσμενώς στη διαδικασία αυτή.  
Νοσηλευτική φροντίδα πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών. 
Φροντίδα παιδιών από την νεογνική έως και την εφηβική ηλικία με παθήσεις από τα 
διάφορα συστήματα. 
Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με σοβαρές και χρόνιες αρρώστιες καθώς και των 
οικογενειών τους. 
Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. 
Νοσηλευτική φροντίδα του κακοποιημένου και παραμελημένου παιδιού. 
Βιβλιογραφία  

• Ruth. C., Bindler J., Ball W., 2009. Κλινικές Δεξιότητες στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα. 

Λαγός, Αθήνα 

• Luxner K., 2010. Παιδιατρική νοσηλευτική. Πασχαλίδης, Αθήνα 

• Sreer K.M., 2000. Παιδιατρική Νοσηλευτική: Σχεδιασμός φροντίδας Υγείας. Επιμέλεια μετάφρασης 

Μάντζιου. Λαγός, Αθήνα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR6031 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ –ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήριο) 
Τυπικό Εξάμηνο  ΣΤ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος 
Η απόκτηση βασικών αλλά και εξειδικευμένων γνώσεων της καρδιακής λειτουργίας, την 
προετοιμασία για την αντιμετώπιση των επειγόντων καρδιολογικών προβλημάτων, που 
όμως προϋποθέτουν τη χρήση των μέσων & συσκευών που έχουμε στη διάθεσή μας, 
καθώς και των γνώσεων της φαρμακολογίας, της δοσολογίας, και τον τρόπο χορήγησης 
των χρήσιμων, για τις επείγουσες καρδιολογικές καταστάσεις, φαρμάκων. 
Στόχοι του μαθήματος 
• Απόκτηση βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων για την άμεση δυνατή εφαρμογή της 

καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σχετικά με την αντιμετώπιση των επειγόντων 
καρδιολογικών προβλημάτων (καρδιακή ανακοπή, καρδιογενές Shock, αρρυθμίες 
κ.λ.π.). 

• Η κατανόηση από τους σπουδαστές ότι η αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων 
και περιστατικών παίζει καθοριστικό ρόλο για την έκβαση του βαρέως πάσχοντος 
ασθενούς. 

• Η κατανόηση και εκμάθηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και των 
χορηγουμένων φαρμάκων που κατευθύνουν τις προτεραιότητες για την άμεση και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. 

• Το κέρδος των φοιτητών από την επείγουσα Ιατρική, δεν έχει σχέση μόνο με την 
απόκτηση καινούργιας γνώσης (νοσήματα, σύνδρομα, τεχνογνωσία κ.λ.π.). Αφορά 
επίσης τη σφυρηλάτηση της έννοιας του επείγοντος και της σφαιρικής προσπέλασης 
του ασθενούς, διότι η πολυσυστηματική αντιμετώπιση του αρρώστου είναι ανάγκη 
επείγουσα και δεν επιδέχεται αναβολής. Η επείγουσα Ιατρική, δηλαδή υποχρεώνει τον 
σπουδαστή αφ` ενός να εξοικειωθεί με την έννοια του επείγοντος, αφ` ετέρου να 
μάθει κατά τρόπο υποχρεωτικό ότι η κατάσταση του αρρώστου δεν επιτρέπει ολιγωρία 
και λάθη. 

Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία: Μικρή & Μεγάλη κυκλοφορία, εξέταση καρδιάς, αγγείων και κυκλοφορικού 
συστήματος, βασικές αρχές του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (χρησιμότητα, Φυσιολογικό & 
Παθολογικό), αθηροσκλήρυνση & στεφανιαία νόσος, συγγενείς και επίκτητες 
βαλβιδοπάθειες, περικαρδίτιδες, διαφορική διάγνωση ασθενειών, καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση, θεωρία στην επείγουσα Ιατρική και εντατική θεραπεία. 
Πρακτική Άσκηση: Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω θεωρητικών διαλέξεων 
συμπληρώνονται με την πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών (προπλάσματα, 
κούκλες, μηχανήματα - Monitoring). 
Βιβλιογραφία 

• Braunwald & Coldmann, 2002. Επίτομη Καρδιολογία. Πασχαλίδης, Αθήνα 
• Braunwald, 2002. Άτλας Κλινικής Καρδιολογίας, Πασχαλίδης, Αθήνα  
• Hurst, 2002. Καρδιολογία. Πασχαλίδης, Αθήνα  
• Τούτουζας Κ. Π., 2001. Θεραπεία Καρδιακής Ανεπάρκειας – Στεφανιαίας Νόσου – Αρτηριακής 

Υπέρτασης – Αρρυθμιών, Αντιλιπιδαιμικά Φάρμακα. Alfa Grafico, Αθήνα. 
• Παπαδημητρίου Δ. Ε., 1998 Κλινική Καρδιολογία. Ιωάννινα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR6041 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  ΣΤ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Η απόκτηση βασικών αλλά και εξειδικευμένων γνώσεων, που θα καταστήσουν τους 
σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν τη Φυσιολογία και τις Παθολογικές καταστάσεις του 
αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας πριν, κατά τη διάρκεια και τη γενετησιακή της 
ηλικία. 
 Γνώσεις επίσης για την κύηση, τον τοκετό (φυσιολογικό ή όχι) και τη λοχεία. 
 
Στοχοι Του Μαθηματος 
• Πέρα από τις Ιατρικές γνώσεις τονίζεται η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Μαιευτική 

και γυναικολογική εξέταση, η λεπτή προσέγγιση της άρρωστης και η υποστήριξη που 
χρειάζεται. 

• Έμφαση δίδεται στην πρόληψη των κακοηθών νεοπλασμάτων του Γυναικείου 
γεννητικού συστήματος. 

• Η σημασία των παθολογικών καταστάσεων της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, 
που πολλές φορές έχουν δραματικές επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των δύο 
υπάρξεων 

περιγραφη του μαθηματος 
Θεωρία 
Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
• Ιστορική αναδρομή & ευθύνες κατά την άσκηση της Μαιευτικής Γυναικολογίας. 
• Γνώσεις Ανατομίας – Φυσιολογίας του γεννητικού συστήματος της Γυναίκας. 
• Ιστορικό, Κλινική εξέταση & Διαγνωστικές μέθοδοι (κολποσκόπηση, διαγνωστική 

κυτταρολογία, υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση, εφαρμογή των ακτινών Laser, χρήση 
υπερήχων). 

• Οστέινη και μυελική πύελος. Εμβρυοπλακουντιακή μονάδα & Κυκλοφορία. Στοιχεία 
κυήματος, ανάπτυξη εμβρύου & βλαπτικοί παράγοντες. 

• Κύηση: διάγνωση, διάρκεια, υγιεινοδιαιτική αγωγή και συμβουλές στην έγκυο. 
Παθήσεις της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης. Αυτόματες αποβολές, 
προδρομικός πλακούντας, τροφοβλαστική νόσος, υπερτασική νόσος κύησης, 
εκλαμψία, κύηση υψηλού κινδύνου. 

• Φυσιολογικός τοκετός, στάδια και παρακολούθηση. Καρδιοτογραφικός έλεγχος. 
Παθολογία του τοκετού, δυστοκίες, αιμορραγίες. 

• Λοχεία: Φυσιολογία & Παθολογικές καταστάσεις, περίθαλψη νεογνού, θηλασμός. 
• Γεννητικός κύκλος, έμμηνη ρύση και διαταραχές της. Κλιμακτήριος, εμμηνόπαυση.  
• Παθήσεις του αιδοίου, του κόλπου, του τραχήλου και του σώματος της μήτρας, 

σαλπίγγων, ωοθηκών. 
• Διαπλαστικές ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος, χρωματοσωμικές διαταραχές. 

Πυελικό άλγος.  
• Πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου. Στείρωση ανδρική & γυναικεία, υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή. 
• Μαιευτικές & Γυναικολογικές επεμβάσεις και εγχειρήσεις. 
Βιβλιογραφία 

• Μπόντης Ι., 2007. Βασικές Γνώσεις Μαιευτικής & Γυναικολογίας. University Studio Press, Αθήνα.  
• Καρπάθιος Σ.Ε., 2001. Βασική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική. Βήτα, Αθήνα  
• Μανταλενάκης Σ., 1996. Σύνοψη Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Λίτσας, Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR6051 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  ΣΤ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση 

πράξης 
Διδ. Μονάδες 4.2 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και η προετοιμασία της εγκύου για τον τοκετό και 
την μητρότητα  
Στόχοι του μαθήματος 
Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις για την νοσηλευτική φροντίδα της 
γυναίκας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Αναφέρεται στη φροντίδα και την παρακολούθηση της εγκύου σε Φυσιολογικές και 
παθολογικές καταστάσεις, στη νοσηλευτική φροντίδα στα διάφορα στάδια του τοκετού, 
στη λοχεία, τέλος στη φροντίδα της γυναίκας με διάφορα γυναικολογικά νοσήματα.  
Βιβλιογραφία  

• Perry C., 2006. Νοσηλευτική Μητρότητας. Λαγός, Αθήνα. 
• Γεωργακόπουλος Π., 2002. Επιτομή Μαιευτικής - Γυναικολογίας και Νοσηλευτικής. Παρισιάνου ΑΕ, 

Αθήνα 
• Μανταλενάκης Σ., 1996. Σύνοψη Μαιευτικής & Γυναικολογίας .Εκδόσεις, ,Λίτσας 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR6061 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛEYTIKHΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  ΣΤ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Κατεπιλογήν υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όσο αφορά τον Προγραμματισμό, την 
Οργάνωση, Την Διεύθυνση και την Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. 
Στόχοι του μαθήματος 
Να μάθη στον νοσηλευτή την θεωρία της διαχείρισης των ανθρωπίνων και Υλικών πόρων 
της ανάπτυξης του νοσηλευτικού προσωπικού  μέσα στις Υπηρεσίες Υγείας και τις τεχνικές 
της επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης στην Νοσηλευτική Διοίκηση. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Αξιολόγηση της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Να 
αναλυθεί το σύστημα μέσα από το οποίο προσφέρεται η νοσηλευτική φροντίδα και 
επιτυγχάνεται η χρήση από το Νοσηλευτικό προσωπικό της δεξιοτεχνίας της επικοινωνίας 
μεταξύ των Υπηρεσιών Υγείας των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και η 
μεταβίβαση καθηκόντων στο βοηθητικό προσωπικό, και η επίλυση διοικητικών  
προβλημάτων με συλλογική προσπάθεια. 
Βιβλιογραφία  

• Swansburg R. & Swansburg R., 2009. Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία. Πασχαλίδης, 

Αθήνα. 

• Marquis B. & Huston C., 2010. Διοίκηση και Ηγεσία θεωρία και εφαρμογή στις Νοσηλευτικές υπηρεσίες. 

Λαγός, Αθήνα. 

• Λαναρά Β., 1997. Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, θεωρητικό και Οργανωτικό πλαίσιο.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR6071 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  ΣΤ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Κατεπιλογήν υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος 
Είναι η μελέτη της Οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας μέσα από την ανάλυση του 
συστήματος Υγείας στα συστατικά του στοιχεία 
Στόχοι του μαθήματος 
Είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές της έννοιας και πρακτικής των λειτουργιών του 
Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Αξιολόγησης των Υπηρεσιών Υγείας. 
Περιγραφή του μαθήματος  
Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι Υπηρεσίες Υγείας στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής 
όπως εκφράζεται στις διάφορες μορφές Υγεία ς π.χ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η 
Εξωνοσοκομιακή, η Νοσοκομειακή η Φαρμακευτική περίθαλψη και όλες οι Υπηρεσίες που 
αφορούν την πρόληψη, αποκατάσταση, επείγουσα περίθαλψη κατ. Οίκον νοσηλεία, κ.λ.π.  
Αντίστοιχα αναλύονται τα Διεθνή Συστήματα Υγείας. 
Στο μάθημα αυτό αναλύονται επίσης η ανάπτυξη και διαθεσιμότητα των πόρων, οι 
δαπάνες, οι υποδομές του Συστήματος Υγείας ώστε να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός 
οικονομικός σχεδιασμός και σχεδιάζεται ο προϋπολογισμός καθώς και η παρακολούθηση 
υλοποίησης έργων για την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. 
Βιβλιογραφία  

• Swansburg R. & Swansburg R., 2009. Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία. Πασχαλίδης, 

Αθήνα. 

• Marquis B. & Huston C., 2010. Διοίκηση και Ηγεσία θεωρία και εφαρμογή στις Νοσηλευτικές υπηρεσίες. 

Λαγός, Αθήνα. 
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Ζ’   ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR7010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήρια) 
Τυπικό Εξάμηνο  Ζ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 4 εργαστήρια 
Διδ. Μονάδες 6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών και κλινικών γνώσεων στην 
ολοκληρωμένη φροντίδα του βαρέως πάσχοντα  
Στόχοι του μαθήματος Με το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τον 
βαρέως πάσχοντα και να φέρει ες πέρας την παρακλίνια φροντίδα στην μονάδα εντατικής 
νοσηλείας (ΜΕΘ) 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία : 
 Νοσηλευτική  φροντίδα αρρώστου με καρδιοαγγειακές παθήσεις όπως : 
• Στεφανιαία νόσος ( Στηθάγχη - Έμφραγμα μυοκαρδίου ) 
• Καρδιακές αρρυθμίες. 
• Καρδιακή Ανακοπή-αναζωογόνηση 
• Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα 
• Ρευματική καρδιακή νόσος 
• Μυοκαρδίτιδα  
• Περικαρδίτιδα  
• Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 
• Οξύ πνευμονικό οίδημα.  
• Καρδιογενές shock  
• Βαλβιδικές παθήσεις. 
• Χειρουργική καρδιάς και μεγάλων αγγείων  
• Παθήσεις αορτής  
 
Β.εεργαστήριο: 
 Νοσηλευτικές διαδικασίες στην : 
• Εφαρμογή κυκλικών συμπιέσεων των άκρων  
• Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 
• Απινίδωση με συνεχές ρεύμα για κοιλιακή μαρμαρυγή.  
Βιβλιογραφία  
• Proehl J.A., 2004. Επείγουσες νοσηλευτικές διαδικασίες. Λαγός, Αθήνα 
• Bongard F., 2005. Σύγχρονη Εντατικολογία. Πασχαλίδης, Αθήνα 
• Κακούρη, 1995. Καρδιολογική Νοσηλευτική. Εκδόσεις Λίτσας 
• Ασκητοπούλου, 1995.  Επείγουσα και Εντατική Ιατρική. Εκδόσεις Λίτσας 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR7020 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήρια) 
Τυπικό Εξάμηνο  Ζ΄ 
Ω/εβδ. 3 ώρες θεωρία + 4 εργαστήρια 
Διδ. Μονάδες 7.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα Εισαγωγή στην Νοσηλευτική 

 
Σκοπός του μαθήματος: να εισάγει τους σπουδαστές στις διαστάσεις της Ψυχικής Υγείας 
και της Ψυχικής Νόσου καθώς και στη Νοσηλευτική της θεραπευτικής προσέγγισης σε 
πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.  
Στόχοι του μαθήματος: α) Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές γνώσεις σχετικά 
με τις έννοιες φυσιολογική και παθολογική συμπεριφορά, β) να κατακτήσουν οι 
σπουδαστές τις γνώσεις για τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ψυχοπαθολογικές 
καταστάσεις, γ) να γνωρίσουν οι σπουδαστές τη σπουδαιότητα και τις αρχές μιας 
θεραπευτικής σχέσης και δ) να γνωρίσουν την εξέλιξη της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 
στην Ελλάδα, την σημαντικότητα του νοσηλευτικού ρόλου στην αγωγή της Κοινότητας 
και τις εναλλακτικές δομές περίθαλψης. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Ψυχική Υγεία και Ψυχική Νόσος. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και η ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση. Νευρώσεις και Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις : Αγχώδεις και φοβικές 
καταστάσεις, Υστερία, Ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση, Τραυματική νεύρωση. Εισαγωγή 
στην κλινική μελέτη των παθολογικών προσωπικοτήτων. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στον 
Αλκοολισμό και στην Τοξικομανία. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στις διαταραχές του 
θυμικού. Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις: στα σχιζοφρενικά σύνδρομα, στα χρόνια 
παραληρητικά σύνδρομα, στις συγχυτικές καταστάσεις και στις ψυχιατρικές εκδηλώσεις 
της γενικής παθολογίας.. Θεραπευτικές μέθοδοι: Βιολογικές θεραπείες, Ψυχολογικές 
θεραπείες και ψυχοθεραπευτικές τεχνικές.   
 
Βιβλιογραφία 

• Eby Linda, Brown Nancy 2010. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία Λαγός Αθήνα 

• Videbeck S., 2010. Psychiatric-Mental Health Nursing. Lippincott Williams & Wilkins 

• McLaughlin C., et al.,, 2010. Nursing Issues: Psychiatric Nursing, Geriatric Nursing and Nursing 

Burnout. Nova Science Publishers, Inc, NY. 

• O'Carroll M., Robert A. & Park J., 2007. Essential Mental Health Nursing Skills. Mosby, China. 

• Lemperiere T., 1995. Εγχειρίδιο Ψυχιατρικής Ενηλίκων. Παπαζήσης Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR7031 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + άσκηση πράξης) 
Τυπικό Εξάμηνο  Ζ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 1 άσκηση 

πράξης  
Διδ. Μονάδες 4.2 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
 
Σκοπός του μαθήματος  
 Παρέχονται γνώσεις που θα καταστήσουν τον σπουδαστή ικανό να κατανοήσει, και 
να γνωρίζει την νοσηλευτική ορολογία στην αγγλική γλώσσα. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Η γνώση της αγγλικών νοσηλευτικών όρων 
• Η κατανόηση ασθενείς που μιλούν αγγλικά 
• Η δυνατότητα ανάγνωσης αγγλικών επιστημονικών νοσηλευτικών άρθρων  
 
Περιγραφή του μαθήματος 
 Παρουσίαση αγγλικών νοσηλευτικών όρων  
 
Βιβλιογραφία 

• Κοντοπήδης Π., 2006. Medical English with exercises. Παρισιάνος, Αθήνα. 
• Κατούλης Α. 2000. Dorland's ιατρικό λεξικό-αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό. Πασχαλίδης, Αθήνα 
• Evans V. & Salcido Kori R.M., 2011. Career Paths Nursing Student's Pack 1. Express Publishing 

Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία, Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR7041 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Τύπος μαθήματος Μικτό (θεωρία + εργαστήρια) 
Τυπικό Εξάμηνο  Ζ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία + 2 άσκηση 

πράξης  
Διδ. Μονάδες 4.8 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να αναπτυχθεί και να κατανοηθεί η έννοια της επιστημονικής μεθόδου 
Στόχοι του μαθήματος 
Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες των επιστημών υγείας. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές επιστημονικής θεώρησης του κόσμου (όπως η επιστήμη 
ως επιστημονική γνώση του κόσμου η οριοθέτηση των επιστημονικών προτάσεων, η 
πρακτική χρησιμότητα της επιστήμης, η ταξινόμηση και η ενότητα της επιστήμης), η 
ανάλυση της δομής και λειτουργίας της επιστημονικής γνώσης, (όπως οι υποθέσεις, οι 
επιστημονικές θεωρίες, τα επιστημονικά συστήματα, οι έννοιες, η επιστημονική εξήγηση, 
η επιστημονική πρόγνωση) και τέλος ο σχεδιασμός της επιστημονικής μελέτης και η 
ανάλυση των δεδομένων. 
 
Βιβλιογραφία  

• Δαρβίρη Χ. 2009. Μεθοδολογία Έρευνας στο Χώρο της Υγείας Πασχαλίδης Αθήνα 

• Μερκούρης Α., 2008. Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας. Έλλην, Αθήνα.  

• Mantzoukas S., 2007. “Issues of representation within qualitative inquiry”. Chapter in the edited book: 

Bryman A. “Qualitative Research 2 ”. Sage Publication, London. 

• Μαντζούκας Σ. 2003. “Έρευνα και αντιληπτικά περιγράμματα: Τα είδη και η χρησιμότητα τους για τους 

ερευνητές νοσηλευτές”. Νοσηλευτική, 42(4), 405-413. 

• Μαντζούκας Σ.., 2007. “Ποιοτική έρευνα σε έξι εύκολα βήματα: Η επιστημολογία, οι μέθοδοι και η 

παρουσίαση”. Νοσηλευτική, 46(2), 176-187. 

• Mantzoukas S., 2008. “Facilitating research students in formulating qualitative research questions”. 

Nurse Education Today, 28(3), 371-377. 

• Mantzoukas S., 2011. “Exploring ethnographic genres and developing validity appraisal tools”. Journal 

of Research in Nursing (published early online). 

• Σαχίνη Κ. 2000 Μεθοδολογία έρευνας. Βήτα, Αθήνα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR7051 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Ζ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία 
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να μυηθούν οι σπουδαστές στον επιστημονικό τρόπο προσέγγισης, Μελέτης, αφομοίωσης 
και επεξεργασίας σειράς θεμάτων Νοσηλευτικής με βάση των βιωματική και υπεύθυνη 
συμμετοχή τους στις φάσεις του σχεδιασμού, της δημιουργίας και παρουσίασης των 
θεμάτων. 
Στόχοι του μαθήματος 
Να εξοικειωθούν οι σπουδαστές στην επεξεργασία νοσηλευτικών θεμάτων και να 
εκπονήσουν εργασία - χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές αναφορές- την οποία και θα 
παρουσιάσουν σε ακροατήριο χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα διδασκαλίας καθώς και να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη και υψηλό επίπεδο επιστημονικού και δημοκρατικού διαλόγου. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα μυηθούν στην εμβάθυνση της μελέτης και στον τρόπο 
χρησιμοποίησης των διεθνών δεδομένων για την ανάλυση νοσηλευτικών περιπτώσεων. 
Το μάθημα θα ανατεθεί σε διδάσκοντα με μεγάλη εμπειρία τόσο στη συγγραφή οσο και 
στην εκπόνηση ερευνητικών μελετών. Επίσης διεθνείς προσωπικότητες που θα 
επισκέπτονται το ίδρυμα στα πλαίσια της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών θα 
καλούνται στα πλαίσια του μαθήματος αυτού να καταθέσουν την διεθνή τους εμπειρία.  
Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν να ανακαλούν και να εμβαθύνουν στις παρακάτω 
διεθνείς πηγές: 
Εισαγωγή. Αναζήτηση της βιβλιογραφίας με Ιndex Medicus,Ηλεκτρονικά μέσα, Μed Line, 
Excerpta Medica, 
Να μπορούν να ανατρέξουν στην διεθνή βιβλιογραφική ενημέρωση, και να χειρίζονται την 
αρχειοθέτηση της βιβλιογραφίας. 
Οσον αφορά την εμπέδωση των παραπάνω γνώσεων θα κάνουν άσκηση πράξης 
παρουσιάζοντας ολοκληρωμένη γνώση υπο μορφή : 
Επιστημονικων σεμιναρίων, Δημοσιεύσεων, Επιστημονικών ομιλιών καθώς και : 
Ανακοίνωση πρωτότυπης έρευνας, Παρουσίαση περίπτωσης, Συζήτηση στρογγυλού 
τραπεζιού. Παρουσίαση Επιστημονικής εργασίας.  
Διδακτικό υλικό: 
Θα χρησιμοποιηθούν: Εποπτικά μέσα, Διαφάνειες, slides, Ροwer point χρησιμοποιώντας 
τους αντίστοιχους χώρους προβολής.  
Βιβλιογραφία  

• Τσακρακλίδης Β. & Γουργουλιάνης Κ.Ι., 1995. Ιατρική γραφή και λόγος. Βήτα, Αθήνα. 
• Ζήσης Ν.Π. & Απάκη Κ.Ε., 1989. Ελληνικό πρότυπο γραφής και σύνταξης βιοϊτατρικών κειμένων. 

Εταιρία Ιατρικών Σπουδών, Αθήνα. 
• Γουργουλιάνης Κ., 1991. Από την έρευνα στη δημοσίευση. Ιατρική, 59, 73-76 
• Γουργουλιάνης, Κ., 1992. Προβλήματα στη γραπτή παρουσίαση της Ιατρικής  έρευνας. Ιατρική 61 ( 

Συμπλήρωμα 68 ), 78-8Ι.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR7061 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Ζ΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία  
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Κατεπιλογήν υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές να αξιοποιούν (ως νοσηλευτές) τις σύγχρονες 
εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο της Υγείας από απόσταση μέσω δικτύων. 
Στόχοι του μαθήματος 
• Γενική γνώση της οργάνωσης των δικτύων και του Διαδικτύου. 
• Ανάπτυξη αναγκαίων και ικανών προσόντων για την ανταλλαγή πληροφοριών στο 

χώρο της Υγείας μέσω δικτύων και Διαδικτύου. 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία  
Δίκτυα Η/Υ και μεταφορά πληροφορίας. Διαδίκτυο και χρήση του για την υγεία. Πολυμέσα 
(ψηφιοποίηση εικόνας και φωνής και μεταφορά μέσω δικτύου). Τηλεδιάσκεψη  
Στο μάθημα γίνεται εφαρμογή και εμπέδωση της παραπάνω θεωρίας με παραδείγματα από 
το χώρο της Υγείας. Ειδικότερα: Χρήση του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και 
ειδικότερα ιατρικών δεδομένων. Αποστολή και λήψη ιατρικών πράξεων και, γενικότερα, 
εφαρμογές της Τηλεϊατρικής. Τηλεδιασκέψεις νοσηλευτών.  
Βιβλιογραφία  

• Coiera E., 1997. Guide to Medical Informatics, The Internal and Telemedicine. Chapman & Hall 
Medical, Alden Press, Oxford. 

• Tanenbaum A.S., 1996. Computer Networks, 3rd edition. Prentice - Hall International, London. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR7071 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
Τύπος μαθήματος θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Z΄ 
Ω/εβδ. 2 ώρες θεωρία 
Διδ. Μονάδες 3.6 
Επίπεδο μαθήματος Κατεπιλογήν υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
Σκοπός του μαθήματος  
Να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές να αξιοποιούν (ως νοσηλευτές) τις σύγχρονες 
εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο της Υγείας. 
Στόχοι του μαθήματος 

• Γνώση της έννοιας και της οργάνωσης ενός υπολογιστικού συστήματος. 
• Ανάπτυξη αναγκαίων και ικανών προσόντων για τη βέλτιστη διαχείριση 

εφαρμογών της Πληροφορικής στο χώρο της Υγείας. 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αναζήτηση και ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων στο 

Διαδίκτυο 
Περιγραφή του μαθήματος 
Θεωρία  
Γενική επισκόπηση, Πληροφοριακά συστήματα. Στοιχεία εσωτερικής δομής και 
περιφερειακές συσκευές υπολογιστών. Ταξινόμηση και δίκτυα υπολογιστών. Λειτουργικά 
συστήματα – Windows. Εισαγωγή στα Πολυμέσα και στο Διαδίκτυο (Internet). 
Κατάλληλες εφαρμογές της Πληροφορικής για τους Νοσηλευτές: Ιατρικός φάκελος. 
Διαχείριση ασθενών και υλικών. Υποστήριξη ιατρικών, βιολογικών και ακτινολογικών 
εργαστηρίων. Αναζήτηση ιατρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Πληροφοριακό σύστημα 
Νοσοκομείου. 
Εργαστήριο 
Στο εργαστήριο Πληροφορικής γίνεται εφαρμογή και εμπέδωση της παραπάνω θεωρίας με 
παραδείγματα από το χώρο της Υγείας. Ειδικότερα: Χρήση των συσκευών του Η/Υ και των 
Windows. Επεξεργασία κειμένου με χρήση του Word. Χρήση του Excel σε θέματα ιατρικά, 
βιολογικά και ακτινολογικά (ή άλλα συναφή) εργαστήρια. Εισαγωγή στη χρήση του 
Διαδικτύου (Αναζήτηση πληροφοριών στο χώρο της Υγείας. Αποστολή και λήψη 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
Βιβλιογραφία  

• Τόκης, Ι. Ν., 2001. Εισαγωγή στην Πληροφορική», Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ιωάννινα. 
• Μαντάς Ι., 2007. Πληροφορική Υγείας. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
• Μαντάς Ι., 2007. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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Η’   ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR8011 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Τύπος μαθήματος Θεωρία 
Τυπικό Εξάμηνο  Η΄ 
Ω/εβδ.  
Διδ. Μονάδες 10 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα - 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ  NUR8022 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Τύπος μαθήματος Εργαστήρια 
Τυπικό Εξάμηνο  Η΄ 
Ω/εβδ.  
Διδ. Μονάδες 20 
Επίπεδο μαθήματος Υποχρεωτικό 
Προαπαιτούμενα 1. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 

2. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 
 


